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A rama militar de ETA mata 
por primeira vez a un político 
ETA decidiuse a intervir na vida política atentan
do mortalmente contra o concelleiro de Donostia 
Gregario Ordoñez. É a primeira vez que a rama 
militar da organización b'sca asasina a un polí
tico. O feito está a comocionar ás próprias filei
ras abertzales. (Páx. 7) 

X.M. Beiras: 
'lso de que m~ querian escurecer 
no BNG foi un. invento' 
O incremento da participación do BNG na activida
de parl_amentária non se veu reflectido nunha maior 
presenza nos meios públicos. A razón da oculta
ción que padece o BNG radicaría, segundo ·o seu 
portavoz Xosé Manuel Beiras, no "temor ao as.cen
so" desta forza política. Doutra parte, a unión do 
nacionalismo conduciu, afirma Beiras, "a que moi
tos quixesen facer agramar diferéncias cando só 
existe unha liña política, a do BNG". (Páx. 8 e 9) 

A forza da· moeda brasileira 
provoca a ~orriña _dos seus 
futbolistas 
Ao ritmo do samba, unha perigosa plaga de morri
ña percorre Europa afectándolle unicamente- aos 
xogadores brasileiros emigrados. A maioria consi
dera que está producida polo virus Samba do amor 
que os goleiros incubaron despois de gañar o mun
dial dos EE.UU. Seica foi Romário da Sousa o pri
meiro contaxiado e o que propagou a febre de sau
dade polo continente europeu. . · (Páx. 12) 

Fraga afirma que os 
agricultores non contribuiron a · 
financiar 
as Cámaras 
O Presidente da Xunta rexeitou, ao termo da reu
nión do Consello, a posibilidade de que os sindica
tos agrários tivesen direitos sobre o património das . 
Cámaras Agrárias que se vai liquidar por un decre
to do governo. A perguntas de A Nosa Terra sobre 
as razóns de non contar cos sindicatos· á hora de 
efectuar á liquidación, Fraga respondeu que "non 
hai· razóns para entregarlle ese património aos sin
dicatos porque nunca foi deles". (Páx. 10) 

, · AS SOMBRAS 
DO BARROCO 

Xesús Rábade Paredes 

. Unha suxestiva indagación 
novelesca no conflictivo vivir 

da Compostela do século XVII. 
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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Xosé Luís Calvo: 
'España cedeu a conserva na 
UE a cámbio doutros intereses' 

Na posguerra, só Gali
za tiña en todo o Esta
do alimentos e fábricas 
p:ara enlatalos. Luis 
Calvo Sanz, armacenis-
ta de Carballo; meteu 
carne en lata e quixo 
vendela no mercado 
desprovisto de Madrid. / 
A Comisaria de Abaste7 
cementos proibiu este 

comércio. Luis Calvo tentouno de novo coa faba
da, pero outravolta a autoridade da Ditadura pe
choulle o mercado. O terceiro intento foi coa sar
dina e asi naceron Conservas Calvo . O actual di
rector xeral, Xosé .Luis Calvo Pumpido, lembra a 
inventiva e a taima do seu pai por anovar siste
mas e adiantarse aos cámbios. Nun panorama 
xeral de liquidación das fábricas de conservas, 
Conservas Calvo vive un momento optimista. 

{Páx. 16e,17) 

IURI RIBTCHINSKI 
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Rosário Alvarez: 
'O uso que se fai da norma 
está a empobrecer a língua' 

Rosario Álvarez Blan
co, profesora de filolo
xia na Universidade de 
Santiago de Composte-
1 a, colabor.a nq último 
C;:¡idernos da Língua 
apresentado pola Aca
démia Galega. Cunha 
longa experiéncia de 
investigadora lingüísti
ca, Rosário opina que 

o proceso normalizador do galego non está se
guindo o .camiño adecuado ao impoñerse unha 
estandarización que non respeta a fala espontá
nea e que provoca un empobrecemento léxico. · 
Asimesmo, a investigadora critica ao poder polí
tico galega pala sua "ignoráncia culpábel" ao 

. pasar por .alto todos os traballos lingüísticos so
bre o galega que poñen de manifesto os obstá
culos para a normalización. 

' ' ' ,,. ' ' j ' 1 ,. ~ ... 
(Páx,"23) 
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António Díaz Sánchez morreu na cadea da Coruña sen que ninguén acudise ás peticións de auxílio 

Presos . de primeira e presos de cuarta 

A noite do cinco para o seis de 
Outubro de 1994, António Díaz 
Sánchez petou repetidamente na 
porta da sua cela do cárcere da 

Coruña demandando auxílio, se
gundo declaran os dous presos 
que estaban nos calabozos vici
ños. Pola mañá apareceu morto. 

A.EIRÉ • H. VIXANDE 

Tiña 34 anos e estaba en prisión 
preventiva pendente de xuízo. 

A Direción da prisión negou que 

se produciran esas peticións de 
socorro, puxo en coñecimento 
da fiscalia a marte de António 
Díaz e os informes médicos do 

próprio cárcere que estimaban 
que a razón do falecimento era 
unha espécie de derrame cere
bral e non habia nengunha cir-

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

A prisión é unha sociedade de clases fomentada pala Administración 

Sito Miñanco non está · a morrer, só ten Olmorrainas 
Para a opin.ión pública o narco
traficante galego Sito Miñanco 
está á marte por unha enfermi
dade coronária. O xorna:lista 
Pepe Rei, doente do corazón, 
que compartiu con el tres me
ses a enfermería de Caraban
chel, afirma que é todo unha 
montaxe que, Xosé Ramón 
Prado Bugallo o único padeci
mento que sofre é de almorrai
nas, estando ·á espera dunh~ 
operación. Pero a sua falsa en
fermidade permítelle disfrutar 
dun cuarto privado. 

"A prisión é un reflexo máis da 
sociedade, ainda que _tamén 
ahondan casos de niarxinalida
de '', explica lnácio Martínez 
Orero, independentista galega 
que estivo internado .durante 
tres anos en distíntos cárceres 
do Estado. 

Martínez Orero ere que se po
de facer unhq. clasificación do 
status dos presos segundo tres 
categorías: o poder adquisitivo, . 
a dependéncia ou non das dro
gas e o tipo. de delito cometido. 
"Un indixente, toxicómano e 

1 violador é, xunto cos presos 
políticos, a última clase no inte
rior dunha prisión", explica Mar
tínez Orero. 

M. Rubio, M. de la Concha, C. Salanueva e B. Alfaro. 

drogas é, así, a persoa con polas suas investigacións en 
máis presítixio no interior dun Euskadi, e que está a escreber 
cárcere. "Hoxendia a valentia agora un libro sobre as cadeas. 
non funciona para facerse valer O pecúlio xoga un papel rele-
dentro, os presos respeitan vante no interior dunha prisión. 
máis aos que manexan diñeiro Os internos só poden gastar un 
porque poden pagar favores", máximo semanal de oito mil pe-
indica o indepententista. As for- setas. Eses cartas poden ser 
mas dun interno con recursos . ingresados .no pecúlno dos pre:-
para comprar aos presos son sos para ser descontados a 
ceder aos seus avogados, rega- medida que van adquirindo pro-
lar televisores ou que os seus dutos no cárcere. Un indixer'lte 

co ou seis pecúnios doutros 
tantos prisioneiros. 

Pepe Rei comenta como na ga
lería número tres de Caraban
chel "son tan probes que, na 
sua maioria, nen teñen esas 
8.000 pesetas para consumir. 
Segundo a leí, todo preso teria 
dereito a 8.000 pesetas men
suais para roupa e alimenta
ción, pero esta leí non se cum
pre, segundo denuncian nume
rosos reclusos". 

O mandadeiro é outra figura 
que contribue ao mantimento 
dos status sociais nos cárce
res. Un mandadeiro é un fun
cionário de prisións que fai re
cados para os presos. O labor 
é legal, e o funcionário merca 
fóra do cárcere aqueles produ
tos que non se poden adquirir 
no interior, de modo que ·só os 
internos de grande poder ad
quisitivo pódense valer deste 
sistema para ter case todo o 
que desexan •. desde televisores 

- a cor a karaoke, pasando por 
roupa, tr~xes ou comida. 

avogados ingresen cartas nos que non ten quen meta diñeiro Don Mário, disque é o alcume 
pecúnios dos demais presos. no seu peto, pode permitir que de Mário Conde na prisión. En 

ingresen diñeiro na sua canta todo caso1se é chamado así, só 
"Con todo, o que marca a dife- para que un interno poderoso recebe este tratamento dun pe-
réncia, como fóra, son os car- sexa quen disfrute del, deste quena grupo de presos. "lnsti-

Un narcotraficante condenado tos", afirma Pepe Rei, xornalis- xeito, os que teñen recursos tucións Penitenciárias ailla a 
por un delito relacionado coas ta· detido durante tres meses chegan a facer uso até de cin- est.e tipo d~ internos para que 

estexan mellar, para que non 
estexan en contacto cos outros, 
pero afirma que é pala sua se
guridqde", explica lnácio Martf
nez Orero referíndose a perso
as como Conde, Javier de la t 

Rosa ou Mariano Rúbio. Ta
mén Sito Miñanco é Don Sito. 

Hai diferéncias entre os deli
cuentes económicos e os narco
traficantes. Os primeiros gozan 
dos priviléxios que o próprio sis
tema outorga a meio de ailla
merito en módulos especiais, os 
segundos teñen que conviver co 
resto dos presos e mercan o fa
vor facendo regalos. Os presos 
con alto poder económico non 
pisan apenas o pátio nen per
manecen na sua celda case 
máis que pará durmir. Teñen 
sempre un avogado do presídio 
ca que estar a talar. Así poden 
enteirarse non só do que pon a 
prensa, senón tamén realizar 
chamadas telefónicas e seguir 
dirixindo os seus negócios. 
Aqueles sen recursos visítaos o 
avogado de ofício como se fose 
cal médico que espide receitas. 

"Pero se a institución fomenta 
que haxa situación~ de privilé
xio é porque lle interesa que 
haxa quen teña prestíxio e con
trole aos presos, impedindo 
que haxa desordes", explica 
lnácio Martínez Orero. • 
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·O 80°/o dos pr~sos 
están en prisión 
por delitos . 
relacionados coas 
drogas, pero só ó 
So/o son 
narcotraficantes. 

cunstáncia anómala, pero non 
comunicou os nomes dos pre
sos viciños. Con eses dados, a 
fiscalía arquivou o caso. 

Aquela mesma mañá, 20 presos 
do cárcere da Coruña apresen
t aron un escrito asinado por 
eles para denunciar á equipa 
médica en relación con ese e 
outros casos . A titular da enfer
mería nos últimos dias negárase 
a entrar na cela na que estaba 
pechado desde había un mes 
António Díaz. A razón aducida 
era o fedor. Durante o seu confi
namento o falecido apenas re
cebira visitas, non fora aseado e 
o parte médico só recoñecera 
unha hérnia discal. 

A asociación de axuda aos en
cadead os , PreS.O.S., denun
ciou o caso ante o fiscal e indi
cou que os viciños de António 
Díaz escoitaran como petaba 
pedindo axuda, sen obter res
posta. O fiscal comprometeuse 
a reabrir o caso se aparecian 
esas testemuñas, pero xa foran 
transladadas, de modo que 
aoora está pendente a sua lo
calización para continuar as di
lixéncias. De calquer xeito, o 
Fiscal de Vixianza Penitenciária 
interrogo u a todo o n 1ódulo no 
que estaba António Dfaz e ato
pou que todas as declaracións 
eran coincidentes. Se estas . 
van na mesma liña que as dos 
viciños da cela do falecido, en
tón o Director da prisión da Co
ruña e a equipa médica terán 
que render contas diante da 
Xustiza. 

"Neste caso os presos foron so
lidários -indicou Francisco Fer
nandez del Buey, membro de 
PreS.O.S.-, é difícil atopar se
mellante monstra de solidarida
de no resto da sociedade. Eses 
vinte que denunciaron están 
buscando a ruina, nunha sema
na poden verse na prisión do 
Porto de Santa Maria. Están xo
gánd ose a própria vida. Nós, 
pola nosa banda, estamos a 

- apresentar· moitas denúncias 
deste .tipo. En canto ás qu~re
las, non ternos capacidade de 
seguir con elas adiante porque 
son anuladas de contado". 

Situacións dispares 

Esta é unha monstra da situa
ción que se vive nas prisións e 
que· contrasta coa imaxe que se 
está a dar da vida no cárcere 
desque ingresoy Mário Conde 
en Alcalá-Meco. "O de- Mário 
Conde é non estar no trullo. O 
auténtico caldeiro é unha uni
versidade do crime organizado 
onde hai represión, intimida
cjóns e torturas", explica o 
menibró ae·PreS.O.S. . 

xENTE fEN>A ~Ut MET€N1X>
NO> NO . 0RCER€ . APÁRTA NOS .J>A 
SOCJE1>A I>E, PERO NpN ~ CER!<>1-
AQU11 l-IAí Rl COS E P08RE~ 
COMO EN TODOS os SITIO~ 

PEPE CARR.EIRO 

'As garantias 
1 xurídicas 
1 
1 

1 para os presos 
1 
1 

1 sen recursos non 
1 

·¡ existen', 
1 

! denúnda 
1 

! Pres.o.s·. 

ciacións de axuda aos presos 
dicindo que "a única suspensión 
de direitos á que son condena
d os os internos é á liberdade, 
pero cómpré respeitar o resto, 

- como a dignidade, a hixiene ou 
a saúde". 

O 80% dos presos está en pri
sión por delitos relacionados 
coas drogas, pero só o 5% se 
poden calificar como narcotrafi
cantes, e o 85% dos internos 
son portadores do vírus da Si
da. A presenza de drogas é 
constante e, como as xeringas 
están proibidas , funciona un 
sistema de aluguer. "No cárcere 
da Coruña utilizar unha chuta 
custa entre cinoocentas e mil 
pesetas, e tes que afilala ti, por
que de tanto uso a ponta está 
roma", explica Francisco Fer
riandez del Buey. 

hai programas reais de reablita
ción nen de uso de metadona, 
como alternativa á heroina. 

dos.- Prémiase a docilidade", 
f p R · Para o funcionário "o preso ten ª irma epe e1. todas as facilidades e os funcio-

A dignidade dos presos n~rios_ todas a_s dificuldade~. 
. ·· 11- N1nguen gasta de estar en pri-O xornalista Pepe Reí afirma 

que "existe un negócio imenso a 
conta dos presos. Se ternos en 
canta que máis do 80% dos pre
sos se drogan, un decátase de 
que todas esas _sustáncias non 
entran escondidas polas visitas 
nen nas pelotas de tenis; senón 
que existen verdadeiras organi
zacións que as introducen. Pero 
o negócio extendese á comida, 
ás subministracións e a outros 
produtos". 

A opinión dun funcionário de pri-
s ións de Comisións Obreiras · 
que preferiu non indentificarse é 
que a -segúridade debe primar 
nos cárceres, e que unha vez 
acadado ese obxectivo é cando 
se pode tentar solucionar os ou
tros problemas. "Un exemplo -
explica o funcior:iáriD-!-, en Vigo 
ternos en xeral tres ou catro pre
s os por cela, necesitaríamos 
tres cárceres máis para ter ás 
condicións de seguri9ade que 
nos permitisen afrontar cues
tións como a reinserción social, 
ainda que para min isa é unha 
utopia. Os cárceres están para .. 
que non escapen os pr~sidiários 
e éstase a primar que estexan a 
gosto por riba da seguridade". 

O procedimento máis comun 
para a entrada de dróga no cár
cere é a vía dixestiva. "O normal 
é que envolvan a droga e que a 
coman, se abre o paquete mo
rre quen a leva, como pasou es
te dia cun interno", di Francisco 
del Buey. O caso é que a pre
senza de sustáncias ilegais nas 
prisións é coñecida polas autori
dades penitenciárias, pero non 

- As condicións hixiénicas e sani
tárias non sempre son idóneas 
e o hacinamento é cotiá nas pri
sións do Estado. "Os sociólo
gos, os educadores, os actos 
culturais que tanto difunden só 
son un paripé. A maioria dos 
presos dróganse para que pase -
o tempo e ao sistema venlle moi 
ben porque así están máis que-

Este última afirmación é repeti
damente respostada palas aso-

Un sistema de extermínio 
O Estado está a pór en marcha un Plano Policial 
que pretende incrementar a presenza de 
axentes nas ruas. A xustificación ven dada polo 
aumento da criminalidade. Tanto na sociedade 
como no cárcere a porcentaxe dos delitos 

/ relacionados coa droga é do 80%. lsto é, o 
principal problema de seguridade non ten unha 
orixe criminal en si, senón que está derivado 
dunha cuestión de saude pública~ Quer dicer 
€1Ue o Estado dá solucións penitenciárias a 
determinados asuntos sanitários. 

Outra p9rcentaxe arrepiante está relacionada 
coa Sida: o 85% da povoación reclusa é 
portadora do vírus da inmuno-defici~ncia 
humana. En con_clusión, o 80% dos presos 
ch~gan aos cárceres ·por delitos relacionados 
coa's drogas e un 5% máis acaba 
contaxiándose dunha enfermidade da que . 
rematarán por morrer á volta de poucos anos. 
Eis un sistema de extermínio? 

Afrontar a fegálización das drogas significaría 
dar un tratamento máis real a un problema máis 
sociq.I que penal. A partir de aí, a redución de 
presos seria cuantiosa e as prisións poderian 
enfrentar a misión para a que foron concebidas: 
a reinserción e reabilitación dos delincuentes; 
que ag·ora é incumprida. 

A maiores, o' sistema penitenciário reproduce o 
mecanismo que rexe na sociedade e que 

prisións, de modo que é posíbel comprar todo 
se se ten diñeiro. Os princípios de a,sisténcia, 
que tímidamente tratan de equilibrar as 
desigualdades sociais, son inexisténtes nos 
cárceres. 

Un grande díscolo da filosofía do direito - . 
francesa, Michel Foucault, no ·seu libro Vixiar e 
castigar define á ciéncia penitenciária como · 
unha síntese entre a disciplina e-a xustiza que 
se independizou desta última debido a unha 
espécie de má conciéncia da xustiza. Como 
instrumento autónomo, a ciéncia penitenciária · 
buscou a sua própria lexitimidade e converteu 
as prisións en fábricas de delincuentes. A 
xustiza coñece esta desviación, di Foucault, 
que engade: "que desde hai ·150 al)os a 
proclamación do fracaso da prisión foi seinpre 
acpmpañada do ·seu mantenimento". 

Seria pertinente pechar as prisións? Se non se 
.entra nesa cue_stión, aando menos~ preciso 
recoñecer que a reestruturación est'á · -· 
relacionada co recoñecimento de que o 
principal problema é qtle o cárcere é ur.·sistema 
de exclusión social, un depósito de marxinados, 
e non un mecanismo reabilitador. Dar unha 
nova dimensión á povoación reclusa, 
recoñecela como tal e non inflala con colectivos 
que nada ou moi pouco teñen que ver coa , 
criminalidade, significaría unha redución radical 
do censo de presos do Estado.+ 

outorga ao diñeiro un valor primordial. Esta 
circunstáncia: éStá ainda máis ac·entuada nas ·· - - · ·· · ·····• · ·A·NOSA TERRA 

sión e os presos protestan sem
pre, sobretodo os da ETA e os 
GRAPO". 

Precisamente un grupo de mili
tantes da ET A encarcerados na 
Coruña e Bonxe están a realizar 
unha série de peches no interior 
das suas celas · para· protestar 
"pola vulneración de direitos le
gal mente recoñecidos'',· como 
efectuar recontos nocturnos até 
un número de sete, ás veces 
acompañados de ruidos e apo-
rreos de portas. ~ 

Un dos problemas quemáis de
núncia a asociación de axuda 
aos presidiários PreS.O.S. é a 
falta de garantías xurídicas tanto 
antes como durante a estáncia 
na prisión. "Veño de presenciar 
un xuízo contra unha persoa pa
ra a qJJe o fiscal pedía dez anos 
e o avogado defensor chegou 
cinco minutos antes de comezar 
a causa, refírome, entre outras, 
a esa· caste de falta de garan-· 
tias. Hai unha impunidad'e no 

· proceso desde que alguén sen 
recursos é detido pola policía 
até qt1e é condenado, desde 
que a policía actua até que o 
avogado esquece a apresenta
ción do recurso tras o fallo do 
tribunal. Hai algo men'os de 
50.000 presos, pero non se po-
de dic.er que sexan delincuen
tes, só foron condenados, pero 
sen todas as garantias'', explica 
Francisco del Buey. 

Ocorre algo semellante dentro 
c;las prisións porque lnstitucións 
Penitenciárias ten atribucións en 
matéria de clasificación dos pre
sos. Un interno de segundo · 
grao, que cµinpre os tres cuar
tos da condea antes de sair en 
liberdade condicional, pode ser 
recalificado sen mediar un tribu
nal d~ xustiza. -A Xunta de Réxi
me ten a exclusiva nas atribu- . 
cións de clasíficacións dos pre
sos e por un.ha suposta infración 
pode catalogar a alguén como 
preso de primeiro grao e impe
di rl le o acceso á condicional. 
"Nestes procesbs,. nos .que un 
interno se ·xóga ano.s de liberda
de, hai direito ao avogado, pero 
non é obri.gado, de modo que 
non é de ofício,. Asi un preso 
con -recursos contrata a un avo
g ado e líbrase" , denúncia 

~ PreB.O . S.-+· - - · · · · · • · ~ · ~ - -
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- O ACTU~ ESTADO DAS P~USIÓNS NO ,ESTADO ESPAÑOL . / 

O INCUMPRIMENT<j\DUN~ LEXISLACION 

A povoación reclusa do Estado español 
está en torno aos 48.000 internos, a por
centaxe de presos e presas máis elevada 
da Europa ocidental. Tamén hai o índice 
de paro máis elevado, asi que o proble
ma haino que ver no seu contexto sócio
económieo. Aproximadamente, a metade 
está por delitos contra a propriedade e 
case un tércio por tráfico de drogas. 

Na Galiza, hai algo máis de 2.000 inter
nos repartidos en cinco cárceres: Lugo
Bonxe, Monterroso, Ourense, A Coruña e 
Vigo -máis a que se está a construir en 
Cúrtis. As da Coruñ~ e Vigo son vellas e 
pequenas e moitos inter11os de P_onteve
dra e A Coruña teñen que cumpriren as 
suas condenas neutros sítios. Un 60% 
dos presos son galegas. A porcentaxe de 
funcionários e funcionárias galegas é al
go menor. Na Galiza hai máis de mil tra
balladores penitenciários. 

1 

Prisións hai mais de 70, máis as de Ca- . 
taluña, única C.A. con competéncias en 
matéria penitenciária. O réxime catalán é 
criticado porque é "moi brando", pero o 
certo é que ten menos conflitividade in
terna. Cun mesmo marco legal, trabálla
se dun xeito distinto, tentando facer par
tícipes aos funcionários de interior das 
tarefas e actividades de tratamento; or
ganizando grupos de traballo multidisci-
plinares. · 

As tres cuartas partes dos internos que 
saen de prisión son reincidentes, e está 

· moi estenqida a idea de que a reabilita
ci ón e reinserción social son utopias: 
Non é só un problema penitenciárior pe
ro a prisión, como se recoñecia nun ma
nual da Dirección Xeral, está a super un 
impacto negativo que dificulta a reinser
ción social; non só non se acada esta fi
nalidade legal, senón que xeralmente se 
entorpece. 

PEl'{ITENC~ AVAN;ZADA . 
\ R.Co'f . \ 

\ . I' 1 . i 

nos oneróso para o Estado; nel non·exis- Hai normas de dubid{>sa legalidade:. ca- lan
1
se custosos sistemas de sbguridade 

ten controles ríxidos; e facilita -ou polo mo a dé pasar mirillas pola noite, xa que qu_e xa¡ao in~t*nte quedan inserv.íbeis. 
menos non impede- a rein~erción so- os internos teñen dir~ito ·~o depcanso .1 
cial. 1 

, • no c tu r no. O traballo do func~onário de interior é 

A masiHca
ción das pri
sión s au
menta a con
flitividade e 
dific¡ulta o 
fu n¡c ion a
mento inter
no ao colap
sarse certos 
~ervizos e al
g un s depar
tamentos: In-
cúmprese a 
lei cando se 
fai das celas 
individuais 
unha excep
ción (e asi 
habitualmen
te hai dous 
internos -
ou máis
en cada un
ha), cando 
se misturah 
pri már"io 
con reinci
dentes, me
nores con 
adultos ... 

A única solu
ción sensata 
para dismi
nuir a masifi-
cación é re
ducir as pe

. nas privati
' vas de liber
dade (caso 
pontual pero 
vergoñento é 
o ~os insub/ 
m1sos pre-
sos) e apli 

---~-------------'A única solución contra a 
masf icación é reducir · as 

penas de cárcere, nos delitos 
leves, aplicar outro dpo de 

condenas e potenciar· o 
Réxime Aberto'. 

Outras cau- doro, moi ingrato, e non isento de ris-
san cor\flitivi- cos. Como ninguén está en prisión pola 
dade ou\ ten- sua própria vontade, como é preciso ga-
sións inece- rantir unha série de direitos e velar polo 
sárias, como respeito a unhas regras de convivéncia, 
a que nal- as tarefas de vixiláncia e control son im-
gunhas pri- prescindíbeis. Sen elas todo se viria 
sións iTpe- abaixo. A figura do funcionário de inte-
de aos i~ter- rior co·ntémplase na lexislación como 
nos ficar po- partícipe das tarefas de tratamento, ain-
1 o dia nas da que na prática iso non se propícia en 
suas celas, absoluto. 
sen ter unha 
autorizació'n · 
especial pa
ra iso. A in
terpretación 
do Regula
mento adói
tase a facer 
dun xeito 
restritivo, l i
mitando as 
chamadas 
de teléfono a 
unha de cin
co minutos 
ao mes. Ta
mén hai que 
ter presente 
a escasez 
de plantel 
que, nalgun 
sítio , non 
permite facer 
ben nada, 
nen exercer 
un mínimo 
control. 

O material e 
mobiliario ás 
veces esca-
sea, sen em
bargo, máis 
que por falta 
de recursos 

A Administración é incapaz de organizar 
e dirixir as actividades ocupacionais. A 
sua organización déixase ao azar, de
pendendo de organizacións extrapeniten
ciárias que decidan -e selles permita
intervir. Como, por exemplo a Cruz Ver
mella, que desenvolve programas de de
sintoxicación de drogodependentes, de 
gardaria infantil, de ensino de idioma a 
estranxeiros. O Estado xeralmente só 
proporciona asist(mcia educativa, sanitá
ria e organiza_9ctividades deportivas. 

1 

A lexislación penitenciária espáñola é 
bastante avanzada pero non se cumpre. 
Na Exposición de Motivas da Leí Orgáni
ca Xeral Penitendária do 78 danse ins
trucións para o 40% dos penados disfru
taren do Réxime Aberto. Actualmente 
non pasa do 1 0%. O terc~iro grau é f!le-

c_ar naqueles delitos leves ou,·tuacionais 
outro tipo de condenas, así c mo poten 
ciar o Réxime Aberto. 

por má xestión. Unhas veces non hai al
mofadas, outras escasean as cadeiras, 
non chega a lixívia ... En ocasións instá-

A sanidade merece unha mención espe
cial, xa que ao abundaren os internos de 
alto risco, e polos perniciosos efeitos da 
masificación, proliferan enfermidades co
mo a SIDA ou a Hepatite. O consumo de 
drogas é tamén moi importante e xera 
moita conflitividade interna. En xeral con
súmese de todo: tabaco, haxix, pastillas, 
heroína ... Como as siringas son un ob
xecto proibido, os que teñen unha "chu
ta", alúgana e, esa mesma, é usada por 
moitos, polo que os riscos de contáxio 
aumentan. As relacións íntimas heterose
xuais e homosexuais (pesar da entrega 
de preservativos) seguen a ser unha ten
te de contáxio. E preciso abordar o pro
blema na sua orixe e organizar progra
mas de desintoxicación; e, sobretodo, fa
vorecer a saída de internos toxicómanos 
a Centros de Reabilitación (o que so aco
rre en casos illados) xa que, en caso con
trário, estase a transladar ás prisións un 
problema extrapenitenciário. 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cu
berto en maiúsculas) 
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Todos os profisionais que traballan en 
prisións neste terreo, coinciden en sinalar 
a enorme dificuldade de obter resultados 
positivos ali dentro, non só pela masifica
ción, senón tamén palas normas, pela 
tensión inecesária e pola pouca motiva
ción dos internos. lsto, en menor medida, 
tamén sucede coas actividades formati
vas e ocupacionais. Asi, dase o fenóme
no de que os traballadores que coñecen 
a realidade interna da prisión xeralmente 
non fan nada para cambiala e os que fan 
algo para cambiar as causas moitas ve
ces non coñecen o meio. 

A participación dos internos e a procura 
dunha relación con eles, na medida do 
posíbel, menos tensa e máis normal é al
go imprescindíbel. Neste senso, lémbro
me dalgunhas persoas que coñecin que 
traballaban dentro dun xeito impecábel; 
sen afán reformista nengun pero -a títu
lo individual- moi ben; difícil de superar. 

Construir algo en positivo non é doado e 
o Governo non ten a vontade política de · 
abordar a actual .situación penitenciária 
coa ener.xia suficiente para propiciar un 
cámbio sereo pero radical nas prisións 
que impórta a poucos porque non dá vo
tos e maioritariamente só afecta aes sec
tores sociais nrais marxinais. Non sei se 
a sociedade camiñará no .futuro cara a 
desaparición das prisións; pero ·agora o 
que compre é facelas máis xustas e ra
cionais. • 

•. -. R. G:oIRA é funciohário de Prisións 
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A dereita fará listas alternativas en m~is dÜ 25% dos corcellos . . . . \ 

O PP converte ·as municipais nu'1has primárias 
para s·uceder a Fraga 
•A. EIRÉ 

A confección das 
candidaturas muncipais do 
Partido Popular estase a 
converter nunhas 
auténticas eleicións 
primárias cara a sucesión 
de Fraga lribarne ao fronte 
da xefatura partidária. Os 
distintos baróns puxan por 
ter colocados aos seus 
peóns, sabedores de que 
a forza dos votos marcará 
o seu auténtico poder. Esa 
mesma circunstáncia fai 
que os desprazados 
configuren candidaturas 
alternativas buscando o 
golpe dos votos para 
converterse en 
representantes do partido. 
Até de agora, en máis do 
25% dos concellos nos 
que o PP anunciou o 
candidato a alcalde, 
antíguos militantes 
manifestaron intención de 
elaborar listas alternativas. 

Na dereita galega hai meses 
que se loita sen trégua nen 
cuartel para afianzar posicións 
políticas. Mentres a atención se 
centraba nas principais cidades, 
nas que a forza do aparato par
tidário concentrou os seus es
forzos de pór arde, nos distintos 
concellos aparecian gavillas le
van11scas contra a arde eleitoral 
imposta. Ferrol foi a disidéncia 
máis sonada. Capitaneados po
lo ex conselleiro Xoán Fernán
dez, núncian unha candidatura 

lternativa. O efecto Ferrol ex
te11 use pala comarca. Asi , en 
N rón , boa parte dos militantes 

0 11 11 iros , anunciaron que 
r n c.l tan os acordes da 

emble e que non se integra
r · n na candidatura "oficial do 
P Uns poden formar candida
tu r paralela, afin a Fernández, 
outros integraranse na indepen
dente auspiciada por Xoan Ga
to , o actual alcalde, pertencente 

UG que governaba xa co 
poio de concelleiros populares. 

ro disidéncia de Fernández 
pr •llmde ir máis lá e inzar de 
1 ind1 c1 tur s fins todo o parti
do xud1c1 1 par::t poder ter pre
sér 1 ,i na Deputación, asentan
do deste xeito un forte golpe ás 
· sp1r cións de Romai . 

l · men na província coruñesa, 
en Z s o alcalde Ernesto Rieiro, 
desbancado por Romai en favor 
d P dro. Osende, anunciou que 
se . r s ntaria nunha canrJida
lur, i1 d pendente. A sua postu
ra fo1 secundada por alguns dos 
c.1ctud1S compañeiros do PP. En
tr· c.1s ríticas realizadas está a 
:J oncelleiro Xosé Deira anun-
1 ndo que "cando haxa unha 

po ltt1 municipal séria e se 
umpl n os estatutos do partido · 

qu specifican que hai que le
var seis meses de militante para 
,,u1 C<.it 1d idato i. voltarei éJ.O PP". 

i:.i fo ía provinciais 

· 1 11 ~ .11 l1.1 ilu, que nos últimos co
t 1in0~. te1J:a,u¡:i dos coneellos máis 

controvertidos ·para o PP, nesta 
ocasión o entón disidante Varela 
Rei encabezará a lista popular, 
pero o oficial Sánchez Vilas non 
sabe ainda se recalará no PSOE, 
cuxa cabeza de lista lle oferece
ron , ou se agora será el quen se 
apresente como independente. 
Existen idénticos problemas nas 
Pontes, Camota, Coirós, Coris
tanco, Vimianzo, Dumbria, Lara
cha, Mazaricos, Paderne, O Pino, 
Santa Comba ou Trazo, onde a 
dereita está a argallar candidatu
ras independenes. 

Ainda asi, onde máis problemas 
existen é na província ourensán, 
por máis que sexa tamén donde 
vaian máis retrasados na confe
ción, polo que as listas alternati
vas ainda non se están dando ~ 

coñecer. Pero se o secretário do · 
comité eleitoral, Xosé Elier, afir
ma que os cámbios nas listas 
"só acadarán ao 25% dos ac
tuais alcaldes do PP", Xosé Luis 
Saltar , presidente da Daput.a
ción, considera que "vai haber 
moitos cámbios, que agardamas 
que sirvan para a definitiva co
xunción entre centristas e popu
lares". Máis, como ocorreu hai 
catre anos, dase por sentado 
que, en boa parte daqueles con
cellos nos qué tradicionalmente 
centristas e populares se despu
taron a alcaldia, seguirán a exis
tir duas listas, auspiciadas por 
unha ou outra facción . 

Un dos debates máis imortante 
está na capital da província. no 
que cada lexislatura devora a 

tres alcaldábeis. Xa saiu a luz · 
pública que nesta ocasión apos
tarán de novo por unha persoa 
sen vinculación ca. concello . 
Afírmase que o nominado vai 
ser Manuel Cabezas, empresá~ 
ria e xa senador popular. Pero 
fontes partidárias non queren 
dar a notícia como oficial , afir
mando que está ainda i)endente 
a sua designación. Se Cabezas 
partia hai uns meses como can
didato indiscutíbel pésie ás re 
gueifas internas, a estafa do Ri 
beiro non só lle descubriu un 
flanco moi feble, senón que está 
a ser aproveitado polos que xa 
se apuñan con anterioridade á 
sua nominación. · 

Lugo, despois das fichaxes rea
lizadas por. Cach~rro haj catro 

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

As candidaturas alternativas, 
unha ma.neir.a de seguir ligados a·o PP 
A ratificación realizada esta 
mesma semana polo ex conse
lleiro Xoan Fernández de que ia 
apresentar unha lista alternativa 
ao PP no Ferrol, na que esta
rian integrados boa parte dos 
agora concelleiros da dereita, 
pode c~msiderarse como un_ for
te remuiño nas fileiras conser
vadoras, pero non é o único. 
Esta tónica de enfrontamento 
entre as bases conservadoras, 
estase a dar en boa parte dos 
concellos galegas nos que xa o 
.PP ten anunciado o cabeceira· 
·de lista. O significado da lista al -: 
ternativa ferrolana está resalta
do tanto por producirse nunha 
vila impoi;tante, como pola mag
nitude- da contestación entre a 
militáncia, pero, sobre todo, pa
la personalidade de quen a en
cabeza. Non se pode esquecer 
qlJe Xoan Fernánd_ez non só é 
un ex conselleirci senón que se
gue a ser parlamentário do PP. 
A interrogante é que· postura to
mará o partido. Será quen de 
expulsar a Fernández e aos 
parlamentários ferroláns que -

posibelmente o respalden? Se 
gaña a lista alternativa converti
rase en candidatura oficial, co
mo ocorreu neutros concellos 
en .pasadas lexislaturas? 

Esa posibilidade de aceder ·á 
oficialidade partidária através 
de loita eleitoral é unha cons
tante no PP galaico. Un exem
plo significativo poderia ser o 
protagonizado en Carballo por 
Varela Rei. Deputado autonó
mico como Fernández, aban
donou o seu escano hai catro 
anos para montar unha candi
datura alternatva. Os resulta
dos levárono á ·alcaldia· polo 
que esa carididatura alternativa 
pasou a ser a oficial do PP e 
Varela a conve'rterse de novo 

· no líder partidário comarcal. O 
·mesmo Cuiña comezou o seu 

. ascenso partidário desbancan
do en Lalin aos oficiais do PP. 
Esta posibilidade de ascenso 
partidário através da confronta
ción eleitoral cos seus próprios 
compañeiros e a imposibilida
de do PP de co/oc_ar .a todo§ 

nas estruturas administrativas 
e do partido é o que propicia a 
aparición de numerosas candi
daturas alternativas. 

1 
1 

A isto hai que unirlle a loita inter- : 
na que se vive no PP para suce- 1 

der a Fraga. Os distintos baróns : 
son conscentes de que a sua : 
posición dentro do partido está -• 
en rélación directa aos apoios l 
territoriais que teñan, non que- : · 
ren que os seus pións. queden : 
dislocados nestes com.ícios. 1 

Non se está só a xogar -a presi- : 
déncia do partido ou da Xunta, : 
senón a posibilidade de ser con
selleiro ou de incluir. aos seus na 
Administración autonómica. Por 
iso alentan candidaturas por fó-
ra, cuxos integrantes teiman en 
apresentarse como do PP. Nes-
tes momentos perder apoios ou 
quedar fóra do partido significa 
asentarse na diáspora das süb
vencións, das axudas, e do ace-
so a prioridades administrativas. 
Os votos e o número de conce
lleiros son o elemento de troco e 
de presión .• 

- -------- ___ _:. _______ ':.:.. ._-_ -_ -_ -_-..::.::..:_..: .;._;;;:.:. ::·_ :::;. ___ --- __ ;_ ___ -- -- ---- - - - - - - - - -- _...; _ __ .J 

anos , sobre todo na comarca 
sarriana, semellaba unha pro
víncia baixo control. Máis o par
tido non parece. estar tan tran
quilo como se pudera cavilar . 
En Foz e Ribadeo xa anuncia
ron candidaturas paralelas as 
do PP. Tamén en Guitiriz se vai 
f.ormar desde a dereita unha 
candidatura dos viciños . En 
Chantada non dan unido as 
duas ramas .por mor das dife
réncias en quen vai ser o cabe
za de lista. A fichaxe en Láncara 
de Eládio Capón, alcalde socia
lista nos últimos doce anos , vai 
propiciar que os antíguos popu
lares confecionen unha candida-
1ura independente. En Sárria, 
Samos e Paradela , a antfgua 
dereita tamén quer sublevarse 
con listas de seu. 

Na capital luguesa, desbancado . 
Notário e pasto fara de circula
ción Quiroga, por mor do escán'
dalo de Coherpu, o sustituto se
rá García Díez , pero a reforma 
vai ser máis profunda. Cacharro 
vai sustituir aos concelleiros que 
procedian da equipa de Ouiroga, 
como Xúlio Méndez ou Xosé 
Maria Castro e a outros aos que 
considera que realizaron unha 
xestión moi pouco eficaz . Alguns 
destes descartes están·en tratos 
coa CNG que poderia encabezar 
a sua candida1ura con Abel Vile
la, pero tamén serian quen de 
pór en marcha unha nova alter
nativa con militantes centris1as . 

En Pontevedra déi xase notar o 
enfrontamento entre Cuiña e Ra-· 
joi, con Portomeñe que, circuns
tancial aliado do lalinense, tamén 
quer ir asentando o seu território 
alá polo Salnés . .O revés máis 
forte para Guiña sofreuno en Tui , 
onde Diz Guedes, tentou despra
zar ao actual alcalde, Capón Reí , 
patrocinando como candidato a 
Fernández Rocha. A0 final a lista 
do alcalde seria a gañadora en 
tre a protesta de militantes por 
non poder votar ao non aparecer 
nas listas do par1ido. • · 

~a Guarda repetirá Purifiéación 
Alvarez , pero Fernández Puebla 
concorrerá nunha candidatura 
independente . En Moaf1a Se 
bastián Juncal teima e apresen
tarse contra o candidato popular 
Sestido Carballo, ainda que afir
ma que o PP "me ofereceu ·ae 
t do". En Nigrán xa está decidí· 
do que Villar Perei ra se enfron
tará ao se compañeiro , o triste
mente famoso Avelino Fernán 
dez . En_Arbo ó actual alcci lde 
Manue l River a volt ará a sua 
condición de independente ao 
promover o PP a Gun.1ersindo 
Garcia como alcaldábel 

Na capital atoparon unha so lu 
ción de concórdia. Xo an Luis 
Pedrosa será o candidato á al
caldia , levando como numero un 
a Rivas Fontán . c;oa promesa 
pública de que será -candidato a 
Cortes , ai.nda que !amén ha1 
qLJen afirma que de resolverse 
os problemas coa xustiza pode
ria desbancar a Mera na Depu
tac1ón. Pero asegurar iso agora 
sena como unha .declaración de 
guerra partidáría De momento, 
uns e outros o que -tan é mover 
os pións . Alvíscanse máis pro
blemas cando l1axa que con fe
cionQr total111en.te a_s_lisJa$ . • 
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DIAS 

•Os libios non 
foron os cul~beis 
do atentado da 

·PQnAm 
Un informe,da Axéncia de 

· Seguridade Norteamericana 
· revela que o atentado a un· avión 

da compañia Pan Am, no que . 
- .faleceron 270 pasaxeiros foi 

planexado polo Gov~rno 
iraniano. Desmóntase, dese 
xeito, a condea que recaia sobre 

. dou líbios como autores do 
atentado. O informe, gardado en 
segr-edo, saiu á luz por médio 
dos avogados representantes da 
compañia aérea e foi publicado 
nun xornal escocés. Segundo o. 
informe, o aiatollah Mohtashami 
seria o organizador da acción 
que encarregou aos grupos 
palestinos de Abu Abbas e Abu 
Nidal, que foron os que 

· colocaron a bomba no avión. O 
móbíl seria unha vinganza polo 
derribo por parte de Estados 
Unidos dun avión kani. • 

. •Os celtarras 
agredidos en 
Madfid polos 
ulJra-sur . 

O pasado Domingo, nos 
aledaños do estadio Santiago 
Bernabeu oride se iba a xogar o · 
encontrovReal Madrid-Celta, que 
rematou cun resultado de 4-0, un 
grupo de Ultrasur ag~ediron a 
vários celtarras. Alguns dos 
seguidores vigueses resul~aron 
feridos; a un deles lle clavaron 
un punzón, a outro lle abriron a 
cabeza cun resultado de vários 
pontos de sutura e outros foron 
feridos con menos contundéncia. 
A agresión produciuse porque os 
seg_uidores vigueses tiveron que 
facer o tran¡o dende o ·autobus 
até o estádio sen nengun tipo de 
escolta policial, a sabendas que 
este tipo de acéíóns son 
frecuentes entr~ as diferentes 
afeizóns. No último encentro 
disputado en Bafaidos entre Real 
Madrid e Celta na pasada 
tempada, os menos de vinte ultra 
sur que acudiron a Vigo 
estiveron fortemente escoltados 
tanto na entrada como na saídaJ 
do partido.+ 

•Respaldo 
unánime do 

.CXPXá 
independéncia· 
de.Baltasar 
Garzón 

O Consello Xeral do Poder. 
Xudicial .acordou por 
unanimidade apoiar ao xuiz 
Garzón ante os ataques sofridos 
dende que reabriu o caso GAL. • ¡¡j 
O CXPX quere defender a ~ 
independéncia do xuiz e o seu ~ 
presidente, Pascual Sala, ~ 
afirmou que era "lamentábel" ~ 

· que moitas das críticas a ~ 
Garzón viñeran de cargos .~ 
públicos e considerou un erro ffi 
P9!J!fip,uj r['~ @? ->s,~ . c;jjJ4.r:Jqi r.'!~l ·t ~ :, :· ,~ 

XOSÉ LOIS. 

• Sete .gal~os 
implicados na. 
captura de máis 
.de dous ·mil .. 
quilos de cocaina 

Na madrugada do Luns, o . 
Servizo de Vixiáncia Aduaneira 
interviu un petroleiro panameño, 
o Archange/_os que transportaba 
dous mil cincocentos .quilos de 
cocaina nunha operación 
dirixida polo xuiz Carlos Bueren 
. A abordaxe do barco levouse a 
cabo ás seis da mañán ao. sul. 
das lllas Canarias e tres dos 
tripulantes atrincheiráronse con 
armas· ameazando con voar o 
barco. A tripulación, con catorce 
membros, estaba formada por 
gregos, marroquies, chilenos e 
dous'galegos: Vicente Serantes 
Caneda e Manüel Perez Piñeiro. 

Dos vinteun detidos na 
operación, set e eran gal egos e 
se considera a Antonio Carballa 
Magdalena, viciño de Poio, 
como un dos cabecillas da 

·organización de -
narcotraficantes. Francisco 
Xavier Prado López, de Vilanova 
de Arousa, conseguiu fuxir dos 
policías cando estes tiveron un 
accidente de automóbil na 
persecución. Tamén ·foron 

detidos en Pontevedra a muller 
de António Carballa, Maria Luisa 
González, Ludivina Davalo, 
muller dun dos tripulantes 
galegas, Pura F. Bóveda, 
Vicente Vázquez Vázquez, Xosé 
Luis Méndez Prieto e Xoan 
Francisco Galindo Álvarez. En 
Tarragona foi detido Xosé Luis 
Bua González, de Pontevedra 
que traballaba de enlace.+ 

•O Governador 
Civil·escoita as 
denúncias dos 
afectados das 
Ene robas· 

A situación dos viciños das 
Encrobas provocou que o 
Governador Civil da Coruña, 
Carlos Vacas, se compremetera 
a mediar entre eles e Unión 
Fénosa. A empresa de 
electricidade quer ampliar a 
mina de Meirama polo que está 

. expropiando terreas aos 
habitantes das Encrobas 
pagando os metros a unha cifra 
que, segundo os viciños, está 
moi por debaixo do valor real. O 
deterioro das vivendas, 
producido pala propia mina, fai 
que os prezos baixen e Fenosa 
ofereza menos cartos coa · 
expropriación. + 

·•O PSOE denúncia 
ao ex alcalde de lugo 
implicado no caso . . 

· Coherpu 

O PSOE de Lugo apresentou 
unha denúncia xudicial contra o 
ex-alcalde Vicente Quiroga por 
presunta prevaricación e 
malversación de fundos públicos. 
Quiroga, que está sendo 

• investigado polo caso Coherpu, 
adxudicou obras de alumeado 
público uns.dias antes de rematar 
o seu mandato. Todas as obras 
foron adxudicadas a unha mesma 
empresa, Radio Record, e unha 
das que supostamente se 
apresentaba á contratación, 
lmesco, non existia xa que non 
tiña traballadores desde 1988 e 
dera de baixa a licencia fiscal no 
ano seguinte. • 

•Probas 
contundentes contra 
Pardo pero ~ PP de 
Vigo segue sen 
pronunciarse 

Os membros do governo 
municipal de Vigo que integran a 
comisión que investiga os casos 
de extorsión en proxectos 
urbanísticos levan solicitado 
durante toda a semana que 
Ramón Cortegoso, presidente da 
comisión, recusara a Abelardo 
Pardo como integrante da 
mesma, até que finalmente 
accedeu. As posturas dentro do 
Partido Popular de Vigo respeito a 
Pardo, que saiu do partido para o 
grupo mixto, non están claras xa 
que nen Cortegoso nen o 
presidente do PP, Manuel Perez, 
relaciónanno coa trama das 
extorsións mália as evidéncias 
que se deron nas reunións da 
comisión. 

A equipa de governo decidiu . 
apresentar as probas finais que 
implican, segundo os seus 

membros, a 
pos íbel 
apertura de 
expediente 
disciplinário 
a Abelardo 
Pardo 
mentres 
Cortegoso 
está 
disposto a 
aprazar a 
reunión da 
comisión na 
que se 

apresenten os documentos. As 
probas tamén poden facer que 
Abelardo Pardo teña que devolver 
cantidades de diñeiro percibidas e 
amasan a relación de funcionários 
do concellos na trama. Asimesmo, 
Pardo declarou ante a comisión 
que s.e relacionara con Eduardo 
Canabal, que asinou alegacións 
aos proxectos urbanísticos, por 
indicacións de Manuel Pérez 
nunha comisión investigadora 
anterior.• 

• Rabin quer illar ao~ palestinos cun · valado electrificado 
Tras o atentado no que morre
ron dezanove israelies,. o pri
meiro ministro Isaac Rabin pro- , 
xecta constrúir -un valado elec
trificado nas fronteiras entre pa
lestinos e israelíes mália a opo
sición dalgúns membros·do seu 
governo. Ante o conflicto de de
terminar cales son as fronteirns, 
o Governo construiría un valado 
electrificado nos pontos que fo
ran do seu interés en canto a 
seguridade. Os palestinos te
men que esta separación que o 
governo israelí denomina provi
sória, saxa permanente e lles 
impida acceder .aos seus traba
líos en Israel . Pola_ sua parte, o 
lider palestino laser Arafat fixo 
un chamamento para que cesa
ran os atentados dende o terri

.. -tóri0 .baixo .contrnl palestino.• 
~ "- 1 ( •• !t , ~ ~ 1 ~ :;r~1 ! .•Li <:. ~,·! r 1'.' :. 1 11 • 

• Xornalistas · 
extranxeiros 
visitan os medios 
galegos. 

Dez xornalistas procedentes de 
estados plurilíngües de Europa 
estarán en Galiza os dias 26, 27 
e 28 para visitar a televisión e a 
rádio autonómica. Este grupo de 
profisionais está interesado en 
coñecer o funcionamento destes 
meios de comunicación, asi como 
os de Cataluña e Euskadi, que vi
sitará ; antes. No grupo están 
dous xornalistas escoceses, dous 
galeses, dous da BBC, unha xor
nalista da RAI de tala ladina, 
dous frisóns, un alemán e dous ir
landeses. A viaxe está financiada 
pela Unión Europea e organizada 
pala Axéncia Europea para as 
Línguas menos estendidas. En 
Galiza, cantan coa entidade dele
gada, a Asociación Socio-Peda
góxica Galega.+ 

•Os socialistas 
peden a Fraga 
gue explique o 
fracaso da 
política 

# • 

econom1ca 
galega 

O Grupo Parlamentário dos So
cialistas de Galiza solicitou ao 
Presidente da Xunta, Manuel Fra
ga, unha explicación no pleno da 
cámara galega sobre o "continua
do fracaso da política económica 
desenrolada polo executivo gale
ga". O responsábel da área eco
nómica do Grupo Parlamentário 
Socialista, Santos Oujo Bello afir
mou que "o Parlamento non pode 
permanecer impasíbel mentres o 
tecido económico-industrial segue 
deteriorándose e os indicadores 
económicos situan a nosa Galiza 
no furgón de cola do crecemento 
e a inversión". Santos Oujo criti
cou a política viaxeira de Fraga 
carente de utilidade e as contf
nuas promesas da FEGAEX de 
invertir cartas na Gal iza.• 

•OMOPTMA 
aceita estudar a 
alternativa á 
autovia Cereixal
Baralla 

Viciños e ecoloxistas do Val do 
Neira, en Lugo, reuníronse co di
rector xeral de Polítiéa Ambiental 

· do MOPTMA para que se rectifi 
que o trazado de nove quilómetros 
entre Cereixal e Baralla, que for
ma parte da autovía do Noroeste. 
Este percorrido discorriria á beira 
do río Neira producindo, segundo 
os grupos ecoloxistas Adega e 
Leira, un grave dano ecolóxico 
nunha zona onde hai vexetación 
autóctona e especies en extinción. 
O trazado que propoñen estas 
asociacións teria· seis quilómetros 
de percorrido, cun tunel de mil 
douscentos metros e un presupos
to que sobrepasaría en dous mil 
millóns o fixado polo MOPTMA. 
Anteriormente á reunión co repre
sentante do Ministério, ecoloxistas 
e viciños interpuxeran unha de
núncia ante a Unión Europea para 
que abrigara ao Estado a rectificar 
o proxecto.+ 



GALIZA E M NDO 
. Q CONFUTO NACl~NAL NO ESTADO • 

, 
E a prime ira vez que a rama militar atenta contra un político 

ETA suplanta a HB matando a un político adversário 
da formación abertzale no concello-de D.onostia 
•M.V. 

ETA decidiuse a intervir 
na vida política atentando 
mortalmente contra o 
concelleiro de Donostia 
Gregório Ordoñez. É a 
primeira vez que a rama 
militar da organización 
basca asesina a un 
político. O feíto está a 
conmocionarás próprias 
fileiras abertzales. 

que se expresaron ao pouco de 
coñecerse a notícia do asesina
to foi a de Julen Madariaga, his
tórico militante de ET A, e refe
rente notório no seo da esquer
da abertzale. Madariaga anun
ciou a sua saida de HB no caso 
de que non. se rectificase a pos-

~ tura de non condear o acto. Ou
g¡ tras persoas achegadas ou mili
iS tantes de HB que se pronuncia
..., ron foron o ex-deputado Txema 

Hai máis ou menos quince anos 
a rama político-militar de ETA 
atentou contra vários políticos 
da extinta UCD. En várias oca
sións ademais este grupo, pró
ximo a Euskadiko Ezkerra, inter
viu en actos da política partidá
ria , mesmo eleitorais, con ac
cións propagandísticas e se
cuestros. Bandrés e Onaindia, 
líderes máximos de EE, conde
aron tales atentados e pouco 
·despois os polis-milis anuncia
ron a sua desaparición. Enrique 
Casas, deputado socialista, mo
rreu en 1984 nun atentado rei
vindicado polos Comandos Au
tónomos Anticapitalistas. 

A Mesa Nacional de HB enmarcou o atentado na confrontación Euskadi-Estado. Na fotografía, cabeza da recente manifesta- Montero e os navarros Patxi Za-
ción contra os GAL. Patxi ZSbaleta (arriba á direita), parlamentário navarro e membro da Mesa N!!cional, distanciouse da pos- baleta e Adolfo Araiz, todos eles 
tura maioritária. na mesma liña de distanciamen

A disolución destes dous grupos 
levou a vários dos seus mem
bros a integrarse en ETA-Militar. 
Dise que alguns antigos polis
milis controlan hoxe a direción 
de ETA. 

O atentado contra Gregório Or
doñez, un xoven belixerante e 
prometedor líder do PP en Gi
puzkoa, prodúcese ademais no 

· intre no que o sector duro do 
Ministério do Interior estaba a 
ser duramente acosado polo 
sumário dos GAL. O filósQfo 
basco, Javier Sádaba, habitual · 
firmante de textos pro-abertza
les, definiu esta última actua
ción de ET A como parte dunha 
"estratéxia circular" na cal todos 
parecen coincidir en querer que 
nada se mova. 

Reaccións en HB 

Pero o atentado si causou con
moción no seo da própria Herri 
Batasuna. Ainda que non pare
ce probábel un -distanciamento 
como o que no seu dia levou a 
EE a condear aos polis-milis, o 
certo é que a votación de apro
bación do comunicado realizado 
pola Mesa Nacional despois do 

atentado estivo moi igualada. 
Parece ser tamén que a conce
lleira de Donostia e deputada 
por esta formación , Begoña 
Garmendia, presentou a sua 
carta de condea prévia consulta 
-con vários membros da Mesa, 
ainda que finalmente decidiu fa
cela pública de forma persoal. 

to da postura oficial, ainda que 
con diversos matices.· . 

Pola contra, o tono expresado 
pala direción do Partido Popular 
tras o atentado foi de modera
ción e calma.• 

(Para máis información sobre a situa
ción no seo ele HB ver artigo de ] osé 
Felix Azurmendi na páxina 14 deste 
mesmo número) 

Os seres individuais , asi como as organi
zacións humanas, son responsábeis dos 
seus actos e deben ser xulgados por 
eles. lsto que parece unha obviedade, 
non o foi até a revolución francesa. Du
rante moitos séculas os governos consi
deráronse lexitimados por Deus, actuan
do o Reí como o seu mediador. Desde a 
toma da Bastilla é a soberanía popular 
quen máis ordea, como dicia José Afon
so, ou talé alomenos a xustificación legal 
do entramado político. A esquerda, lonxe 
de discrepar deste último postulado, 
sempre recurriu máis que ninguén ao pa
vo para xustificar os seus actos. Máis 

· ainda, a esquerda- adoitou a considerar 
que a dereita non escoitaba ao povo se
·nón que manipulaba a suq opinión. 

Outras das significativas voces 

Q UEN LEXITIMA A ETA? 
MANuEL VEIGA 

dos revolucionários ·rusos. A que povo escoita, con quen dialoga, a 
actual direción de ET A? De onde obtén a 
sua lexitimidade? Non é cuestión baladi. A vertical de ETA, amparada até hoxe en 
De feíto nen-
gun guerri -
lleiro ou loita
dor con peso 
na história 
despreciou 
este aspecto. 
D apoio po
pular era un
ha constante 
entre as pre
ocupación s 
do Che e asi 

------------------'A vertical de ETA, amparada 
até hoxe en douscentos mil 

votantes de HB, parece estar 
inclinándose' 

- douscentos 
mil votantes 
de HB, pare
ce estar incli
nándose ca
ra o que To
ni" Negri de
nominou a 
"variante en-
1 o u que cid a 
do movimen-
to". O lúcido 
filósofo italia

o dei~ou patente en múltiples escritos e 
outro tanto sucedeú no caso de Fidel ou 

no, acusado inxustamente polo Estado 
-de terrorismo e durante anos encarcera-

do, escrebiu o seguinte: "lámonos enga
nar se dixesemos que só foi destruldo 
polo Estado [retírese ao movemento de 
protesta operante en ltália nos anos se
senta e setenta]. Faino esencialmente 
palas contradicións dos seus distintos es
tratos. E aí o primitivismo estaliniano das 
fracións armadas xogou un papel nefas
to". 

Seria incorrecto igualar ás Brigatte Rosse 
con ET A. Pero o que sinala Negri é o 
abismo no que pode cair a organización 
armada basca. Ler:iin díxoo ben claro: a 
política debe· estar sempre no pesto de 
mando. O grande revolucionário ruso 
nunca pensou que ese lugar puidera es
tar ocupado palas pistolas.• 

' . -------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa Xornallstlca Editora: Promocións Culturais Galegas S.A. 

Consello de Administración. 
Presidente: Francisco Carballo. Vlcepresldente:Xaquin Acosta 
Consellelro Delegado: Xosé Fernández Puga. 
Vogais: Francisco Torrente, Cesáreo Sánchez, Alberte Ansede, 
Xosé Mª Dobarro, Carlos Xohán Diaz e Manuel Veiga. 
Secretárlo: Xan Piñeiro. 

Director: Alfonso Eiré López 

Redacción: Gustavo Luca de Tena, Manuel Valga, Xan Carballa, 
Horácio Vixande, Anxo Iglesias (fotografia). 

Correspondentes: Ricardo Sandoval e Merche Vázquez (A Coruña), 
Xavier López (Compostela). Carme Carballo (Ourense), Carme Vidal 
(Pontevedra), H. Sanfiz (Ferrol), F. Arrizarlo (Lugo), X. Castro Ratón , 
(Vilagarcia), Antón Malde (As Mariñas), Anxo Rosende (Ortega!), X.M. 
Suárez Estévez (O Condado Baixo), H. Naval (A Mariña), X_ López 
Témez~O Bierzo), G. Docampo (Valdeorras), Paulo Naseiro (Terra 

~~~úe1 b~áz5(t~~3~i .c1~~ª~-(~~~~(~lc~r:1~~~e~o d~b~~1nra1J.~· 
(A Fonsagrada), A. Oiaz Amor (Ribadeo), M.A. Torres (Verin), Manuel 

ANOSA TERRA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Pan (Bergantiños), Daniel Lazaré, Pepe Rei (Euskadi), Paco Soto 
{Barcelona), Maribel Lugilde (Ast•Jrias), Begoña Moa (Alemaña), 
Gom;alo Nuno (Porto). Axenda: lago Luca. 

Colaboradores: Paula Castro, Arantxa Estévez, Manuel Vi lar, Xosé 
Cid Cabido, Pilar Piñeiro, Maria Alonso, Viki Coslas, Avelina 

Xico Peña, Xoán .Manuel Carreira. Óscar Losada. Arte: Fernando 
Ferro, Fernando M. Vilanova: Cinema e Televisión: Celso López 
Pazos, Gonzalo Vilas. Carlos Amaro. Arquitectura : Prácido 
Lizancos . História: Francisco Carballo, Anselmo López Carreira, 
Xesus Torres Regueiro. 

Barreiro, Lino Braxe, Primitivo Carbajo, X C. Garrjdo Couceiro, F t 11 c 1 n X M Ch X · L o· X L S á e 
Nanina S. Castroviejo, Anxos Salgadp, Amanda Alvarez, Manuel c~n~?.~. ªsen~ó~~ Ti~~ªviz ; x .ª~~Albá~·. o~~~i Álv~~~~ . · · u r z 
Rivas, Xosé A Gaciño. Xurxo Estévez. Margarita Ledo. Víctor F. voz Noticias, El Progreso. 
Freixanes, Carlos Mella, César Varela, X_ Fernández Mateo, António Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar, Gonzalo, Xúho 

~~!~~~~io~~;¡;'~j~~a~i~s~~:t~i3~cG~~berg , Juan C. M. Betelú. Ga1oso, Tokio, Herm1da, P Núñez Mane! . 
Literatura; Xesus G.onzáLez Gór¡ie~. Xosé M .Eirá-, Mico .Villar . •. , · .• : . • . • . , , , , • , , , 
Miguel Vázquez Fraire, Xosé M. Millán. MúSl~a: .Xoán M.1E§tévez}< ' CorFecclón llngüistlca: F.ernando,Carbal!a. • . • • • • 

Deseño Gráfico e Maquetación: Xoselo Taboada. 

Administración: Blanca Costas. 

Putilicidade: Xosé Fernández Puga, César Pazos Carreiro. 

Subscrlcións: Carlos Martinez Muñoz. 

Redacción e Administración: Ruado Príncipe , 22, planta ba ixa 
(36202 Vigo) . Apartado postal 1371. 

-Teléfonos: 
Administración, Subscricións e Publicid;;de (986) 43 38 30' . 
Redacción (986) 43 38 86 · 22 24 05. Fax (986) 22 31 01. 

Imprenta: E.C. C-3 1958. 

Depósito Legal: C-963-1977 

ISSN 02-13-3105 



PARLAMENTO . 

OBNG 
solicitará a 
reforma do 

' 

regula mento 
p.arlamentar 

' . 
11ante o seu 

• progresivo 
deterioro" 

•C.V. 

A actividade do BNG no próximo 
. período de sesións ·arientarase de 
cara a apresentar iniciativas de 
carácter lexislativo para, segundo 
o portavoz do grupo Xosé Manuel 
Beiras, "darlle unha nova vida ao 
Parlamento". A tal fin o grupo na
cionalista apresentará unha ini
ciativa para a reforma do regula
mento da Cámara encamiñada a 
potenciar o debate, coa· amplia
ción de tempos de intervención 
dos deputados. Tamén se ililten
tará facilitar a solicitude de com
parecéncia dos conselleiros que a 
actual lexislación non permite, ao 
non acadar o número de deputa-' 
dos necesários. A modificación , 
ppsibilitaria que a vontade dun 
g;upo de deputados fose abando 
para que os membros do governo 
c;:omparecesen no Parlamento. 

Beiras argumentou a necesidade 
da modificé¡lción aludindo ao "pro-

\
gresivo deterioro da Cámara,· xa 
que ao talante antidemocrático do 
poder estabelecido na Galiza o 
Parlamento non lle vale": Para o 
portavoz nacionalista estgse apli
cando unha interpretación restriti
va do regulamento aprobado ces 
votos do Pp hai dous anos e (¡jUe 
modificaba o texto anterior que 
fara consen.suado por todas as 
forzas políticas. 

Consell.o Agrário 

O grupo parlamentar nacionalista 
apresentará tamén iniciativas pa
ra a criación do ConseUo Agrário 
Galega , que constituiria asi un 
"marco autónomo que abra a via 
para que se podan celebrar elei
cións sindicais agrárias. O BNG 
pedirá tamén a reforma do Con
sello de Cantas de cara a ampliar 
o seu número de conselleiros, da
do o retraso na apresentación de 
informes presupostários pola falta 
de recursos humanos. Os nacio
nalistas queren que est;1 reforma · 
supoña tamén a posibilidade de 
que neste organismo entre un 
conselleiro proposto polo BNG . 

O deputado Francisco Trigo en
gadiu que o seu grupo ia apre
senfar "proxectos alternativos aos 
apresentados polo governo para 
que o BNG teña ante a cidadania 
un perfil claro de alternativa ao 
PP". Neste· sentido os nacionalis
tas apresentarán unha alternativa· 
á Leí de Ordenación do Territorio 
xa que, segundo Trigo, "a Xunta 
tuxe do proxecto de comarcaliza
ción e o que está a facer e criar 
oficinas de emprego para persoas 
próximas ao PP". O BNG solicita-
1 á que se faga viábel "a arde do 
Est tuto de Autonomía a respeito 
du 1e.coñec1mento legal da comar
calización da Galiza e a proble
mática d s pacróquias, tal e como 
de111 - r1d Ju xa historiG~ment~'. Q ' 
ir 'Lnnal1 mo"~+ • · ~ · .. 

Xosé Manuel Beiras 
unh~ pi~n9brai1 d~n , rQ 90 BNG 

, . 
1 

, 1 1 , , , 1 1 r 1 

. 1 1 

'Isa Qe que hílbi 
. 1 1 ' 

• CARME VIDAL 1 

O incremento da 
participaéión do BNG na 
actividade parlamentária 
non se veu reflexado 
nunha maior preséncia nos . 
méios públicos. A razón da 
ocultación que padece o 
BNG radicaria, segundo o 
seu portavoz Xosé Manuel 
Beiras, no "temor ao 
ascenso" desta forza 
política. Doutra parte, a 
unión do nacionalismo 
conduciu, afirma Beiras, "a 
que moitos quixesen facer 
agramar diferéncias ·cando 
só existe unha liña política, 
a do BNG". 

Semella que o BNG con trece 
deputados non realiza máis 
traballo parlamentar que con 
cinco? / . 

Si. Pódese ter esa impresión. 
Estase a producir unha oculta-

' ción da actividade parlamentar. 
Non digo qüe estea programado 
ao milímetro, pero existe unha li
ñci que quere impedir que para o 
BNG o Parlamento sexa unha 
plataforma de relación coa cida
dania. 

A que atribue esta situaci.ón? 

A credibilidade· do BNG--vai 'en 
ascenso e iso produce medo nal
guns sectores. o / incremento do 
BNG é algo que corroboran mes
mo inquéritos feitos e non publi
cados. De aquí poderia pasarse 
a unha nova fase histórica neste 
país, e o salto seria decisivo. 
Convertiriamonos na segunda 
forza política nunhas eleicións 
municipais e iso non é ben visto 
polos que manexan certos resor
tes de poder. O temor acentuase 
polo feito de que son conscentes 
de que o.HNG é unha forza políti
ca qüe non se domesticou. 

Pero tenso dito que o ascenso 
do BNG débese a sua modera
ción dun tempo a ·esta parte? 

O medo que lles produce a nosa 
preséncia nas institucións, tanto 
no parlamento como nas deputa
cións ou nos concellos, pon de 
manifesto o contrário. Continua
mos sendo unha forza en princí
pio non asimilabel por este réxi
me político. Se vemos como evo
lucionou a prática política .desde 
fins dos · setenta até hoxe, unha 
evolución cara atrás, un deterioro · 
no canto dun desenvolvemento· 
do ~ue entrañaba o mapa constf
tu c1onal, resulta máis chocant~ 
que o BNG tena máis preséncia 
institucional ca nunca e sen · do
mestjcarse. Por isa se falou da 
moderación do Bloque, da qüe 
din que eu son auto;, pero . eles 
saben que iso non é máis que un 
xogo de palabras. O que si hou
bo foi unha série de cámbios nos 
métodos de traballo, na relación 
coa socieáade e mesmo cos 
méios de comunicación , má,is 
cautela e imaxinación e un talan· 
t~ máis aberto, per~ iso non é 
domesticación. En- realidade iso 

Xosé Manuel Beiras ante o Pazo do Hórreo, sé do Parlamento. 

o que fai é que sexamos ainda 
máis perigosos para o · poder se 
nos convertemos na segunda.far- · 

, 
' E retorcido 

interpretar que eu 
perdin 
protago~ismo 
parlamentar e non 
que no BNG todos 
os deputados 
participan e cun 
nível moi alto, por 
certo; 

za política, ou sexa, se chega
mos a ser a forza clave á hora de 

· determinar quen vai ser o alcaldf3 
en moitos concellos. Todo iso es
tá na raiz de que os méios de co
municación hexemónicos, os 
máis- yinculados ao aparello do 
Estado, non reflexen o labor que 
desenvolve o grupo parlamentar 
do BNG. 

Pero vostede ten agora meno'S 
protagonismo no grupo parla
mentar? 

Se tacemos un repaso dos gru
pos parlamentares comprobamos 
que no do PP xa case non hai 
portavoces e os que hai teñen un 
ritmo e calidade de participación 
nos debates cada vez menor e 
piar. Ao mesmo tempo, os con
selleiros quedaron practicamente 
mudos .todos. Incluso desapare
ceu Cuiña que antes tiña arrouta
qas, pero agora xa o conven.ce-

ANXO IGLESIAS 

ron para que non intervise nos 
plenos. A participación do grupo 
socialista tamén está concentra
da en poucas persoas. Pala con
tra, do grupo parla¡nentar do 
BNG case non hai nengun pleno 
no que non saian todos os mem
bros ao debate con coñecemento 
de causa e cun nivel excepcional 
neste parlamento. Pero resulta 
que en vez de sacar a interpreta- · 
ción normal de que todos os de
putados e deputadas do BNG te
ñen a calidade necesária para se 
respónsabilizaren das suas áreas 
temáticas, o que se di é que o 
Beiras está a ser escurecido e 
mesmo se falou dunha manobra 
dun sector do Bloque para me 
ocultar. 

Dialéctica interna 

A policromia de siglas dent~~ 
do BNG non fai máis conflitivo 
o_ tr~ballo parlamentar? 
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para escurecerme foi. un invento' 
Con independéncia do perfil ide
olóxico particular de cada quen, 
o que define ao BNG é que sem
pre actuou democraticamente 
como se desprende da posta en 
práctica dos princípios ideolóxi
cos frentistas. Ninguén utiliza o 
BNG para facer a sua política e, 
polo tanto, as particularidades de 
cada sector non teñen releván
cia. Outra causa é que, na dia
léctica interna, a existéncia de
ses perfis dea lugar a unha ri
queza que se traduce no próprio 
proceso de elaboración das liñas 
políticas concretas. 

Nega entón que hoxe o BNG 
non sexa un pouco un caixón 
de xastre? 

Antes facian fincapé en que o na
cionalismo estaba dividido. A in
corporación do PNG, lnzar e fi
nalmente Unidade Galega, mália 
que deformaron a realidade des-

~o BNG pode 
converterse na 
segunda forza 
despois das 
municipais e 
alguns colléronnos 
medo' 

te proceso, obrigounos a aceitar 
que a unidade xa está virtual
mente conformada. Enton agora 

non falan da unidade do naciona
lismo, senón de que están todos 
dentro do BNG, pero divididos. 

Pero vostedes póñense nervo
sos con esas críticas? 

Non creo. Os efectos que poden 
ter sobre a base do BNG ·son 
moi pequenos é mesmo diria que 
desdeñábeis. Eu sempre afirmo 
que .o 90% dos votantes só co
ñecen ao BNG e non saben que 
é Esquerda Nacionalista ou a 
UPG. Poden ver esas siglas, pe
ro a quen recoñecen é ao Bloque 
e a sua política. Por isa vexo moi 
difícil que certas manipulacións 
consigan criar divisións. Semen
te se producirian se dentro do 
próprio BNG chegásemos a cair 
na trampa de confundir o que din 
determinados xornais ou certos 
méios audiovisuais coa realida
de, pero tal cous·a está lonxe de 
pasar.• 

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

1 Kohl ainda non lle deu o visto bOn 
ao PP e por iso segue Felipe' 
Parece que están a viver un
ha lua de mel co PSOE? 

Que o Bloque se posicione en 
contra do adianto das eleicións 
xerais é perfectamente con
gruente. Ora, que se faga esa 
interpretación resulta indecente, 
pero claro está que forma parte 
do xogo político. O Bloque ten 
unhas conviccións democráti
cas abando demostradas. Se 
criticamos a· Constitución e o 
Estado das Autonomias foi por 
considerar insuficiente o grau 
de democrácia acadado. Eu es
crebin no 82 unha série de arti
gas nos que facia unha interpre
tación diferente da maioritária. 
Alí decia que a democrácia na
ci a secuestrada e reclamaba 
maiores liberdades nacionais. 
Cando , como agora , existe o 
perigo de que accedan ao po
der aqueles que son máis sos
peitosos de anti-demócratas, 
como é o caso de boa parte do 
aparato do PP, e desde logo 
Fraga, só unha forza como o 
BNG pode denunciar o perigo 
que ven dos que asumiron o 
pacto constitucional por razóns 
coxunturais. Se estivese na sua 
man, o poder seria ainda máis 
autoritário e despótico. 

O governo socialista non tivo a 
coraxe de desmantelar as es
truturas franquistas. Os GAL 
son corisecuéncia da lóxica 
aberrante das estratéxias de 
evolución política deseñadas 
desde fóra do Estado español. 
Ese deseño de transición non 
podia aceitar que o caso basco 
tivese unha solución política. 

Estamos ante a crise dos re
ximes occidentais? 

É a crise dos reximes nacidos 
da guerra fria. A desapa.rieión 
da Unión Soviética fixo perder a 
moitos paises a funcionalidade 
que tiñan e agora vaise a ope-

racións de recámbio . Jsto é o 
que explica as crises .dos parti
dos socialdemócratas que se 
confundiron tomando como ini
migo o comunismo, cando tiña 
que ser o capitalismo. Remata
da a guerra fria o poder auténti
co que é o do capitalismo e o 
das metrópoles tende a de
sembarazarse deles. 

Non semella unha explicación 
demasiado conspirativa? 

Son os feitos. A incognita é se 
o grande capital trasnacional 
que apoiou ao PSOE segue a 
estar con el. Creo que Felipe 
non cae, mentres Kolh non de
cida darlle o relevo. O PSOE ti
vo unha longa vida por estar fa
cendo unha política que a cada 
tiña menos que ver co progra
ma do 82, máis dereitizada, ao 
servizo de quen o apoiara que 
era o grande capital internacio
nal e mesmo o aparato militar 
da OTAN. Por outra banda, o 
PP non tivo un proceso no que 
se consolidase como alternati
va ao governo do PSOE e, en 
rigor, non está homologado na. 
internacional demócrata-cristiá, 
como ben lle recorda Arzallus. 

'A postura 
ocidental sobre o 
nacionalismo 
cambiou~esde 
Lituánia a 
Chechénia'· 

lso me·smo explica que Kolh . 
non promovese o seu ascenso. 

A postura de Ocidente 
sobre os nacionalismos 

Os nacionalismos parece que· 
son a besta negra? 

Depende dos casos e dos inte
reses que haxa en xogo. No es
pazo da ex-Uni"ón Soviégtica e 
nos· chamados paises satélites 
os movimentos nacionalistas 
foron estimulados, caso de Li
tuánia, Eslováquia, etc. No mo
mento no que remata este pro
ceso aparece leltsin e dáselle a 
volta ao tema, convertindo aos 
nacionalismos no terror. O con
flito lugoslavo serve para culti
var a caricatura ideolóxica do 
nacionalismo, esquecendo ade
mais que concurren outros fac
tores como os étnicos, relixio
sos e sobre todo a balcaniza
ción. Os nacionalismos pasa
ron, en breve espácio de tem
po, de ser liberadores, como no 
Báltico, a seren perigosos. 

lsto explicaria a pasividade · 
de Ocidente ante a guerra 
Chechena? · 

É un escandalo que isto suceda 
sen que as grandes cadeas de
comunicación se escandalicen. 
Se isto pasase nos oitenta, o 
tratamento seria moi distinto. 
Tamén se pode comparar a 
alarma e a condea que provo
caron no seu dia as invasións 
de Hungriá, Checoslováquia ou 
Afganistan e o caso agora de 
Chechénia. Aí está a bandeira 
rusa en Grozny sen que nin
guén saia a criticar abertamen
te a leltsin. N·este contexto, o 
ascenso da dereita cavernícola 
ao poder no Estado español 
significaría para os nacionalis
tas galegas, bascas e cataláns 
un retroceso terribel e iso expli
ca a nosa posición.• 

Conflitividade política 
MANuELCAO 

. Nas sociedades democráticas consolidadas a conflitividade política 
mantense dentro duns níveis que, en nengun caso, afectan ao cer
ne do consenso social sobre. o carácter e funcionamento das insti
tucións básicas do Estado democrático. Hoxe, no Estado español, 
axentes políticos _e sociais importantes intentan levamos polo cami
ño da zozobra constante e parecen sentirse cómodos, e mesmo fe
lices, sobrepasando todos · os límites razoábeis nun sistema de 
convivéncia pacífica no que as controvérsias políticas nunca debe- . 
rian sairse dos cauces estabelecidos. · 

O sistema democrático noñ é, historicamente, unha característica 
definitória central do Estado español, senón un fenómeno episódi
co e ben recente. Vai facer pronto 14 anos do último intento de de
rribar pola forza o sistema democrático1 polo que non viria mal un
ha ollada desapaixonada ao 
mundo de hoxe, cun neofas-
cismo puxante en ltália, Aus-
tria, Franza, etc., non vaia ser 
que retornemos ao "con Fran- - - - - - - - - -
co viviamos mejor". Ainda que . 
aqui ternos o priviléxio de co
ñecer os dous modos de go- · 
vernar: PSOE en Madrid e PP 
en Santiago, o mirador -galaico 
non permite ver con nitidez as 
nov.as formas adoptadas polo 
que hoxe é o PP e IU. Compre 
lembrar que, con motivo da vi
sita de Fraga a Cataluña, un 
membro importar)te do entra
mado do PP consideraba ao 
Presidente da Xunta un aliado 
natural do governo de F. Gon-
zález pala sua irreprimíbel ten-
déncia a actuar de "Saturno 

'A ~¿deración 
da direita 

española ainda é 
máis un desexo 

ca unha 
realidade'. , 

devorador". No caso de 1 U; desaparecido ou en regresión o poder 
compensador que o PSUC tivo historicamente na definición da sua 
liña política, apenas quedan os restos difíceis de reciclar dun co
rr¡unismo esperpéntico que, como tantas veces .na história, está a 
agudizar as contradicións do sistema en ~spera "de_ las tropas de 
élite de la izquierda". 

A estratéxia de asalto e toma do poder "cautivo y desarmado el fe
lipismo" -dise- canta, ainda, con algúns atrancos: un PSOE abri
gado a pechar fileiras, todos os grupos nacionalistas democráticos, 
os sindicatos maioritários (Anguita tentou sen éxito retomar o con
trol das CCOO), próximas vítimas das propostas do PP en matéria 
económica e laboral e, finalmente, o éJ.poio dos empresários do in
terior (patronal catalana} e do exterior (capital e in~titucións interna
cionais) á estabilidade e á democrácia, perante a previsión dun fu
turo polarizado en torno a forzas políticás? contraditórias e inestá
beis. A posibilidade dunha·alternáncia sen traumas é a asignatura 
pendente da democrácia no Estado español .e, polo momento, pa
rece que os traumas pervíven e a moderación da direita española 
ainda é máis un desexo ca unha realidade. 

A asimetria entre poder económico e poder político ha de saldarse 
co abandono das pretensións anti-autonomistas e anti-democráti
cas dado o peso político e económico das nacionalidades históri
cas e a pertenza a unha área económica de carácter nidiamente 
democrático como a Unión Europea. Deslizarse pala pendente da 
desestabilización política é un luxo que a sociedade española non 
se deberia permitir, pois o "ben público" estabilidade cotiza no mer
cado, non se pode importar e depende, en última instáncia, dos in
tereses e preferéncias da própria sociedade. • 
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A calma reinará até d.espois das eleícións municipais 

O grupo parlamentar socialista 
prégase á estratéxia de Francisco .Vá~quez 
•A. EIRE 

O grupo parlamentar do 
PSdG-PSOE deseñou un 
novo xeito de actuación 
para os próximos meses, 
despois de que fose 
elexido portavoz Miguel 
Cortizo. A estratéxia, que 
pasa polo diálogo e unha 
certa colaboración co .PP, 
emárcase dentro da 
política propiciada por 
Francisco Vázquez, 
gañadora no último · 
congreso, pero non 
asumida até agora polos 
parlam.entários 
autonómicos do partido. 
Várias fontes socialistas 
consideran que esta 
trégua rematará despois 
dos comícios municipais. 

O PSOE aposta no parlamento 
por unha estratéxia de "diálogo 
aberto ca Governo e con todas 
as forzas sociais", mudando 
deste xeito a estratéxia que viña 
mantendo, sen querer asumir a 
aprobada polo último congreso, 
onde sairon derrotadas as pos
turas mantidas pala case totali
dade dos parlamentários auto
nómir.os . O portavoz, Miguel 
Cortizo , nega que vaia a "es- . 
quecer o papel denunciante", 
pero admite que van centrar os 
estarzas en "tratar de elaborar 
máis iniciativas de impufso". Re
coñece ao mesmo tempo que 
"agora tacemos máis fincapé no 
diálogo porque este país ten 
grandes problemas". E como 
para xustiticar esta postura de
clara: "Fraga quer dialogar". 

Ainda que, oficialmente, desde _o 
grupo parlamentar non se queira 
asumir o cámbio de estratéxia, 
recoñécese que desde hai tem
po xa se viña. producindo unha 
entente entre a Executiva e os 
parlamentários. Várias serian as 
causas que levarían á oposición 

PATRIMÓNIO SINDICAL. 

Os parlamentários socialistas decidiron a_chegárse ao Governo e distanciarse do BNG. 

interna a Francisco Vázquez a 
adoptar esta postura conciliado
ra segundo un dirixente socialis
ta. "Por unha banda están os in
quéritos, que deixan mal parado 
ao partido nas próximas munici
pais. Entre oµtras considera
cións n.inguen quer que, de pro
ducirse unha forte baixada, a 
Executiva lle bote a culpa aos 
parlamentários por non levar a 
política que marcou o partido. 
Pola outra está tamén o próprio 
convencemento de que as de
núncias, polo control que ten a 
Xunta dos meios de comunica
ción, non teñen o efeito necesá
rio, dando unha imaxe de mite_
tismo político do BNG". 

Que. asuma Vázquez 
as culpas 

Segundo versións recollidas no 
próprio PSOE, ten_taría:se que fo-

O a.cardo do grupo 
parlame'ltar non 
incluiu só o -cámbio 
de política senón a 
eleición de 
portavoz e 
presidente do 
grupo. 

se Francisco Vázquez e Abel 
Caballero os que se responsabili
zasen dos resultados das muni
cipais, propiciando a sua caída 
da dirección epasando a impar a 
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política renovadora. O acorde do 
grupo parlamentar que non in
cluiu só o cár:nbio de política se
nón a eleición de pdrtavoz e pre
sidente do grupo, cárregos que 
recaeron en Miguel Cortizo e 
Ventoso Mariño, respeitivamen
te, prodúcese despois de que es
tivesen elexidos os candidatos a 
alc~ldes nas principais vilas gale
gas. Lago de botar o pulso, con 
cambadelas incluidas en cidades 
como Vigo, Ferro! , Lugo e Ou
rense, agora decrétase unha tré
gua até despois dos comícios. 

Ainda que bóa parte do sector 
renovador, que perderia coe
sión como tal fóra do parlamen
to, é consciente de que pasa
dos os comícios locais terá que 
producirse un pacto co BNG , 
"global ou local , pero pacto ao 
fin", no parlamento a estratéxia 
é desmarcarse o máis que se 

Contradicendo o que xa sucedeu noutras comunidades autónomas 

poda dos nacionalistas para evi
tar que cada vez confluían máis 
os seus campos políticos, polo 
QJJe Cortizo rexeita calquer uni
dade de acción co BNG. Ainda 
asi, tamén hai os que temen 
que "de tanto escapar do BNG 
nos acheguemos moito ao PP 
que é quen verdadeiramente 
nos pode dar o abrazo do oso." 
Esa era, hai uns meses, a acu
sación que lle facian precisa
mente a Francisco Vázquez 
desde os renovadores. 

Alguns parlamentários autonó
micos socialistas seguen sen ter 
claro o papel de Vázquez, até o 
ponto de que Miguel Cortizo lle 
declara a Luis Villamor que 
"non saberia dicer se [a Francis
co váquez] o move un proxecto 
persoal ou político", ainda que 
considera que "non pode ser tan 
maquiavélico como para emca
bezar outro partido". (La Voz de 
Galícia 22-1-1995). Un dirixente 
do PSOE vigués semella ter as 
causas máis claras e afirma que 
"o único que pretende Paco 
Vázquez é conservar a alcaldía. 
Pero non lle abonda, pretende 
que o PSOE non acade nengun
ha máis, particularente a de Vi 
go, para que ninguén lle poda 
facer sombra no partido que pa
sará a ser seu refén na Galiza e 
sen capacidade de interlocución 
en Madrid. Paco quer sentar a 
idea de que o partido son eU'. 

Nesta....estratéxia Vázquez esta
ría apoiado por Abel Caballero e 
Xurxo Parada, dirixentes que se 
están a convertir para un sector 
dos socialistas vigueses , entre 
os que se atopan parlamentá
rios en Madrid, nas auténticas 
bestas negras ás que hai que 
desenmascarar "sacando á luz 
pública que se moven non por 
intereses partidários, senón que 
converteron ao partido e aos 
seus cárregos nun gran negó
cio" . Segundo estas mesmas 
fontes, "chegar ao fondo na tra
ma dos GAL e de Roldán, é ca
pital para renovar o partido e 
pór a cada quen no seu lugar". • 

Frag.a nega que os sindicatos agrários teñan direitos 
sob".'é o património das Cámaras 

c.v. 

O Presidente da Xunta rexeitou , 
ao termo da reunión do Conse
llo, a posibi lidade de que os sin
dicatos agrários tivesen direitos 
sobre o património das Cáma
ras Agrárias que se vai liquidar 
po r un decre to do governo. A 
pergunf0s de A Nasa Terra so
l re «S razóns de non cor.tarcos 
.:.1 ;,e .tt,:; á ll o(d de efectuar á 

_ 10.. rr -g .:t respon deu 
, r' I .~{. 1- 1z · r 1.;; para entre-

: ~tt111 nonio aos ~in 1-

trimónio dos sindicatos de asa
lariádos, Manuel Fraga sinalou 
que "determinados sindicatos ti
veron determinados patrimónios 
antes da sua supresión, pero 
este· é un património criado para 
as próprias cámaras". 

O decreto fáculta a membros das 
cámaras extinguidas e a repre
sentantes. da administración para 
desenvolver o proceso de liqui

. dación se11 que conste en nen
gun momento a partidpación dos 
sindicatos. Sindicato Labrego 
Gc:ilego . Xóvenes Ag1 icu lto res, 
Unións Agránas e Unión S1nd1cal 
Ag1 Aria Galega ma111fest ron xa 
a demanda de que o património 

,, ubregas ao res- - déls f'.ámaras fose er1rega ás or-
) ¡\~L. ra co- pa::. . gan1zacións sir\d1ca1s .. como xa .. 

·· , 'f. \ .. t 3 ?. 

aconteceu neutras comunidades 
autónomas e comó viñan reivin
dicando hai anos. Os sindicatos 
exixir~n a paralisación do proce
so, a constitución dunha comi
sión que faga-o inventário dos 
bens das cámaras e a devolu
ción do património en usufruto ás 
organizacións sindicais. 

O decreto de liqui9ación motivou 
tamén unha iniciativa parlamen
tar do BNG na que se pergunta 
ao governo pala titularidade do 
património e pa la participación 
dos sindicatos no pr9ceso ade
mai s de solicitar o posiciona
mento da Xunta sobre o destino 
final dos bens das cámaras e as 
razóns que se alegan para que 
non rey.irtan nos ~indicatos . • Os ~if!dicatos .galegos _sénten.~~. discrim.i~nd_os por Fraga lriberne. 

· • • · • 1 I ' .-, 



Analisouse e~ Santiago a alternativa da Administración galega ao plano da Renfe 

Os expertos solicitan para · a Xunta 
compéténdas plenas sobre o ferrocar.ril 
• ARANTXA ESTÉVEZ . 

O Venres 20, celebrouse 
en Santiago a Xornada 
Técnica sobre os 
camiños de ferro en 
Galiza. Para· o presidénte. 
de Adega, Ramón 
Varela, o obxectivo da 
Xunta de acadar médias 
de 80 Km./h. non é 
nengunha panacea, 
"debemos pedir un tren 
áxil e seguro.". O 
representante da Xunta, 
Álvarez T ranche, non se 
amosou partidário de 
subvencionar liñas · 
deficitárias "o que se 
precisa é modernizar 
toda a infraestrutura e 
rematar coa 
discriminación nos 
investimentos". Nas 
xornadas falouse tamén 
da posibilidade de 
transferir as 
competéncias sobre o 
tren á Xunta 

o .anúncio da Xunta de subven
cionar con trescentos millóns de 
pesetas anuais as liñas ferroviá
rias confundiu aos asistentes á 
xornada. Os miles de millóns que 
a Xunta prevé como inversión 
non se corresponden cos que 
pensa invertir na sua contribución 
ao tren. Álvarez Tranche, enxe
ñeiro consultor da Xunta, aclarou 
que esa cantidade só se referia 
ás liñas deficitárias que Rente 
quer suprimir. "Os miles de mi
llóns· previstos no plano do Noro
este non teñen nada que ver cos 
que a Xunta ten que aportar pola 
petición do MOPTMA para as li
ñas deficitárias. Xosé Guiña sub
venciona pero non invirte en in
traestrutu ras . Personal mente, 
non estou de acorde con subven
cionar para que esas liñas ma
rran polo que se fai necesário un
ha grande inversión para moder
nizar toda a infraestrutura", dixo. 

Álvarez Trancha comentou o 
plano elaborado pela Xunta ante 
o abandono total do MOPTMA 
respeito á infraestrutura ferro
viária e a decisión de sup'timir 
as liñas deficitárias. O Plano Di
rectório do MOPTMA ten un or
zarnento de tres billóns de pese
tas,,do cal só o 11 % están desti
nados ao Noroeste. "Estase a 
dar unha contradición entre a 
expansión do ferrocarril en Eu
ropa e os recortes dentro do Es-. 
tado. O plano directório elabora
do polo MOPTMA repite o mo
d.elo histórico para Galiza. Se
gue a haber liñas que non mu
dan desde o pasado século. O 
peso social e e.conómico do No
roeste non se corr~sponde cos 
cartas adicados ao tren", afir
niou· o enxeñeiro. 

"Hai liñas ferroviárias moi. intere-

---... 

'·~ ._:JI '!! 

Mobilizacións en Monforte e Ferrol· A pasada fin de semana 1eváronse a cabo novas 
mobilizacións na defensa do tren nas vilas de Ferrol e Monfocte, convocadas pola Mesa pola Qe
fensa do Ferrocarril. Foi a manifestación de Monforte (na foto) amáis concorrida, con máis de dous 
mil participantes e representación de todos os partidos e forzas ~indicais. O manifesto lido ao final 
da manifestación criticou a decisión de Rente de suprimir liñas deficitárfas cando non se molestou 
en facelas competitivas e ofrecer un bó servizo. 

santes en canto á demanaa pe
ro en canto se pon en marcha· 
un sistema alternativo, por 
exemplo, unha autoestrada, non 
resiste porque a velocidade mé
dia de tramos como A Coruña
Betanzos é de 50 quilómetros 
por hora. lsto amósase no AVE, 
que foi unha debacle para a es
trutura ferroviaria do resto do 
Estado pero no que se ve, .cun
ha ocupación do 80%, que se 
e ofrece un bó servizo, a xente 

vai en tren ", indico u Álvarez 
Tranche. 

O planoferroviário para o Noro
este, que propuxo a Xunta, 
apresentaria unha inversión glo
bal para o país de 152.000 mi
llóns de pesetas, cun prazo que 
chegaria até o ano 2007. Os 
pontos máis destacabéis nos 
que se apoia o texto son a mo
dernización das liñas, pasariase 
da media actual de 56 quilóme-

'Se se aportan 
trinta mil millóns de 
pesetas a unha 
empresa para o 
plano Mega, por 
que non se van 
adicar ao tren?' 

Ramón Varela, 
presidente de Adega 

tros por hora a a~go ·máis de 80, 
tren de Velocidade Alta no tra: 
mo Montorte-Ponferrada, modifi-

car o ancho de vi.a, dotar de 
electrificación aos veículos en 
maior medida e facer entrár ao 
tfe11 nas superfícies urbanas. 
Alvarez Tranche puxo como 
exemplo o caso da estación de 
Vigo, final de traxecto, que re
tarda os destinos a Portugal. 

"O tren necesita dun investimen
to modernizador. o plano direc
tório de Renfe carece· de priori
dades. Cada dous meses, o Es
tado inviste oitenta mil millóns 
para infraestructuras no Este. 
Danse casos· de que para gañar 
uns minutos, gástanse miles de 
millóns. O plano establece unha 
rede de alta ve'locidade entre to
das as zonas de Estado, onde 

. só-o Noroeste queda fóra. Non 
se pode estar de acordo en que 
nunha liña de alta velocidade se 
gasten oitocéntos· mil· millóns", 
explicou o enxeñeiro consultor 
da-Xunta. 

As eivas do plano 
alternativo da Xunta 

. Ramón Varela, presidente de 
Aoega, expuxo as suas críticas 
á alternativa da Xunta en base a 
un informe elaborado por el e 
cinco profesores universitários 

• máis. "Os obxectivos que se 
marca a Xunta na sua alternati
va non semellan do século XX, 
xa que acadar oitenta quilóme
tros por hora non é nengunha 
panacea. O que se debe ped.er 
é un tren áxil e· segáro acorde 
cos tempos que corren", sina
lou. Va'rela tamén indicou que o 
arcaismo das vias férreas gale
gas obrigaba un investimento 
maior que o previsto pela Xunta. 

"Se se aportan trinta mil millóns 
de pesetas a unha empresa pa
ra o pláno Mega, por qué non se 
van adicar ao tren? Se se lleco
orara ás empresas unha taxa 
pola emisión de xofre xa teria-

1- mos financiado o ferrocarril; só 
~ con que as indústrias térmicas 
g pagaran trinta pesetas por quilo
~ gramo de xofre emitido. Outro 
i caso que tamén nos pode servir 
5 é o da TVG, é deficitaria pero . _,,. 
' non se cuestiona que haxa que 

pechala. Ademáis ternos electri- _, 
cidade de sobra para levar a ca
bo a electrificación dos trens, 
que fai que· aumenten de veloci
dade e sexan menos contami
nantes", critico u o presLdente de 
Adega. · 

O topógrafo especialista en in
fraestructura ferroviária, Ma-

. nuel Roig Varela, tamén criti
cou os baleiros contemplados 
no plano a)térnativo. "Non se 
pode calcular un presuposto 
exacto cando ~da tramo de 
via ten unhas exixéncias dife
rentes. Fálase de velocidade 
pero non cto,s pasos intermé
dios para conquerila. Faise fin
capé en tramos pequenos can
do os grandes están obrigados 
a renovarse .e, ademais, ainda 
non sabemos que vai pasar có
as liñas deficitárias e quen as 
vai financiar", comentou. 

... A necesidade de ter un 
.tren galego · 

Apontouse na xornada a posi
bilidade de que a Xunta asu
mirse dunha vez a competéR
cia nas liñas internas galegas. 
Foi un dos asistentes, 9. depu-

r---------------------------------------------------------------------------, 
-· tado do BNG, Bautista Alvarez, 

quen indicou que ia sendo hora 
que a Administración galega 
tomase o transporte ferroviario 
como própria. competéncia, de
senvolvendo o Estatuto de Au
tonomia. 

• 1 

Alta velocidade . ou velOcidade digna.¡ 
Un- dos pontos máis discutidos
neste e'n·contro . de expertos foi , 
a conveni~nci:a de construir na~ 
Galiza un tren de alta velocida
de . .O plano..alternativo subscri; 

t to pola Xunta contempla unha 
destas liñas para o tramo Mon
forte-Ponferrada, onde o ferro
carril ac,aoaria . os 220 qui!óme: 
frb..s por hora; cünha inversión 
que poderia sobrepé!sar os se
senta e cinco mil millóns de pe
setas. T amén a Mesa poi a De
fensa do Ferrocarril reivindica 
que a alta velocidade chegue a 
Galiza. O enxeñeiro consultor 
da Xunta, Carlos Álvarez Tran
che, expuso · que era impensá-

bel uriha liña deste tipo nacos:
ta ou ·no interior pola cantidade 
de paradas que h?bia. 

Ramón Varela_, presidente de 
Adega, criUcou o d·espilfa·rro 
que suporia a alta velocidade 
nesta liña . "Para o AVE, cero. 
A ptioridade está na moderni
zación de todas as liñas, en co
nectar· as sete grandes cidades 
e as cercanias cos apeadeiros, 
acadando unha velocidade de 
120 quilómetros por hora sen 
que teña que ser o AVE, que 
esixe moitos cartos. Aínda es
tamos en situación inferior ao 
resto de Eur.opa na cantidade-

de quilómetros de-via", sinalou. 

.Para o topógrafo-Manuel Roig; 
a cuestión de facer un tren de 
alta velocidade no tramo Mon
f o rte-P onf errad a tópase co 
obstáculo dos tú neis, que te
rian que ampliarse. "A alta ve
locidade debe aplicarse en tra
mos longos para que sexa ren
díbel", indicou. p deputado do 
BNG, Bautista Alvarez sinalou , 
pola sua parte, que un TAV no 
tramo que aponta a Xunta é 
imposíbel. "O-tramo funcional é 
Ourense-Zamora. Ademáis, 
non se pode renunciar ás liñas 
polas que loitamos".+ 

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

Para-o presidente de Adega, é 
urxente que a Xunta asuma a 
xestión constituindo unha com
pañia pública para a xestión do 
ferrocarril. "Ademáis hai que 
aproveitar que as axudas dos 
fondos europeus para os trens 
de cercanias, das que se están 
beneficiando outras zonas. Hai 
moitas liñas de rexional que, en 
realidade, nos impiden acoller,
nos aos fondos, sinalou , E 
constitucional que a Xunta teña 
estas competéncias, o que non 
está tan claro é que o sexa que 
os viciños de Ourense queden 
sen tren". • 
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DEPORTES AUTÓCTONOS 

A tempada galega comezará o ·mes de Marzo 

Unha selección ,do Val Miñor 
ao Canípionato lntercontinental de Bolos 
•R. DA CUÑA 

Nos tres cóncellos 
limítrofes co rio Miñor 
estase a viver con 
renovad9s folgos a 
desputa semanal deste 
nobre xogo. Sobretodo 
desde o verán do ano 
noventa e un cando os 
representantes dos once 
clubes da comarca, tras 

non só para promocionar alá o 
naso deporte, senón para propi
ciar un reencontro entre familia
res e amigos. A delegación ga
lega compoñémola, nesta oca
sión, dezasete persoas seis de
las xogadores , cun calendário 
de partidos que van do cinco ao 
doce de Febreiro". 

cías individuais . O que permite 
ver con optimismo. a continuida
de cara o futuro desta -especiali
dade estendida por outros pon
to.s da Península (fundamental
mente Asturies e Cantábria), 
cuxas primeiras referéilcias do
cu mentais nos transladan aó 
século dezaseis. Segundo Xoán 
Guerrero, da equipa da Rega
Sabarís, "Gustounos moito che
gar onde chégamos, o que hai 
feíto -o campo e a cantina- fi
xémolo a pulso, no tempo libro, 

case sen axuda de ninguén. E 
aqui estamos, botando partidas 
todos os Domingos e festivos. 
Xogando, sempre que o tempo 
deixa, polo tradicional carneiro 
e o galo, como na época do 
meu pai" . 

mentas cruzados nos que todos 
xogan contra todos. Nos que 
frecuentemente se produce o 
desprazamento de decenas de 
persoas dunhas parróquias a 
outras, e dunhas a outras pe
dras ou campos. 

Arestora nos municípios de 
Gondomar, Baiona e Nigrán, 
existen doce campos de xogo e 
unhas duascentas vinte licéíl-

O entretimento e a emoción du
ran asi ·todo o ano. Mais adqui
ren o seu ponto álxido entre os 
meses de Marzo e Maio. Xusto 
cando se desenvolve a liga ofi
cial, nunha sorte de enfrenta-

A bon seguro alá han atopar o 
apoio e o aplauso dos numero
sos afeizoados rioplatenses . 
Nuns países nos que os bolos, 
nas suas variantes e estilos, 
cantan cunha grande tradición.+ 

. u_nha reunión cos 
dirixentes da Federación 
Galega e Española, 
deciden aprobar un 
regulamento e 
confeccionar un 
calendário de liga, 
recollendo nel as 
peculiaridades próprias 
desta sua modalidade 
local de bolos. 

Velai como o denominado bolo 
celta, que tantas tardes de lecer 
e festa enchera na nenez dos 
miñoranos, pasou asi a ser ta
mén compañeiro predilecto dos 
emigrantes desta comarca pon
tevedresa ·en terras sulamerica
nas. Lazo de unión na distáncia 
coa xente e a paisaxe que os 
viu nacer, son precisamente os 
clubes dos centros sócio-depor
tivos "Valle Miñor" de Montevi
deo e de Bos Aires os que orga
nizan este primeiro encontro in
ternacional. Para Xosé Rodrí
guez Domínguez, campión de li
ga galega por equipas e da es
pañol a modalidade individual 
"e.sta é unha oportunidade boa 

DEPORTE-ESPECTÁCULO 

Clube de bolos Mañute, campeón da liga galega na tempada 93-94. 

• • / J 

Primeiro grande 
Campionato 
lntercontinental 

' de Bolos Celtas. 
Participantes: 

1) Centro "Valle Miñor" de 
Montevideo. 

2) Circulo "Valle Miñor" de 
Sos Aires . 

3) Centro Galicia de Bos Ai
res. 

4) Clube de Bolos Celtas de 
Sos Aires. 

5) Centro Austuriano de Sos 
Aires. 

6) Centro Cangas de Nar
cea de Sos Aires. 

7) Selección "Val Miñor" da 
Federación Galega.+ 

O SAMBA [JE AMOR AQUEIXA A MAIS DE 15 XOGADORES NA EUROPA 

O REAL E O FLA CAUS-AN A EPIDÉMIA DE MORRIÑA 

Ao ritmo da samba, unha perigosa praga 
de morriña percorre Europa afectándolle 
unicamente aos xogadores brasileiros 
emigrados. A maioria considera que está 
producida polo virus Samba do amor que 
o~ goleiros incubaron despois de gañar o 
mu ndial dos EE.UU. Seica foi Romário 
da .Sousa o primeiro contaxiado e o que 
propagou a febre de saudade polo conti
nente europeu. 

O xogador de debuxos animados, como 
o dlcumou o adestrador Jorge Valdano , 
sedente soziño en Barcelona, non pudo 

turar mái~ e voltou ao seu país_ para 
"face r feli z ao meu povo , pois e.I quére
rn i:; e eu quéroo a el" , segundo próprias 
,fot.. lé:l r8cións realizadas ao dia seguinte 
citl chegar , can do foi detido á saida 
du'11 1u. di sco teca a altas horas da ma
ndn p,ri co mpania dunha menor. Men
li t:::=, él sua mu ller tramita o divórcio e 
.¡uer cs labelecerse en Barcelona como 
i11ud t. IO 

1 idi~!lu 1 mén está contaxiado irremedia-
1H111er ite Ao comezo da tempada, como 
1"1111a r1 1.1 Xd t1vo que permañecer curán-
L.,, · tn 1 me no Brasil. Dunga ten o 

:•1 ... r1r i prot) lama no Sttutgart, Taffarel 
• 1 •• 111. t , 1 ,.. of)ar até hai tJh 1par de se-. 

ENTRE OS GOLEIROS BRASILEIROS 
PuCHEIRO 

manas, curado cando recibiu unha oferta 
do Brasil; Mazinho doente por ise virus 
non quer renovar polo Valéncia. Zinho, 
Leonardo, Muller, Branca .. . , así até máis 

IDOLOS PUBLICITARIOS 

Zico, un dos líderes do Brasil 82 olla co
mo a causa da epidémia pode ser a na 
nova mentalidade dos directivos brasilei
ros , "obsesionados co lucro". Secadra , 

de 15 xogadores cqntaxiados. · 

9 únco que se
mella ser imune 
é Maur·o Silva . 
Segundo o xoga
dor coruñés , es
te mal aféctalle 
á psique dos xo
gadore s "agudi
zando os capri
chos e. a inadap
tación ", vítimas 
da eufória desa
tada poló título . 
Desde aquelas ,. 
o que está claro 
é qt.ie l'}engun 
dos 22 xogado
res convocados 
por Pa.rreira, mi
Uorou o seu ren-
di mento ,. como 
se a partires da 

para entender 
esa enfermidade, 
haberia que re
cordar algunhas 

---------------- das verbas pro

'Os futbolistas son · . -

empregados como 
reclamos publicitários 

polas empresas estatais, 
obtendo uns ingresos 

n1áis in1portantes que cos 
contratos ·dos clubes' 

nunciadas polo 
presidente do 
flamengo , Kle
ber Leite, en Bar
celona: "o país 
vive unha nova 
situación política 
na que se pre
tende ilusionar á 
povoación . A 
marte de Senna 
deixounos sen o 
grande ídolo. 
Brasil necesita 
de xente como 
Romário que en-

. g~nche ao pa-
. consecución da Copa do Mundo xa nada 
lles importará máis que "darse baños de 
mu.ltitudes". 

vo ... " Con Pelé de ministro, Cardoso de, 
presidente e a esquerda cada vez máis 
forte ,. as .equipas .non só di.spo(l~(l dun.h.a. 

financiación pública millonária, senón que 
tamén as empresas estataís utilizan aos 
futbolistas como reclamos publicitários , 
proporcionándolles uns ingresos máis 
sustanciosos que o próprio contrato co 
clube. Por se esta vía recadatória non fo
se dabondo para os clubes, a posta en 
marcha da lotaria do Fla proporciónalles 
unhos ingresos extras moi importantes . 

Pero todo iso non seria suficiente ainda pa
ra criar un verdadeiro caldo de cultivo no 
que se desenvolvese o virus samba do 
amor. As condicións óptimas nec'esárias 
púxoas a remodelación económica realiza
da polo governo. Enterrado o cruzeiro, o re
al (o real de Cardoso, así o chamanr con
vertiuse en nova moeda, cotizando. por en
cima do valor do dólar. Con esta paridade, 
xa r.0n é tan rendíbel estar en Europa, polo 
que os xogadores voltaron a, vista cara o 
real, sen pararse a pensar que a situación 
non pode durar moito. Pero, cando mude, 
collerán de novo as maletas, xa curados. 

Se antes a morriña dos g~legos se reflexa
ba coas mans restregando olios cheos de 
bágos, a dos futbolistas brasileiros haberia 
que representala cunha man levantada fa
cendo o símbolo da victória e a outra por 
df;?tráf? recoll~ndo. reais e boletas do tia. + 
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GALIZA E MUNDO 

REFORMA NA SANIDADE PÚBLICA 

U.nha demanda sindical acusa a vários responsábeis de Sanidade 
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O SERGAS implanta a contratación a dedo 
• MARIA ALONSO 

A política de progresiva 
privatrzación da rede 
sanitária pública que leva 
a cabo a Xunta está a 
deixarse sentir tamén nas 
·fórmulas de contratación 
de persoal utilizadas non 
só nos centros que 
funcionan segundo o 
modelo de fundacións, 
senón tamén nos próprios 
hospitais públicos. 

01H,eb 1dos a 1maxe e seme-
11 nz dos procesos de selec
ción de traballadores que irrom
peron na sanidade galega con 
motivo da inauguración do Hos
p1t 1 de Verin , que nestes días 
cumpre un ano de funciona-
111er110 Consellaria de Sanida
d v µ11. .. -1J en marcha recente
lltúlllb ofert s de emprego de 
l di i t .H privado , caracterizadas 
poi ese s transparéncia e a 
subxed1vidade, a dicer dos sin
dicatos. 

A contratación do persoal que 
traballará na nova unidade de 
hosp1tal1zac1ón a domicílio (HA
DO) do complexo hospitar Xeral 
de Galiza-Gil Casares de San
t1c190 Compostela , e mais a 
d l uJ1c c1on de várias prazas 
no Ct-H1tro de Transfusión de 
(' rillZd despenaron nas organi
ZdCIOl IS s111d1cais a sospeita de 

u o Sergas poderia estar in
troducmdo novas fórmulas de 
selecc1on de persoal coa inten
c1on de fuxir ao control parla
m ntar e ao dos representantes 
:los trab lladores 

No C'tlSO do com¡.>lexo compos
t IL 11 ds 1rregul ridades detec
t, Ll.J::. µ 1 s forzas sindicais fixe-
1 n 111 o Srndrcato de Enferma-
11 opt se por demandar ao di
rector xerente e mais aos res
pons beis do Servizo Galega de 
S ud por ntender que os cri
t nos ut1 liz dos para a adxudi
< H 1 11 d,1s 1 z s d nova uni
d hit· '1 i~ t en 1, 1 non g ranti na 
111t•11.111dt 1 c.0111µe le1 ci profisio-
11 il d11 ul 1110::. e est b n d ter-
111111.id > prn ,u ~~ tron s subxecti 
v.1 q11t 1<1d1ab, n co elemental 
co1ll •110 d quid de que debe 
µr1.;s1cfo u11l1 contr tación para 
u11 centro ¡->úblico. 

De 1x ndo de lado os acordos • 

U1 J1u.1 11;.1w·t · .\luulc.,a 
1 1 111.!1 I' itd. 1111 .1. ~ 
1'1.t ( 11lde' ti '. Prndol 
!' '. t 1kk, 1·.u l111.·11.111 ·0¡ 

1111 11, 
'il 11 .11111 . li1 

·• 1 1 \ 1, ,1!.1 

t ' '" .1 f¡ ~ 

t Jti\ d 2 
j l ¡• 11!J.I 

(} l11111 ·lt .:.:. 
•• I~'· 21 

lar t1 11 '.'io lt'r . 111 
1 1 \ utu. :\dtu Re, · 
1'1.1 "i lo. Domingo 

" \Id ) 7 

O 40% da pontuación dos contratados depende nalguns casos dunha entrevista persoal. ANXO 1.3LESIAS 

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

! Axentes eleitorais do PP entre os contratados 
1 . 
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O Centro de Transfución de 
Galiza, criado para garantir o 
abastecimento de sangue en 
todos os hospitais da rede do 
Sergas e dirixido con critério 
de xestión privada a meio-da 
fórmula xurídica da Funda
ción, desenvolveu un proceso 
de contratación de traballado
res para completar o seu plan
tel sen realizar nengun tipo de 
proba selectiva, segundo de
nunciaron representantes da 
CIG. 

1 
1 Segundo esta protesta, o de-
1 

vandito centro optou por reco
rrer ás listas de parados do 
INEM e elexjr "a dedo", entre 
os aspirantes a un traballo , o 
persoal que despois foi contra-
tado. - -

Dase a circunstáncia de que 
case o 50 por cento dos traba-
11 ad o res contratados para o 
Centro de Transfusión perten
cen aos concello de Teo, Bo
queixón e Vedra, a área de in
fluéncia eleitoral do alcalde do 
Partido Popular do concello de 
Boqueixón, Adolfo Gacio. A 

CIG denúncia que, ademais da 
proximidade xeográfica consta
ta da , os contratados están 
vencellados a labores eleitorais 
do PP: A denúncia sindical en
gade, por outra parte, que a 
"casualidade" fixo tamén que 
en~re os elexidos se atopen 
duas curmás do cité;ldo alcalde. 

No centro traballa , por· outra 
parte, unha cuñada do político 
popular. A sua muller foi ta 
rT!én contratada para a campa
ña de prevención do cancro de 
mama.• · 

L------------------------------------------------~-------~------------------J 

cos sindicatos , a xeréncia do 
Xeral elaborou unha convocató
ria na que se contemplaba , por 
exemplo, como requisito indis 
pensábel que os candidatos a 
unha praza de enfermaria esti 
veseí) en posesión do carné de 
conducir e puxesen ademais o 
seu veículo a disposición do 
centro sanitário para despraza
mentos. 

Outro dado curioso retírese ao 
feito de que os méritos por cu-. 
rriculum ou experiéncia dos as
pirantes unicamente podia re
presentar un 30 por cento da 
pontuación total , algo surpren
dente se se ten en canta que un 
40 por cento dos pontos posí
be1s pé:1s ba a d~pe nder en ex
clusiva dunh entrevista persoal 
reali zada por responsábeis do 
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Santiago ainda posuir unha 
xestión pública , á espera do 
que ocorra cando se inaugure o 
novo Hospital Clínico , o proce
so de contratación levado a ca-· 
bo recorda demasiado á forma 
en que se seleccionara o plan
tel de traballadores do Hospital 
de Verin hai agora un ano. Os 
anúncios de prazas sairan nun 
xornal local e a parte máis im
portante do proceso de selec
ción consistira nunha entrevista 
persoal na que supostamente 
se valoraron as cualidades e a 
atitude e as aptitudes dos can
d itados para desenvolver as 
funcións requeridas no centro . 
Neste caso, a normal oferta de 
emprego público nos hospitais 
da rede do S_ergas subsfüuiuse 
por un sistema de contratación 
similm ao que paria en marcha 
calquer empresa privada coa di
feréncia, e non certamente ba
nal , de que o Hospital de Verin 
forma parte da rede asistencial 
pública e finánciase tamén. con 
cartas públicos. 

Un superxerente para 
Santiago 

A cqnstrución do novo Hospital 
Clínico de Santiago, que se inte
grará no complexo compost~lán 
como auténtico buque insígnia 
da atención especializada , 
aconsellou á Consellaria de Sa
nidade a conveniéncia de con
tratar un "superxerente" capaz 
de dirixir eficazmente a activida
de de todos os centros de· San-
tiago. · 

A sua chegada ·ao complexo 
hospitalar, marcada pala substi- · 
tución da anterior estrutura di
rectiva e pola aplicación dun fla
mante organigrama chamado a 
ser exportado posteriormente 
ao resto dos hospitais galegas, 
está marcada pala polémica e o 
enfrentamento cos sindicatos 
en cuestións como a contrata 
ción de persoal , pero tamén a 
respeito da posta en marcha de 
obras de reestruturación do 
complexo consideradas inúteis 
polos representantes dos traba
lladores . 

Os sindicatos apontan que o 
novo orga nigra ma non debe 
func1onor tan ben como preten
den os 11ovos xestores cando 
::oe d 11 casos como os da direc
tora de Organización e sisteri1a 
e mais o director de Recursos 
Humanos qu~e decidiron apre
sentar a súa demisión só seis 
meses despois de tomaren po
sesión oficial dos seus cargos 
no co mplexo Xeral de Galiza
Gil Casa1 es_ 

Por outra banda o depurado do 
BN G Xesus Vega denunciou 
que as c lé'.:\u su las indemnizató
rias contidas ·no contrato que o 
Serga$ fixo ao xerente do com
plexo hospita lar. lgnácio Martí 
nez González , incun1pre a Lei 
Presupostária vixente desde Xa
neiro do 94 , "ao garantir unha 
indemnización superior ao limite 
previ sto nesa Leí ", situado no 
i 5''.·o das retribucións . 

N , , .h J dt : despido do xerente 
d111 une O!J dous primeiros anos 
lle v1 x 'rl ia do con Ir ato , Martí 
nez González perceberia unha 
indernn1 ?.ación equ ivalente a i 4 

-~--~--·~~ ... ,.:.;·-<;:;;·.:.;;·: ¡;¡.:;:;¡.__..._.~~ , 1 rn~si:: d8 salá1i-O • -4' •- 1 1 l 
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EUSKADI 

Estas reflexións sobre a esquerda abert
zale tañen máis a ver coa recente leitura 
da biografía de Antxon lbarguren en . La
rrun e coa proposta de debat~ O/dartzen, 
que cos últimos acontecimentos. arredor 
de Patxi Zabaleta e as suas diferéncias 
en HB. Ten a ver tamén co posiciona
mento neto de f<AS ante/contra Elkarri. 

Estas consideracións dan por suposto 
que a esquerda abertzale é neste país 
imprescinbíbel_ para un desenvolvimento 
harmóni.co do seu proxecto nacional. Non 

. parece nen desexábel nen probábel que 
· o PNV se constitua no único referente 

patriótico; non parece previsíbel que .EA 
se vaia constituir nunca nunha auténtica 
alternativa corrio_ esquerda abertzale. - . 

O ponto 234 de Oldartzen afirma que 
"Herri Batasuna é unha organización au
tónoma que marca e deserívolve a sua 
própria liña política, e se . insire na es
querda abertzale, coincidindo na defensa 
do proxecto con outras organizacións, 
.grupos e sectores". Probabelmente, nun
ca estivo tan lonxe de ser certa esta afir
mación. 

~ 

Que Zabaleta non for a ser presentado 
· como cabeza de lista -non que non se 
iquixese presenta'r: renunciou á pelexa 
'por ser eleito--, é unha proba máis, con
creta e .recente, de que isto é así: Hai . 
uns anos, a própria xente de KAS reco
mendaría un rosto como o seu para unha 
campaña eleitoral, así fose por oportunis
mo puro. Hoxe, a Patzi Zabaleta déixan
no fora, e deixarán tora en adiante a to- ' 
dos os que non ~exan totalmente ortodo
xos, se queda algun: a figura do indepen
dente, que era a do dirixente de HB non 
de KAS, pódese dar por desaparecida. 

--------------'H . o_xe, o papel que se 
lle outorga a HB está 

moi claro, e é moi 
difícil imaxinar unha 

recondución' 

HB nunca foi nen pretendeu ser un pro
xecto totalmente-autónomo. Pero, na me- · 
dida en que nac~a á beira de . ETA militar, 
que non política e militar, dábaselle por 

· suposto un desenvolvimento autónomo, 
e i'ncluso protagonista, como frente-popu
lar independentista, que foi a denomina
ción inicial, no momento de se producir a 
ruptura entre milis e polimilis. 

Sempre houbo tensión, unha tensión que 
se podía ver· mesmo como dialecticamen-

. te desexábel e enriquecedora, entre os 
dirixentes que só eran de HB é os que 
ademais eran de HASl -KAS. Durante 
anos, houbo na dirección de HB auténti- · 
cos independentes, "notábeis" aes-que 
se buscaba e. quería precisamente pOr 
iso, para plasmar a idea e imaxe de aber
tura da formación e o seu proxecto. Hou
bo, ademaís, partidos con representación 
na Mesa Nacional, e non só HASI, ainda 
que si sobre todo el. 

A comezos dos oitenta prodúcense dous 
feítos que serven para ilustrar unha ten- · 
sión que resulta xa mqi problemática. 
Através de HASI (KAS-ETA), e contra o 
parecer da maior parte dos dirixentes de 
HB que non era de KAS, imponse a saí
da de· HB das ins.titucións navarras. P'or 
esas mesmas datas, un grupo notábel de 
independentes, entre os que se atopa 
r;r:i oi .especi?lment_e Aptx9n lpargqrr n, e 

'•' .. . 1' 
. • ¡ \' 

A AUTONOMIA-· EN HB 
JOSÉ FÉLIX AzlmMENDI 

-
. entre os que están. tamén, por simplificé¡u! 

praticamente todos os corbatasunos e os 
asambleários de HB, empézase a reunir 
para se constituir en partido político (non 
marxista-leninista, non como HASI), in-

. corporalo a HB e contar asi coas vanta
xes de representación que tiña HASI, co
as vantaxes da dobre militáncia, sen os 
inconvenientes de se enfrentar de un a 
un a xentes que xa viñan ás reunións de 
HB coa estratéxia debatida neutra instán
cia e, moitas ve_c~s. coa decisión tomada. 

Evidentemente, este proxecto non pros- · 
perou -houbo promesas, que pareceron 
suficientes, de pór limites á prepoténcia e 
infiltración de· HASl-KAS-, pero o só fei
to de se intentar, sen que tal causa fose 
tomada como unha traición ao proxecto 
comun de HB, demostra até que ponto 

era tido este por autónomo. Hoxe, unha 
cousa así, se fose imaxinábel, seria vista 
como fraccionalismo e traición. 

Chegaron lego os anos nos que os diri
xentes descontentos de HB terminaban 
-autoexcluídos, expulsados ou, discreta
mente, nas suas casas. Chegou o dia de 
hoxe, no que todo está moi ben organiza
do na esquerda abertzale, pero non segu
ramente na dirección á que incluso Argala · 
se referia cando, no meio daquela cuase
anarquia inicial, pedía organizarse, organi
zarse, organizarse. H_oxe, o papel que se -
lle outorga a HB dentro da esquerda 
abertzale está moi claro, parece definitiva
mente trazado, e é moi diff cil imaxinar un
ha recondución, nen desde dentro nen 
desde fqra, na dirección na que moitos ha
cheberos soñaron ao longo da sua vida. 

Inicialmente, o que a KAS lle molesta e 
preocupa de Elkarri non é tanto · o que 
propuña, senón que non se lle teña aco
rrido a eles e que, por engadido, taña 
collido un carpo e unha entidade gue lle 
vai permitir seguir adiante co seu pro
xecto, ainda que a KAS lle parezca mal. 
Agora, por primeira vez, asi sexa nun 
proxecto non estrictamente político, os 
disidentes. de HB, os seus desengana
dos, ademais cfos descplgado"S"Gou~tras 
organizacións de esquerda bascas, po
den ter atopado un lugar onde coincidir, 
aportar a sua militáncia, reflexionar autó
noma e colectivamente, sen ter que su
portar a dirección e o consello de nin
guén. E a KAS dalle medo, ainda que El
karri, como dixo e repetiu, ~on tena vo
cación partidária. O seu exemplo pode 
resultar perigoso! • 
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1 N F RAES T R U TURAS E.COMUNl~ACIÓNS LIBERDADE DE EXPRESIÓN 

O conselleiro empéñase en que Santíago-Ourense non sexa gtatuíto 

As autoestradcis da Xunta terán unha 
peaxe máis cara da fixada por Cuiña 
•A.ESTÉVEZ 

Unha vez concedida a 
construcción e explotación 

· das autovias A Coruña
Carballo e Puxeiros-Val 
Miñor, o Consello da 
Xu nta aprobou a pe axe a 
pagar polos usuários que 
resultou ser o dobre de 
cara do prometido polo 
conselleiro Xosé Guiña no 
pasado ano. 

Se. nun princípio, estipulárase 
unha peaxe que non sobrepasa
ra as cinco pesetas por quilóme
tro , a tarifa aprobada é de 67 
pesetas para A Coruña-Carballo 
e T4 pesetas para Puxeiros-Val 
Miñor. O aumento, con respeito 
ao que anunciara Guiña, é dun 
50%. Este prezo pode subir aín
da máis se se ten en conta que 
o cobro comezará en 1997 can
do as autovias estean construi
das e o IPC aumente. 

O grupo parlaméntario do PSOE 
criticou o incumprimento do 

EMIGRACIÓN 

acordado por Xosé Cuíña e soli
citou que comparecera no Par
lamento para explicar este cám
bio e a decisión de concederlle 
a explotación e construción a 
Enausa (Empresa Nacional de 
Autoestradas) , cando "non é 
ese o desexo da sociedade ·ga
lega". Asímesmo, o conselleiro 
de Política Territorial xustificara 
a suba das peaxes porque a 
construción das autoestradas 
supuña o 9'3% do PIB galega 
cando a realidade é que esa 
porcentaxe abrangue todas as 
obras públicas promovidas pola 
Administración galega. 

A empresa Eunasa, concesioná
ria tamén da A-9, por médio do 
seu presidente Antonio Rojo , 
afirmou que as peaxes propos
tas para Galiza son baixas e que 
ainda o serán máis no tramo 
construido A Coruña-Laracha. 
Recorreu a ensalzar a segurida
de e a inabilitación de instala
cións na A-9 para xustificar a de
cisión da Xu nta de concederlle a 
explotación das novas autoes
tradas, que ainda que con pea 
xes máis baratas que a primeira, 

terán só duas vias e cunha apor
tación das duas terceiras partes 
por parte da Xunta. 

O pasado Domingo, unha cara
vana de coches recorreu as vi
las do Val Miñor para protestar 
contra a autoestrada que conec- . 
tará con Puxeiros. A Coordena
dora Pro-alternativa da Autoes
trada do Val Miñor .considera o 
trazado innecesário para mello
rar as comunicacións entre 
Baiona, Nigrán e Gondomar e 
chama a atención sobre a can- . 
tidade de afectados que se pro
ducirá ao comezo da construc
ción da autoestrada. A coorde
nadora ten previsto levar a cabo 
mobilizacións como cortes de 
estradas agora que xa está ad
xudicada a construcción . 

· A polémica das estradas ·conti
nua coa decisión do conselleiro 
de Política Territorial de· cons
truir a autovía Santiago-Ourense 
-antes de 1997, aplicando o pa- · 
go de peaxe. O_ MOPTMA ·ten 
en carteira a construcción desta 
estrada, na que non aplicaría a 
peaxe.+ 

Celebrou en Vilagarcia un encontro prepar.atório 

A CIG porá· en marcha en Xullo 
o seu Consello da Emigración 
A CIG anúnciou , nun acto en Vi
lagarcia, a celebración o próxi 
mo mes de Xullo da primeir3 
reunión do Consello da Emigra
ción , un organismo consultivo 
dentro do sindicato no que ten
tan institucionalizar a participa
ción dos colectivos migratórios 
na central. Os obxectivos deste 
encentro serán tratar o futuro 
da Galiza exterior , estudar os 
problemas que afectan aos emi
grantes e deseñar políticas cara 
ao retorno, celebrándose para-
1 el amen te unha Semana do 
Emigrante, con exposicións e 
conferéncias. 

A reunión de Vilagarcia, cele 
brada o 22 de Xaneiro, foi orga
nizada pala C IG e a Asociación 
polos Dereitos do Emigrante 
Galega (ADEG), e nela reuní
ronse xentes da emigración e 
outros galegas retornados, que 
debatiron a problemática actual 
deste exílio económico e inter
cambiaron experiéncias dos 
que xa voltaron . 

N~sa liña propúxose a realiza
ción dun estudo, que comezará · 
de contado no Salnés, sobre a 
incidéncia psicolóxica da emi
gración e o retorno, un censo de 
colectivos emigratórios e a rei 
vindicación da memória histórica 
dos emigrantes da comarca. O 
estudo pretende ser piloto para 
outros semellantes polo país 
adiante. 

A CIG ofereceu as suas instala
cións de Vilagarcia para que os 
emigrantes podan ser atendidos 
e informados e convidou á 

. ADEG para par.ticipar nas suas ... 
actividades e nos cursos de for-

Manuel Mera intervén durante o Encontro da Emigración, celebrado en Vilagarcia. 

mación ocupacional e contínua 
que realizan. 

Críticas á Xunta 

Ao encentro asistiron Xosé Mª -
Rivera Arnoso (alcalde de Fene) 
Manuel Mera, Luis Pérez Leira 
(coqrdenador de CIG-Emigra- , 
ción) e Xosé Lois Leirós (ex se
cretário da Federación de Socie
dad es Galegas na Suiza e vo
ceiro da ADEG). Tamén estive ~ 
ron na reunión os historiadores 
Anselmo López Carreira e Fran
cisco Carballo ou o cantante Su
so Baamonde. 

Leirós criticou a actur:ición da 
Xunta "porque non ten progra
mas para o colectivo de retor
nados ~ propuxo a modificación 
da .Leí de Galeguidade por con
siderala anti.de.moer.ática "por-. . 
que non permite a participación 

dos emigrantes e só favorece o 
clientelismo eleitoral do Partido 
Popular". 

Manuel Mera, secretário · confe
dera! da CIG, falou da lciita po
los direitos dos emigrantes e 
emarcou na reivindicación dos 
seus direitós a apertura dunba 
delegación do sindicato nacio
nalista en Zurich e os plans para 
estabelecer outras naArxentina 
e no Brasil. 

Poi a sua banda o alcalde de Fe
ne lembrou o compromiso cons
tante do seu concello co colecti 
vo emigrante, no que sitou a re
cente inauguración do Paseo 
Marítimo co nome de Bieito Cu
peiro, "merecido r.ecoñecemento 
cara unha sobranceira figura da 
emigración , na liña de recupera
ción da .no.sa. memória histócica . 
e expansión da Ílosa cultura".• 

ANXO IGLESIAS 

Soidade Soler, 
xornalista agredida pola policia 
'Malláronme pola información 
que dábamos sobre o conflito de Guixar' 
•H. VIXANDE 

Soidade Soler, xornalista 
de Onda Cero de Vigo, 
foi agredida brutalmente 
pola policia nacional en 
Guixar. Na entrevista · 
relaciona os feitos c.oa 
información que sobre o 
conflito está a dar o seu 
meio de comunicación e 
láiase de que Asociación 
da Prensa de Vigo se 
pux_era contra dela. 

Que foi o que ocorreu? 

Eran as dez menos cuarto da 
noite do Xoves doce. As ruas de 
Teis estaban valeiras pala che
gada da policia. Pensei que na
da tiña que temer . Estabamos 
un fotógrafo e máis eu . No mo
mento de a policía vir onda nós 
identiticámonos como xornalis
tas , pero arrodeárorime ·e come
zaron a mallar en min e a insul
t.a rme O fotógr fo recehíu un 
trato distinto e teño a segurida
de de que sacou fotos. porque 
un compañeiró de traballo v1u 

- como o facia. Despois fun ao 
hospital , dixeron que tiña lum 
bálxia postraumática , hemato 
mas e con1usión no glúteo direi 
to. !mediatamente despois apre
sentei unha denuncia-contra a 
po11c1a ·•acion 1 na ¡_;Ofll isar'ia e o 
19 ratit1queime no Xulgado. 

Sabe quen eran os policias 
agresores? 

Non. Como van con pasamonta-· 
ñas nor, hai maneira dG recoñe- · 
celos, s6 teño gravados os ollas 
do que máis me pegou. Supoño 
.q ue ~o~ >.Cete_quQ ma.nd;:lba a Briga .. 
da 1en alg1mlla responsabilidade. 

Como reacionou a Asociación 
da Prensa de Vigo? 

Mal. Eses días recibiramos na 
emisora_ un ha comunicación 
desta Asociación para irmos os 
djas 2~ e 22 a un encontro na 
Toxa para ~nalisar o futuro da 
profisión . Falei co vicepresiden
te, Xaquin Rolland porque que
ría acudir, el non obxectou nada, 
pero ao dia seguinte chamoume 
e dixo que para os que ian á To
xa eu non era -ben recibida, que 
era persoa non grata. Perguntei
lle se en último termo esa era .a 
posición da Asociación da Pren-

, sa, como organizadora do acto , 
Xaquir:i Rolland dixo que si .. 

Falou co presidente da Aso
ciación da Prensa? 

Non, Fernando Ramos nen. me 
chamou , iso qué era cclabora

-dar da emisora até o Venres pa
sado, data na que deixou de dar 
sinais de vida. 

Pensa que foi agredida pola po
sición do seu meio no conflito? 

Como cidadá nada teñen que re
proct1arme. Estaba a traballar e 
non 1iven nengunha atit,ude fa-· 
chendosa ou de reto·. E máis, 
cando se achegaron pensei que 
nada tiña que temer, até que me 
pegaron. Nós vimos informando 
sobre o coriflito e ternos dita que 
considerabamos desmedida a ac
tuación policial. Contábamos as · 
paixas _duns e doutros, pero infor
mábamos cando un pol:cia daba 
unha pa1ada a unha porta e en
traba nunha casa coa escopeta 
na man . ou cando tiraban botes 
de fume e pelotas de goma ao in
terior dunh-a vivencia. Dá a impre
sión de que vas contando tod o 

. iso. a policía vaise alporizando 
· ·até que un día recebes unh~ ma

lleira pan que cales dunhc1 az. • 



Xosé LUís Calvo Pumpido, 
director xeral de Conservas Calvo 
'Cando pecha un conserveiro· vaise unha parte da nosa história' 

• G. LUCA DE TENA 

As fábricas d.e conservas pe
chan ou venden, cal é a razón? 

Aqui está a pasar o mesmo que 
en todos os paises do mundo, só · 
que a riós chéganos .con retraso. 
A Portugal pasoulle antes porque 
non avanzaron técnicamente. Hai 
vinte anos tiñan setenta fábricas 
pero en Matosinhos só queda un
ha. O que pasa é que resentiu a 
competéncia de Marrocos ·que 
palas condicións míseras de tra- . 
ballo pode aterecer unha lata a 
34 pesetas, contra 56 pesetas 
das nasas. Cando eu comecei 
nisto. había en España. 465 fábri
cas de conserva de peixe e agora 
quedan doce. Galegas? As gale
gas son quince: 2 en Celeiro, un
ha en Cariño (e habia 17), unha 
na Coruña, . outra en Camariñas, 
~airo, a Póvoa, Palmeira, Esteiro, 
Carballo e cinco en Vigo. 

A Consellaria de Pe~ca di que 
hai92 

Pero que quer.en? Que tale das 
que traballan ou das-e_stadisticas? 

delicatessen, é a única· saida. Pe
ro ten que ter calidade sobresain
te, excelente presentación e me
llor comercialización. Se taita al
gunha destas causas non lle hai 
que facer. 

Pero hai' compradores extran
xeiros interesados nas fábricas 
de conservas de peixe galegas 

Nor;i os hai, non o creo. 

lnteresaralles a marca. 

Nen por iso. Escoitei que unha fir
ma suiza queria comprar Masso. 
Non é só a marca nen a fábrica o 
que val: precísanse empresários, 
xente que teña experiéncia e que 
coñeza o peixe, que nunca se 
acaba de coñecer. Levando co
renta e dous anos aqui e cada dia 
estou a aprender porque nengu'n 

Se é do segundo, mellar que non , . 
me pergunten nada. Hai anos f~- 'A d d 
lábase de considerar só as fábri- s gran es ca eas 
cas de cincocentas toneladas e de distrioucion 
agora haberia que engadir que 
polo menos facture dous mil mi- provocan que 
llóns de pesetas. 

moi~as fábricas non 
Non poden as fábricas peque- · 'd · b · 
nas sobreviver con especialida- poi an . so rev1ver 
des concretas? . co_n prazos de pago 

_ .......... -.~~.:~~~)$Ro .. ~itif;ü.._~ -~$P.~fiª1~as::ló..n~.~~··~·1 de· 120 dias~ .. 

peixe e igual a outro. Despois es
tá a distribución que cada vez é 
máis reducida o que abriga aos 
fabricantes a seren menos. A 
grande distribución apreta un 
pouco máis cada ano. Só o que 

-ten grandes séries de ·fabricación 
poderá aguantar. Teño para min 
que en .pouco tempo só haberá 
seis ou sete fabricantes en toda 
España. Nós ternos unha fábrica 
en Italia pero o total do país non 
pasa de dez. A nasa é a sexta. 
Que pode pasar? Que entre cinco 
ou seis fábricas xunten os capi
tais e fagan algo de tamaño de
mediado. Pero a estas empresas 
participativas entre sócios da 
mesma especialidade nunca lle . 
faltan problemas. 

Pesca e conserva 

Que si9nific~ coñecer o peixe? 

Coñecelo 'todo: a lata, o .que se 
enlata, a técnica. Nós . empeza
mos·· pala pesca. Qonserveiros de 
Malpica, Cariño e Vigo tamén fo
ron .armadores pero de baixura. 
Nós medramos porque ternos ·un 
consumo grande de atun que A'os 
obrigou a criar _unh¡:i frota de altu
ra nun b'on momento e que hoxe 
nos aporta ó _sesenta por cento 
do qúe consumimos. Ternos unha 
pranta eA Venezuela que consu~ 
~e parte deste pe_i~e e a frota do 
Indico fornece á fábrica de Italia. 
A longo .. prazo quedaremos tamos 
como cadeas de distribución. Es
tas mesmas cadeas son as que 
provocan que moitas fábricas non 
poidan sobreviver con prazos ,de 

· .P~go · de 14Q 'alas. Amais ·'hat t:JR~ 

has necesidades de colocar pedi
dos que nos obrigan a converter-

. nos en armacenistas e banquei
ros das grandes superfícies ou 
das grandes cadeas. Outra op
ción éter bos axentes que saiban 
quen ·paga e quen non e que se 
movan entre os que vendedores 
que quedan. Unha fábrica de con
servas de Muros pechou en De
cembro e di que non abre máis 
por as débedas. Tentara vender 
por fóra das grandes cadeas. E 
síntoo ben porque cando pecha 
un conserveiro vaise unha parte 
da nasa historia, non? 

• 1 

A pesca libre é outra das ra
zóns do éxito de Calvo. 

Certamente. A nosa razón de vivir 
son os túnidos. E as capturas de 
atun están estabilizadas en tres 
millóns de toneladas. / 

'Que pode pasar? 
Que entre cinco · · 
ou seis fábricas 

· xu nte_n os capitais 
e fagan algo de 
tamaño 

: ! · demediado!.. · · 

Na posguerra, só Galiza 
tiña en todo o Estado 
alimentos e fábricas para 
enlatalos. Luis Calvo 
Sanz, a:rmacenista de 
Carballo, meteu carne en 
lata e quixo vendela no 
mercado desprovisto de 
Madrid. A Comisaria de 
Abastecementos pro1biu 
este comércio. Luis Calvo 
tentouno de novo coa 
fabada, pero outravolta a 
autoridade da Ditadura 
pechoulle o mercado. O 
terceiro intento foi coa 
sardina e asi naceron 
Conservas Calvo . O 
actual director x'eral, 
Xosé Luis Calvo 
Pumpido, lembra a 
inventiva e a teima do 
seu pai por anovar 
sistemas e adiantarse 
aos cámbios. Nun 
panorama xeral de 
liquidación das fábricas 
de conservas, Conservas 
Calvo vive un momento 
optimista, con fábricas en 
todo o mundo e duas 
filiales pesqueiras, que 
explotan cinco 
conxeladores atuneiros e 
várias armadoras. Calvo 
Pumpido, que prefire ser 
chamado Chicho Calvo, 
valora canta nesta 
entrevista a sua visión do 
momento actual da 
indústria conserveira. 

Pero cal será o futuro destas 
pesqueiras? 

As redes de deriva deberían estar 
proibidas. lso é algo anti-natural. 
Pero aos franceses élle caro levar 
quince homes a bordo dun boni
teiro e levan seis con esta rede. 
Asi acaban co mar. A pesca do 
atun ao cerco é un arte selectivo 
en certo modo. En canto o proble
ma dos arroaces SÓ se capturaron 
cinco mil tres golfiños en toda a 
campaña do Pacífico Oriental, 
cando a cifra anterior eran centro 
.trinta ou cento corenta mil. A cuo-
ta para este ano son nove mil 
exemplares pero seguramente vai 

1 baixar de tres mil nunhas capturas 
de duascentas mil toneladas de 
atun. O arroaz que se mete no 
meio do peixe, morre afogado, pe
ro isto Jé como entre os homes: 
hainos / espabilados e parvos. O 
normal é, que o arroaz salte a rede 
e fuxa. As veces entran cinco mil 
nun cerco e escapan todos . . O in
cremento biolóxico do atun~ elgo 
impresionante porque gaña u mi
llón d~· veces o seu peso. Pero se 
matamos os inmaturos, como es
tan a facer algunhas frotas, nunca 
haberá peixes grandes. 

Cal foi a sua discrepáncia coa 
Unión de Fabricantes ? r 

A forma de considerar a indústria. 
A forma. de talar con' Bruxelas. 
Agora todo ven de Bruxelas. So
mos europeus e en Bruxelas é 
onde se tan os regulamentos. Alá 
están os italian·os: ,..tranceses e 
portugµeses: O que lle compte a . 
un italiano ou a un francés pode 
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non ser o que nos interesa a nós. 
Ternos que buscar o que é mellar 
para o sector por consenso, non 
dos intereses particulares. Eu es
cindinme da Unión de Fabrican
tes de Conservas e fundei con 
Garavilla e outros catro fabrican
tes unha asociación que ten o 75 
por cento do atun de España. 

A conserva airida non se recu
perou do castigo das condi
cións· de ingreso no Mercado 
Comun 

Foi unha negociación mal dirixida 
que procurou beneficiar á frota do 
Gran Sol á' costa da conserva. En
tramos cun 24 por cento de aran
cel con rebaixa do dez cada ano, 
pero iso tirounos do mercado 
completamente. Retomar eses 
mercados custa traballo ainda que 
sigamos entrando porque ternos 
unha calidade que nos salva. 

Marrocos estaba en mellores 
condicións. 

Con arancel cero. E teñen unha 
plataforma de pesca que os salva 
e lles permite dar cada ano unha 
volta máis de torca. Despois estan 
os paises do pacto de Lomé que 
tampouco tiñan arancel e tercei
ros paises como Tailándia, Tai
wán e Filipinas que entraron con 
produtos a moi baixo prezo. Até o 
de agora estaba continxentado en 
200.000 toneladas pero a partir de 
Xaneiro do 97 poderán exportar o 
que queiran ainda que queden os 
aranceis. Todas estas circunstán
cias caen sobre nós e ternos que 
defendernos cunha boa calidade, 
un mercadeo a xeito e defender 
as marcas de aquí. É a avantaxe 
que podemos ter sobre outros pai
ses que fabrican marcas brancas . 
Quen non teña meios para facer 
publicidade e unha boa canle co
mercial ten que desaparecer do 
mercado por lei natural. 

Diálogo de xorclos 

As condicións de ingreso da 
conserva na CE tamén poden 
considerarse consecuéncia da 
sua incapcidade histórica para 
representarse. 

Xusto. A conserva nunca tivo un
ha representación á altura da sua 
importáncia. Esta fora en parte a 
razón da nasa disidéncia na 
Unión de Fabricantes. Falar cos 
nasos representantes na nego
ciación de Bruxelas foi sempre un 
diálogo de xordos. Chamamos á 
sua porta e quixemos explicalo 
pero non houbo maneira. Como 
grupo empresaral a importancia 
da conserva non se podeia negar 

'Hai anos falábase 
de considerar só as 
fábricas de 
cincocentas 
toneladas e agora 
haberia que engadir 
que polo menos 
facture dous mil 
millóns'. 

pero cambiáronos por outros sec
tores. Alguén tiña que pagar o 
pato e. quedar fóra e tocounos 
aos conserveiros. Os que aguza
ron o inxénio foron para adiante. 
Unha fábrica é como ter unha 
amante. Tes que investir nela to
dos os anos. Nós ternos agora na 
fábrica vintesete universitários, 
economistas, químicos, biólogos, 
deles dez recén entrados. Por 
que están aqui? A universidade 
dá valor á xente; unha forma de 
pensar. Hai que traballar en gru
po e facer equipa. 

Despois está a denominación 
de orixe da conserva galega. 

lso da Conserva Galega pode va
ler para o mercado interior, pero 
non para o resto do mundo onde o 
que val é o prezo que se oferta. 
Se dis Galiza non saben onde es
tá. As conservas de Chile non se 
sabe se son do Norte do Sul ou do 
meio. Nalguns mercados da Amé
rica apreciaban as sardiñas en la
ta de Vigo porque estaban enva
sadas en aceite de oliva, pero ho
xe ese aceite case non se usa po
lo prezo. E algo así como se hoxe 
nós recebásemos os produtos en 
catalán. Posibelmente no mercado 
gaíego 9bservariamos algo de re
chazo por estaren tiquetados así. 
Se lles damos os produtos en ga
lega poden chegar ppr aí e non 
seren ben recibidos. E un proble
ma de comercialización. 

Pero unha botella de viño fran
cés non é recusada por ter un
ha etiqueta en francés 

Está a talar de produtos moi de
terminados. O mesmo pasa co 
caviar. Pero os produtos de con
sumo cando se masifican non po
den ter denominación de orixe. A 

sardiña é sardiña en todos. os 
idiomas. No mercado francés hai 
sardiña española, de Ecuador, de 
Chile e a etiqueta di Sardine . Pa
ra todos o mellaré o do país no 
que un vive. Eu quixese que fose 
en galega porque son de aqui. De 
todos xeitos, hai moitas formas 
de facer país: aqui en Carballo fa
bricabamos o corenta por cento 
da producion da nasa fábrica ita
liana, a de Calabria, pero este 
ano taremos o sesenta. Quere
mos que os postas de traballo 
queden aqui. 

A .pesar da prosperidade extra
ordi nária das duas últimas pos
guerras, a indústria da conser
va non investiu para o futuro. 

Non é-asi. O que pasaba é que 
eran pequenos fabricantes, a 
maioria deles cataláns. O 95 por 
cento ainda son empresas familia
res. En moitas delas mandaba o 
pai até que morria. Neutras déron
lle entrada aos tillos. Eu aqui levo 
corenta e dous anos. Empecei 
aos dezasete. Esta é tamén unha 
empresa familiar pero sen equipa 
non poderiamos levar o grupo de 
empresas. Tan importante é o ele-· 
mento humano como o industrial. 

Entre os conserveiros foi mal 
acollida a forte aposta de Calvo 
pola publicidade. 

E por que non fixeron eles publici
dade? Estanse chamando parvos 
a si mesmos. De certo nós tomos 
os primeiros en facer publicidade, 
os primeiros en meter o envase 
redondo, meu pai inventu a pri
meira máquina de enlatar atún e 
carne e sempre · viaxamos moíto. 
Fornas como formigás, durante 
anos sen chamar a atención por 
nada pero mellorando en todo. 
Chegou un momento en que era
mos grandes. Non tomos nós 
sós. Un grupo de fabricantes co
mo Escurís, Xesus Alonso e ou
tros tomos a partirnos b peito na 
conserva, a meter mellares técni
cas e a termos as fábricas máis 

· modernas. Os que non gastaron 
os cartas en técnica, en xente e 
se poñer ao dia, quedaron atrás. 

Tamén foron os primeros en 
montar un fábrica de conservas 
de peixe lonxe da beiramar. 

Somos un caso único aqui , pero 
non en Italia. Riomare está no la
go de Como. E hai outra en Ce
sena. Aqui hai traballadoras que 
veñen de Santa Comba pero aos 
catre dias de limpar peixe nunha 
mesa fano coma as da beiramar. 
Non teñen nada que envexar ás 
mellares do mundo.+ . 

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

Claro e redondo · 
O bonito cambiou de apelido formatos. Aqui non existia ese 
por unha marca comercial. formato. Nós tomos os primeiros 

No mercado habia o bonito do 
norte e o atún. Para distinguilo do 
do listado, nqs inventamos o de 
atún claro. Non era nen branca 
nen oscuro,, pois seria claro. Pú
xenllo eu. E un apelativo que ho
xe empregan todos os conservei
ros. O envase redondo pasou de 
cero a 95 por cento. D atún ten o 
65 por cento da conserva men
tres o bonito do norte só repre
senta o cinco; antes, o do norte ti
ña o noventa e cinco por cento. 

en empregalo a partir dunha má
quina que inventara o meu pai e 
que ainda funciona. O pear era 
dunha torradora de café que tiña 
no seu' armacén de coloniais; o 
eixo, dun vello Ford facia de 
vástago e para a base do meca
nismo de tracción empregou un
ha cruz de malta de ferro dunha 
máquina engomadora. O carpo 
da máquina é a carcasa dunha 
bala de cañón. Para meter este 
formato eu visitei unhas trescen
tas fábricas 'de conservas de Eu
ropa, América, África e Oriente. 

Hai anos, Gaspar Massó talara Ao non haber este formato, non ·1 1 
de que as conservas de bonito e existían referéncias de prezo pa- 1 

atun deberian ser en lata redan- ra a lata redonda. Fornas agresi- : 
da. Transportábanse mellar e vos e de a pouco tiñamos un xosé Luis calvo -diante da máquina : 
axeitábanse ás máquinas con mercado. Os demáis comezaron que deseñou seu pai para facer enva- : 
me.nos problel\las·,qu,e O~ ,O,U~r,o~ . .' . ~ il\lita~ ~ ,Qq/VO. + se en red9ndo. 1 
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Satán parola cos islátnicos 
Empresas norteamericanas aproveitaron as ~edidas de 
liberalización económica (do governo do· FLN) e asinaroí1_ 
importantes contratos para levar adiante prospeccións e 
explotacións de gas en Alxer. Tom Masland escrebe no semanário 
NEWSWEEK que a Franza quedou amolada polo que consideraba 
unha intromisión dos Estados Unidos nunha área de domínio 
económico. ·"En Alxer viven arredor de 400 norteamericanos pero 
esta colónia non foi obxectivo de nengun dos 80 atentados mortais 
contra estranxeros perpetrados desde 1993. Será só casualidade? 
Os franceses non ven con bons olios os esforzos que Washington 
fai para non repetir a política catastrófic_¡:i e irreversíbel que 
seguiran verbo da revoluciqn iraniana. A procura de islamistas 
moderados e debecendo por liberar a Washington do alcume de 
Satán, os diplomáticos norteamericanos multiplicaron contactos 
con membros no exílio da Fronte Islámica de Salvación (FIS). Un 
dos seus líderes recebeu auto~ización para residir en Chicago, a 
pesar das protestas de Paris. A política de Washington 
trocáronselle todas as augas en troitas cando o FIS e os partidos 
da oposición celebraron conferencia de Roma e acordaron unha 
tregua de cara ás eleccións que aillou ainda máis ao FLN sostidc:i 
pala Franza. ( ... )Tanto se o réxime actual arrasa á oposición como 
se o FIS chega ao poder, o próximo governo terá que someterse 
aos mesmos imperativos: maximizar os seus recursos petroleiros". 

Transbordador varado 
Hai seis meses cumpriuse o prazo de entrega do transbordador 
entre A Guarda e Caminha. Nunha reportaxe asinada por Paula 
Ribas, o quincenário, VIA NovA de Vila Nova da Cerv_eira, di que 
o retraso non é o piar. Despois do estaleiro de San Jacinto en 
Aveiro entregar o barco, previsibelmente a finais 'do mes que 

andamos, a 
publicación 
anúncia 
novas 
probiemas . . · 

~--~-~ "Para além :::...- dos atrasos, 
um outro 
probler:.na 
comega a 
despontar: 
quem vai 
explorár o 
transbordo? 
A pesar da 
exploragáo 

/.,. do 
NESTINHO transbordo 

ser do 
interesse dos dais municíp.ios, náo é fácil vislumbrar investidores 
privados para tomar canta deste 'processo, dado que há o problema 
da manutengáo do canal, conforme nos referiu o presidente da 
edilidade caminhense. Portante, a exploragáo do canal será da 
competéncia destes municípios, urna vez que sáo os próprios 
juristas de ambos países que encorajam para a constituigáo de 
urna associagáo das duas camaras . Só que há mais de um ano 
que esse processo foi iniciado e ainda náo obtiveram resposta 
nenhuma sobre a aprovagáo dos repectivos estatutos". A reportaxe 
inclue a opinión do piloto da mariña mercante portuguesa, José 
Maria Gavinho Pinho : "Como a canal (do transbordador) é 
transversal a corrente, esta náo respeita a corrente do rio. Portante, 
aquilo está constantemente a ássorear, o que torna necessário a 
presenga permanente de urna draga. Por este motivo eu digo que o 
local náo reúne todas as boas qualidades de navegabil idade". 

Sindicatos modélicos devaluados· 
O ministério de Traballo do Xapón situaba o nivel de sindicalización 
a finais do 94 nun 24, 1 por cento. "Esta é a cifra máis baixa de que 
se ten memória -sinala un comentário do NIKKEI SANGYO SHIMBUN 
de Tokio, asinado por Kazuo Mari- e non chega rie·n á metade de 
hai poucos anos. A Federación de Sindicatos do Metal defendera 
primeiro a conxelación salarial pero despois, cara ao fin do ano, 
trasacordou a pesar da recomendacións dos delegados que 
consideraban negativa a suba palas circunstáncias do mercado. 
Cal é a razón deste cámbio brusco? . Asistimos a unha marea de 
descontento dos sindicatos que non queren facer o papel de 
bombeiros a apagar as reivindicacións salariais. lsto é máis certo 
cando se están a producir cámbios estruturais profundos que 
producen problemas que non pode resolver o sindicalismo de 
empresa. Como o seu nome indica, o sindicato.de empresa 
·representa o ponto de vista da dirección e procura por riba de todo 

· a continuidade da empresa o que o converte nun aliado da política 
anti.-salarial. Pero nesta liña perde afiliados mentres a empresa ten 
as mans libres para aumentar os seus contratos a tempo-parcial ao 
tempo que promove as baixas incentivadas. Asi reduce custes 
pero a representantividade dos sindicatos vense abaixo. Estes xa 
non son os modélicos sindicatos patronais xaponeses, que 
releaban direitos peró aseguraban o emprego para toda a vida. ·A 
revolt~ dos obreiros xapóneses está nas portas".• 

r 



. LATINOAMÉRICA A FERVER . 

CALENDÁRIO .DE .GUATEMALA 

Xaneiro 

Comeza o ano seh comida nen esperan
za. Pode ser 1700, 1900, o fin do mundo 
ou a distribución desigual da terra. Os 
máis vellos (é dicer, os que con esforzo 
superan 60 anos de vida promédio) non 
lembran outra cousa. · 

Disque o mundo foi sempre asi: unha 
grande mesa redonda a xirar ao redor 
dun sol de miséria. 

Marzo 

Primavera no meio do trópico ~ do sub
desenvolvimento. alguns afirman que pri
mavera eterna, con todos os seus .tópi
cos, xa se sabe: hai flores no campo, hai 
asasinatos; madurece o tambarillo, inten
sificase a violéncia. Secan as fontes de 
auga e os cortes na capital incrementan 
os casos de cólera para 85% de habitan- · 
tes que viven na pobreza extrema. 

X uño 

Aqui morren todos. Activistas sindicais da 
Coca-Cola e políticos socialdemócratas 
como Dinorah Pérez. Líderes da protesta 
nas fincas de agro-exportación e estu
dantes , mestres, enfermeiros a pelexar 
reivindicacións•básicas. Comúnistas orto
doxos case sen dubidalo, membros dal
gunha fracción da URNG, ou a señorita 
Miss Guatemala 1966, Rogelia Cruz, . 

CÁMBIOS ECONÓMICOS 

No iranscurso dos últimos dias, aqueles 
que seguimos e pretendemos analisar a 
economia asistimos a un espectáculo kaf
kiano . Despois duns dias de exaltación 
por-parte do Presidente do Governo cen
tral e a sua corte de ministros, que lanza
ban as suas campás a rebato para cele
brar o fin da crise económica, o símbolo 
dun país de economia capitalista (a sua 
moeda) neste caso a peseta, subitamente 
se derrmba. Pero para os factotum da po-

_, lítica económica española o "affaire GAL", 
coas suas hipotéticas repercusións nos 
mercados financeiros, serviulles de igno
minioso escudo. Probabelmente a incerti
dume política fo.se o marco adecuado pa
ra precipitar a caída da moeda. Pero o 
que si é seguro é que esta situación se ti
vese producido de todos modos a curto 
prazo, posro que aqueles que toman as 
decisións no mundo financeiro, non co
mungan con rodas de muiño e saben .moi 
ben que a economia española non entrou 
nun proceso de recuperación senón que 
como moito (como soe pasar cos enfer
mos graves) tivo unha reanimación transi
tória . Cando os políticos de todo o mundo 
cederon ás presións do poder financeiro, 
dando luz verde á libre circulación de capi
tais, abriron de par en par as portas ás es
peculacións monetárias. Especulacións 
que posibilitan xerar grandes plusvalias 
para o Capital... a costa naturalmente do 
empobrecimento dos povos. Cales son 
pois as moedas máis susceptíbeis de se
ren vítimas da especuladón? E~encial
mente aquelas que non teñen o suporte 
dunha economia produ"t!va forte. A peseta 
non ten este suporte. España experimen
tou unha recuperación transitória dos seus 
indicadores económicos, aplicando cal
mantes e non terápias e, como é ben sa
bido, os efeitos dos calmantes son limita
rlus no tempo e tamén na sua efectivida
de Crian hábito e na maior parte dos ca
sos provocan efeitos secundários non de
:~ ex<:HJos. T1es foron os analx~sicos que fi
-'. f! ron pos1bel o espellismo da recupera
;~ ; r. n : a devaluación, que temporalmente 

ANDRÉ CABANAS -

ollas grandeiros e pernas de gacela per
seguida. 

Pero quen lles mandaba andar a se alpori- . 
zar pola miséria, rabiar pola explotación, 
organizar coop·erativas e sindicatos cando 
se podian adicar sinxelamente, a nacer, 
crecer, reproducírense e morrer coma tan
tos guatemaltecos, ou amar e ser desexa
da polos homes máis poderosos do· país. 

Agosto 

Non hai lecer para os que matan. Cám
bian os presidentes militares, cámbia o 
ditador Serrano polo ex Procurador dos 
Direitos Humanos e séguese a matar. 
Son, acotio, 5 asasinatos políticos pro
medio. 

Tanto ten que se teña asinado un Acordo 

------------·--
'Aqui marren todos. 

Comunistas ortodoxos 
ou a señorita 

Miss Guatemala 1966, 
Rogelia Cruz' 

O DERRUBE DA PESETA 
}ORDI CLIVIILÉ 

nos fixo competitivos nos mercados exte
riores. A redución dos custos laborais, que 
prolongou os efeitos da devaluación, ain
da que debilitando ao mesmo tempo a de
manda interna (efeito seé::undário) e final
mente a revitalización do sector turístico, 
feito circunstancial e, en todo caso, alleo á 
política económica do Governo. Que é 
previsíbel que pase a partir de agora? Pa
ra empezar, xa é unha realidade, hoxe por 
hoxe, que os pequenos aforres daqueles 
que ainda os teñen, perderon parte do seu 
valor. Sen embargo os titulares de gran-

. des depósitos en Bancos e Caixas veran
se compensados en parte por un incre
me.nto dos seus rendimentos. O resto 
(quer dicer, a grande maioria dos cida
dáns) perderán a 
sua capacidade-ad-
quisitiva. En definiti-
va incrementarase a 

pagámolo a un 9,494%. Quer dicer, un 
ponto e médio por riba do prezo estabele
cido polo Banco de España (que é dun 
8% interbancário). O Governo reaccionou 
con celeridade facendo unha provisión , 
polo momento, de 150.000 millóns de pe
setas, a fin de poder facer frente ao incre
mento do gasto financeiro non previsto rio 
Orzamento Xeral do Estado. Coma sem
pre Solbes intentou maquillar a operación 
apresentándoa como un aforro no gasto, 
cando en realidade foi un recorte neutras 
partidas (investimentos e servizos sociais 
sobretodo) transvasando os recursos á 
partida de Gastos Financeiros. Non es
-quezamos de todos xeitos (e aqui reside, 
ao meu entender, o problema) que os Pre-

supostos Xerais do 
Estado nútrense 
principalmente das 

inflación. Enerxia, __ _. _________ _ rendas do traballo e 
que, portanto, os in
tereses da Débeda 
pagaranse maior
mente con ingresos 
provenientes deste 
sector ... pero sendo 
transferidos ás ren
das do capital. Un 
paso · máis para 
acentuar a dicotomia 
entre ricos e pobres. 

tecnoloxia e todo iso 
que· importamos 
(non esquezamos 
que é máis que o 
que exportamos) su- · 
birá de prezo. 

Non foi, de todos 
modos, a devalua-

. ción da peseta o f ei
t o máis negativo 
que, ao meu enten
der, aconteceu nos 

'Dificilmente Espaoa 
estaria en condicións 

de se integrar no 
núcleo de países de 
econoinia forte na 

Europa do.s Quince' -
As perspectivas pois 

últimos. dias (no. que 
se retire á economia 
dos cidadáns). Teño o convencimento que . 
o máis grave foi a consolidación da des
confianza do poder financeiro na Débeda 
emitida polo Reino de España. Esta so
brepasa os 36 billóns de pesetas (a maior 
parte dos cales terán que ser refinaciados 
dentro deste ano 1995, dada a sua carac
terística de médio e curto prazo). A que 
prezo? Hoxe por hoxe estamos pagando o 
diñeiro a longo prazo ao 12%, quer dicer: 
catro pontos por riba do prezo a que o pa
ga Alem9ña. A curto prazo (seis meses) 

non son prometedo
ras. E poderian ainda 
agravarse por dous 

feitos pontuais, nos que o Governo non 
ten capacidade de reacción. Por un lado, 
o afundimento da economia mexicana 
compromete inevitabelmente a dos EEULJ 
(como consecuéncia do Tratado de Libre 
Comércio asinado polo Canadá, México e 
os EEUU). A Reserva Federal (o seu Ban
co Central) verase forzada a subir os seus 
tipos de interese co fin de captar recursos 
destinados a correxir o seu déficit comer
cial e apontalar ao mesmo .tempo a eco- . 
nomia mexicana. En consecuéncia o pre-

Global_ dos Direitos Humanos pois ségue
se a matar. Matar, ou sexa, reproducir o 
consenso, garantir a hexemonia social, 
reequilibrar o esquema de poder. 

Outono 

"Será Outono", a única certeza do coro
nel de García Marquez. Porén, para os 
indíxenas e campesiños de Guatemala, 
física e socialmente illados, o tempo é 
unha magnitude irrelevante. Por exem
plo, son agora igual de pobres ca hai 400 
anos. 

Di a história que os habitantes de Chamel
co (no altiplano do país) coidaban no 1930 
que o rei de España ainda tiña xurisdic
ción sobre eles. E, hoxendia, alguns non 
se decataron de que os militares non asa
sinan e exist~ un governo democrático. 

Decembro 

A axenda da paz era a democrácia , a 
xustiza e a reformulación do estado cara 
a multietnicidade para Decembro de 
1994, pero a axenda da guerra inclue a 
intransixéncia, o 80% da riqueza nas 
mans do 3% da povoación e á guerrilla 
viva máis antiga da América Latina. Ve
llas loitas para inxustizas que son, desde 
que hai lembranza, permanentes.• 

A'-Dlt¡.: CABA sé xorna li. ra galego , 
residenre en Guaremala 

zo do diñeiro nos mercados internacionais 
tenderá ao alza. Este feito arrastará ao 
Banco de España a tomar a mesma deci
sión. Encarecer o diñeiro é sinónimo de 
menos investimento e portante de conti 
nuar baseando a nasa competitividade na 
redución de salários. O outro feito, triste e 
fortuíto , que afectará tamén aos mercados 
de capital de forma negativa para nós, é o 
recente desastre sísmico que afectou a 
unha ampla zona do Xapón e que ade
mais das irreparábeis e invaluábeis per
das en vidas humanas, abrigará a este 
país a recorrer aos mercados de capitais 
co fin de facer frente ao xigantesco labor 
de reconstrución de vivencias, hospitais, 
escolas, comunicacións , infraestruturas 
viárias ... Maior demanda ainda dun ben 
escaso. A credibilidade do Xapón é maior 
que a nasa, polo tanto, un motivo máis de 
preocupación para nós. 

Finalmente (e sen ánimo de facer catas
trofismo) merecen comentário aparte as 
voces de homes como Delors, Mitterrand 
e outros portavoces da política económi
ca europea que puxeron como fito de 
1997 a implantación da moeda única. Se 
isto fose así, difícilmente España estaria 
en condicións de se integrar no núcleo de 
países de economia forte na Europa dos 
Quince. O marco alemán (DM) cotízase 
agora mesmo arredor das 87 pesetas. 
Daqui ao ano 97, o DM sitúase nas 91,90, 
feito previsíbel, sairíamonos do SME 
(condición imprescindíbel para incorporar
nos de pleno direito a este Grupo. Que se 
preveu para os "países pobres" da UE? 
Nada. Ser un apéndice (extirpábel) dunha 
Europa despraza.da cara o Norte e coa 
mirada posta no Leste. Apontámonos a 
unha maratón e fixéronnos crer que esta
bamos entre os mellares da competición. 
Saimos con alpargatas. Moi probabel
mente non chegaremos á. Meta, vénde
nos abrigados a retirarnos des~alzos. + 

., 
J<·)l{i)I C1.I\ 11.1.l: i Hihe.s rorrna parte do 

Crup h'co110111íes pe! Ccuwi 
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MUDANCA EN PORTUGAL 

Alegando raz6es pessoais e.familiares 

Cavaco Silva abandona Governo em Outubro próximo. 
• GONc;:ALO NUNO/ PORTO 

O mistério da lideranc;a 
acabou. Cavaco Silva 
falou ao país e desfez, 
finalmente , as dúvidas e 
os anátemas que lanc;ou 
sobre os portugueses há 
tres meses a esta parte. 

O primeiro-ministro portugués 
convocou os jornalistas ao Palá
cio de S. Bento, sede do Gover
no, ao meio da tarde.do primeiro 
dia desta semana, para anun
ciar a sua retirada da lideran9a 
do Partido Social Democrata 
(PSD) , já a partir do próximo Fe
vereiro, altura· em que se realiza 
o Congresso - 1 O, 11 , 12-, e 
da lideranc;a do Governo, em 
Outubro, termo da presente le
gislatura, 

Justificando a sua atitude na ba
se de motivos políticos e pesso
ais, Cavaco Silva afirmou que 
"durante 1 O anos fui primeiro-mi
nistro 12 horas por dia, todos os 
d1as da semana, privando a fa
m i l 1 a da minha presen((a, náo 
lhe dedicando o tempo que ela 
rn rece A decisáo é pessoal , 

sumida quase en isolamento 
no seio familiar , sem ouvir quais
c..¡uer conselhe1ros políticos". 

Pelo me10 flcam e perduram vá
nos cenários e ocorrencias no 
se10 do partido e do Governo, 
em torno desta op<Jáo e decisáo 

o 1 m1n1stro luso. 

1n1c1 r m os 1ovens militantes 
pclrt1darios - JSD- a desafia
r ~rn o ltder a esclarecer os seus 

REPENSAR A UTOPIA 

enigmas, depois foi o secretário 
de Estado da Cultura. a demitir
se do cargo, alegando náo po
der continuar na base de incer
tezas, finalmEnte aparecem os 
militantes da Regiáo Norte .-a 
mais importante das estruturas 
sociais democratas- a exigirem · 
do chefe esclarecimentos ás 

. hostes. 

Reac~oes do país 

Apesar das suspeitas· de que al-; 
go difícil ou intraí)spo'nível se 
passava, o facto é que o ci
dadáo comum interroga se so
bre os verdadeiros motivos que 
levaram a desistencia de urna fi
gura pública que, e desde 
Maio/85 , conheceu urna· as
cen9áo política como nenhuma 
outra em Portugal , cuja imagem 
o dava como muito exigente 
consigo próprio e c0m os ou
tros , preocupado com a ética 
governativa e que é o único lí
der a conquistar -87 e 91-
maiorías absolutas em actos 
eleitorais. 

Para António Guterres, líder dos 
socialistas --0 maior partido da 
Oposi9á~ e dado como afecto 
a Opus Dei, a partir de agora 
"estáo criadas as condi96es pa
ra se anteciparem as elei9óes", 
previstas para Novembro/95 , 
"embora o Partido Socialista -
garante Guterres- náo tenha 
pressa de chegar ao Poder". 

O Partido Comunista Portugués 
(PCP) continua a reclamar a 
"dissolu<Jáo da Assembleia da 
Repúbl :ca, a demissáo do Go
verno e antecipa9áo de 
eleic;oes". Segundo Carlos Car-

va/has, secretário-geral do PCP, 
"a decisáo de Cavaco Silva re~ 
for9a ainda mais as posi9óes do 
PCP , urna vez que o país náo 
pode continuar até Outubro nu
ma situa9áo de cada vez maior 
instabilidade". 

O CDS~PP , liderado por Manuel 
Monteiio, insiste com o Presi
dente da Repú~lica, Mário Soa
res, para "dissolver o Parlamen
to e con-11ocar eleiQóes antecipa
das". A decisáo de Cavaco Silva 
mereceu, também, comentários 
diversos de elementos do seu 
executivo. 

Fernando Nogueira, ministro ·da 
Defesa Nacional e vice-Presi
dente do PSQ, ultimamente con
frontado com os problemas de 
fornecimento de armamento a 

Para o líder dos 
socialistas estáo 
criadas as 
condic;6es para se 
anticiparem as 
eleic;6es. 

·Angola e trabalhos ·de manu
tengáo, nas Oficinas Gerais de 
Material Aeronautico, a helicó
peteros da lndonésia, que es
maga a "Resistencia do Povo 
Mauber, Timor", o líder partidá
rio e governante, que agora se 
afasta, "é um grande estadista ,• 
que serviu durante 1 O anos Por
túgal e defendeu , de forma su
perior, os interesses nacionais' ... 

O ministro dos Negócios Estran
geiros, Ouráo Barroso, afirma 
que "Cavaco Silva nunca gostou 

- de clientelas nem de caciques 
locais, no seio do PSD", acei
tar:ido. que "onde há Poder exis
te sempre a tendencia para abu
sos do Poder ( .. . ) que atingem 
também partidos da Oposi9áo, 
principalmente o PS ( ... ) que já 
esteve no Poder e promoveu to
da a espécie de clientela e ca- -
rreirismo". · 

Para os representantes das vá
rias estruturas patronais portu
guesas, a postura de Cavaco 
S.ilva acabou por surpreender 
alguns deles. 

Li..!degero Marques, Presidente 
da Associa9áo Industrial Por
tuense é apologista de eleic;óes 
antecipadas ; o seu congénere 
da Confederac;áo do Comérico e 
Servi9os de Portugal afirma que 
a decisáo de Cavaco Silva vai 
provocar a intensificagáo das 
dúvidas dos investidores e con-
sumidores. · 

Ainda neste ambito, e de acordo 
com o porta-voz socialista para 
os assuntos económicos, Daniel 
Bessa, o presidente do G0ver
no, Cavaco Silva, "falhou no ob-

jeetivo fundamental da suá polí
tica económica, ou seja, a con
vergencia real com os países da 
Uniáo Europeia". 

llusoes defraudadas 

Finalmente, e para os trabalha-_ 
dores, a posi9áo do Coordena
do r da Confera·9ao-Geral dos 
Traba:lhadores Portugueses ln
tersindical Nacional -CGTP
IN-, Manuel Carvalho da Silva, 
é a de que "o primeiro-ministro 
tem consciencia de que criou 
ilusóes, criou expectativas com 
as suas promessas aos portu
gueses e que a sua política náo 
dá resposta a essas expectati- -
vas e promessas ( ... ) Aquilo que 
indica como grandes actos de 
governa9áo nos ·últimos tempos, 
casos da entrega qe 80 mil 
milhóes aos grandes latifundiá
r i os , do processo de privati
za9óes (Banca, Seguros, Tele
comunicagóes) ou das alte
ra9óes a Lei de lmprehsa e ao 
Código Penal -sáo exemplos 
que confirman a urgencia da de
missáo deste governo". 

Cavaco abandonará, pois, a go
verna9áo dentro de meses. No 
entanto, se·mpre .vai dizendo de 
que ná perdeu "ós direitos cívi
cos nem a capacidade de inter
vengáo na vida política. O futuro 
a Deus pertence". 

Com ésta sua afirmagáo -com 
que se des.Pediu dos jornalistas 
que convocou alguns analistas 
desconrtinam elementos que 
poderáo colocar Cavaco Silva 
na "corrida a presidencia da Re
pública". Há que aguardar para 
ver ... e reflectir. • 

sOciólogo arxentino Bias Alberti defei1deu a Marx 
• • • r1t1cou aos marxistas 

MV 

l pens, mento de Marx segue 
vivo A e 1d d URSS non só 
11011 r111nguou o vigor do ideário 
cjo t1losofo lem n. senón que 
LOrl!:H~gueu ''desvestir ao mar-

1 :-i m o dun 1deoloxism<()" que 
oper r, sobre el como unha ca-
1111:.:;a rte forza T 1 é a tese sos
t1d JJOr 81 s Manuel Alberti , an-
11 upologu e sociologo arxent1no 
que o pc.1sddo dia 20 impartiu en 
V1qo unh conferéncia baixo o 
tilulo d Morreu o marxismo?, 
1 t~spondl:lndo ao convite que lle 
fiAtJr a a Confederación lntersin
cl1t.dl ul ga . Alberti , profesor 
un Bos Aires . foi suspendido da 
'ilJ 1 doc.enc1a en duas ocasións 

· 1Jnlas d1tadurns do seu país que 
fJ t1L.usa b n de "perigosidade 
1dt>olóx1c ' 

A 111 ter vención xirou sobre dous 
H1xos· o marxismo como pensa-
111 ur1 l c1 ~1 de senv o lver e non 
i )11i.i <lüt 1r1n · Cd nón1ca e a 
, i1i1r ¡.J1l.IOfl urn tro -peril ér 1a 

,i111l,, :111 ri.1~. que lloxe mel lür 
1. 11 it.11 ,p, p1ocesos de cambio . 

1i1l .111 1 11'.:, l1~ic..os din que 
1 111<> lf!lrl 1 1nc~rtidume , 

.1 ¡1u.1< 11 d~ C181lC l<lS SOClr iS 
, • . .\, .>1'" .. \f!:H'-.: _, de. 1·edllzµr va 

ticínios?", perguntou 
se Alberti , para logo 
desbotar a posibilida
de de que o marxismo 
poida ser convertido 
en "doctrina" , tal e 
como pretenderon a 
maioria dos suceso 
res de Marx. 

Alberti criticou a inter
pretación positivista 
da história , asumida 
polo marxismo , en 
contra - segundo el
d o pensa.mento do 
próprio Marx , ensari 
llándose asi coa filo
sofía burguesa ante
rior . O marxismo teria 
criado un novo deter
minismo , segundo o 
cal , da sociedade 
campesiña pasariase 
á burguesa e desta, 

. inexorabelmente á so
cialista , para finalizar 
no comunismo, unha 
sociedade idili ca, sen Bias Alberti. 
contrad icións , como 
unha sorte de fin da histo11c1. 

mo periféricQ, en reali-
9a·de, mergullou á · 
India nun atraso 
maior. Unha evolución 
similar teria levado a 
Marx a defender, xa 
na última etapa da 
sua vida, ~ indepen
déncia de Irlanda. 

"Despois de 300 anos 
de modernidade unifi
cadora , sinalou Bias 
Alberti, a realidade 
mostra que as dife
réncias están de no"vu 
a estoupar en todas 
partes". O intelectual 
arxentino defendeu a 
dignidade dos pavos 
da periféria afirman
do, por exemplo , que 
"unha cousa é que os 
indíxenas bolivianos 
non teñan ordenador 
e outra é que non se
ñan cultos , porque a 
cultura é unha respos -
1a ás interrogantes· do 
seu mundo unha ma

ne11 1 de ver· 

mellorábel desde a nosa reali
dade particular, pensar que non 
podemos seguir vivindo nesta 
sociedade selvática". "Pero, ma
tizou, non podemos retornar ªº 
erro de que a utopía sexa un 
proxecto acabado, porque iso 
paréce~e máis a un ha relixión, á 
sociedade celeste de San Agus
tín ". 

Unha pergunta do público fixo 
mención á internacionalización 
dos espácios· económicos como 
un atranco. para a defensa das 
diferéncias. A resposta de Al
berti centrouse na idea de que 
hoxe non se pode pensar que o 
suxeito da revolución é único, 
porque "un obreiro, ademais de 
obreiro, pode ser galego, pai de 
famíria e racista a respeito dos 
negros, o que xera un abano de 
contradicións independentes 
que non se poden resolv.er dun
ha forma única". ''Tampouco po
demos, engadiu Alberti , agardar 
a que · se construa o socialismo 
para que, se solucionen os pro
blemas nacionais , os das mulle
res ou os do médio ambiente". que s..;reu nur1 prn wq:.Ho qu '- o 1 • 

rrocaml i11stalado po los in glt-~::.L'B 
Albert1 tratou de recuperar o va- ·ser vind para de&Gnvoivt:Jr ma1b .1 A necesidade da utopia Finalmente s1 nalou ;:¡ "democrá-
ldr do pen samento de Marx qu.e lndtél ·qut:? Crl lrn ~oru los dt sLJ.l . cia. máis profunda ' · a "xustiza 
se correx 1u a s1 mesmo en va hi stórta a11h~r101 1L.indlGria j'.JLI A u toui.-1 11 ix.e e p81a Bias Al socral''. como b ande11as que 
r13s épocas da·s1¡.Ja'v ida.1 O.Nl r.x ·.-·.rc-0 1J\l'Bcer Slr.d~ q..w~ ·u.wpJtuhs:. _ ... ,}Jt-;l°l1 . . : •',t i1 · m ..q,t4~ i:-> mtH-!ti.Q_.e,. .· Q6mµre defen.d#r • 
_ ,., 'f ... ~ '» 1 .. 1." ...... ...,' '-:;.'~..:.> 1 ;·_.'1 : .. _J .,-•"":."'. .. / .. \ -.-, :.,."',;,'' r; '~· ... -· .-.'>:it.·,,.r ,>.'~•.: \ l:.: ..... , l..r:-rJJ ;\ . ::)=,:; "-,;:'lf ...... .r. _ it.-':,,,.' ...... -r:. .. _,_. - ~ ... 
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·Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe Go~zález) 

A Asociación da 
Prensa de Vigo 
celebrou o patrono 
dos xornalistas, 
Francisco de Sales, 
cunha misa. Na 
primeira fila 
sentaban cinco 
militares, o 
governado civil da 
província e 
Fernando Ramos, 
presidente da 
Asociación.· Para 
que despois digan 
que se está a 
praticar un 
xornalismo 
irresponsábel e 
sensacionalista. 
Será por falta de 
mandos! . 

Se fose por algun, 
manda.rian aos 
xornalistas a facer a 
információn en 
coche patrulla. Máis 
que nada, por 
aforrar. · 

E será certo iso de 
que Fidel chamou a 
semana pasaqa á 
Moncloa para 
oferecerlle a Felipe. 
asilo na illa? 

o· ex embaixador 
francés en España 
afi rmou categórico. 
que Felipe González ·· 
nada tiña que ver co 

·GAL. Se o saberá el! 

A estas alturas de 
curso e ai nda vai 
h·aber que explicarlle 

A Galiza nom 
_morre no rio Eu 

GONZALO 

A leitura de umha carta, no nº 
655, em que se relatava como 
num festival de música galega 
se tratava de estrangeiro um 
gaiteiro de Seabra (comarca ga
lega, administrativamente samo
rana), dá-me pé para aprofun
dar um bocada num assunto es
quecido polo nacionalismo dos 
nossos d.ias; o grande. esqueci-

. do, poderia-se dizer. Estou-me 
a referir aos territórios que ficam 
ao leste da fronteira autonómi
ca, que o nacionalismo das lr
mandades e Nós chamou A Ga- . 
liza Irredenta. 

Com .efeito, trata-se de umha 
série de comarcas que se enca
dram no espa90 entre os rios Eu 
e Návia, a comarca do Ber90 e 
a da Seabra (indo de Norte para 
Sul). 

Qualquer observador ou conhe
cetlor desta faixa Leste pode 
constatar a sua '9aleguidade, 
em base a sua identidad.e com 
o ~estado país na paisagem, 
dispersom demográfica, econo
mía tradicional, costumes, lite
ratura popular e oral, arquitectu
ra popular, direito consuetudi
nário -existencia histórica do 
foro- e tantos outros tragos ca
racterizad ores da nacionalida
de, entre os que cumpre salien· 
tar o idioma, já q~e ainda hoje o 
galega é a língua maioritária co
mo no resto da Galiza. De fac
to, é da tala destes territórios 
que fórom recuperadas formas 
perdidas no resto do país (co
mo o plural em -ais-, tipo ani
mais); curiosamente, no Bergo 
pervive ainda a nasalidad.e vo
cálica característica das varie
dades portuguesa e brasileira 
da nossa língua. 

Mas, por que é que estas co
marcas nom fam parte da Gali
za ·"oficial"? 

A história remonta-se a época 
medieval e as disputas e tracas 
de territórios entre nobres -ci- · 
vis ou religiosos-. A Galiza tra
dicional incluía estas terr·as. 
Mas, no século XII, a fronteira 
polo Leste passa do rio Návia 
ao Eu a causa do enfrentamen
to entre os bispados de Lugo e 
Ovieu, que acaba por fazer de
pender este território do bispado 

. asturiano. 

A perda do 'Bergo e a Seabra 
datam da Baixa ldade Média e 
devem-se a luitas entre a casa 
de Lema~ com o Merques de 
Astorga, polo Bergo, e com ó 
conde de Benavente por Sea
bra. 

Porém, a galeguidade destes te
rritórios mantém-se até a actua
lidad.e, sem que nem a adniinis
tragom liberal espanhola do S. 
XIX nem as sucessivas do S. 
XX tenham reconhecido esta re
alidade. Por isso, ainda hoje fi
cam totalmente desprotegidos 
os seus direitos lingüísticos. 

Nom há que esquecer que signi-
. ficados vultos do galeguismo, 

como Cotarelo Valedor, Penzol 
ou o Padre Sarmiento, fórom 
originários deste peda90 oJvida
do da Galiza, e que, hoje, pro
fessores de Filología Galego
portuguesa de Compostela se
guem a talar deles como "nom 
galegas", o qual, no melhor dos 
casos, confirma o despiste ou 
desconhecimento pe muitos 
"profissionais do galego". 

Haverá quem diga: Já ternos 
problemas . avondo como para 
ainda acrescentar o da reivindi
ca9om destas 
comarcas; ou 
mesmo: eles 
som quem de- e 1 
vem reivindicar otare O 
a sua ·galegui
dade. 

Eu contestaría 

Valedor, 
Penzol ou o 
Padre 

.dizendo que há Sarmiento, 
aspe9tos basi-
laresf dQ nacio- fórom 
nalismo que 
nom se podem 
desprezar, e 
um deles é a 
definic;:om terri
torial do que é 
a Galiza. Como 
exemplo ternos 
a reclama9om 
catalá e basca 

originários 
deste peda~o 
olvidado da . 
Galiza 

de zonas nom só hoje sob ad
ministrac;om doutras comunida
des autónomas, mas doutros 
estados. 

Por outra parte, é lógica a sua 
fqlta de consciencia ou embrul-

[G~!U~X<?.~ Asesor11meHto e 
tr11mltt1CIOH 

IHtegr11/ p11r11 
empres11s e 

tr11b11//11dores. 
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Rúa Teresa Herrera, 3, 29 Dta. .. 
. ~: (981) 20 71 55 
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A CORUÑA 

ho mental sobre a sua identida
d.e, quando mesmo os galegos 
"reconhecidos" padecemos esse 
problema, mas nom por isso de
vemos deixar de dar passos no 

. mútuo conhecimento para umha 
futura reintegragom da Galiza 
Irredenta. Ou é que seguiremos 
a definir o nosso país com os 
padrons provinciais que nos im
pom o Estado Espanhol? 

Neste, como neutros aspectos , 
o nacionalismo deve madurar os 
-seus fundamentos. O importan
te é que todos tenhamos a aper
tura e humildad.e de faze-lo. • 

}OAM CAsTINHEm.A 
( COMPOSTELA) 

Chove en 
Compostela 
Hai mil anos que chove en 
Compo$tela pero cada vez é · 
como se fose a primeira. E non 
é poesía senón simples obser
vación. En Exipto todos os anos 
se desborda o Nilo e xa en tem
pos dos faraóns souberon apro
veitalo, no Xapón son especial
mente propensos a sofrer terre
motos e empregan unha arqui
tectura capaz de resistilos (polo 
menos até certo grau de viru
léncia), pero en Compostela ca
da vez que chove é como se 
collese á vila por supresa. Os 
canalóns empapan os pés dos 
transeuntes,os usuários de au
tobuses es pe ranos . resignados 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

baixo a chúvia, os que transitan 
palas beirarruas do campus tra
tan de adiviñar que lousas son 
firmes e cales proxectarán un 
chorro de áuga ao seren pisa
das, os peatóns teñen que es
perar baixo o dilúvio a que al-

,gun condutor amábel (especi
men verdadeiramente escaso) 
lle permita cruzar a rua, e os 
condutores que diariamente te
ñen que suportar o xa de por si 
caótico tránsito. teñen que ar
mar se nesta 
ocasión dunha 
dose especial 
de paciéncia 
para suportar o 
paroxismo do Os canalóns 
caos circulató-
ria. 

Podemos que
rer ver nisto un 
intento de dar
nos unha visión 
científica e em
pírica das con
dicións de vida 
dos composte
láns do medio
evo , etapa á 
que tanto lle 
debe a cidade, 
pero cunha vi-
sión máis rea-

empapan os 
pés dos 
transeuntes, 
os usuários 
de autobuses 
esperanos 
resignados 
baixo a chúvia 

lista podemos tamén engadir 
esta deficiéncia ao feíto de que 
até hai moi pouquiño coller un 
autobus era para unha persoa 
de tora {ou para un santiagués 
que non estivese acostumado a 
usar este servizo) unha auténti
ca odisea, xa que as paradas 
non estaban sinalizadas de xei
to nengun. Só agora se empe
za a instalar nalgunhas o co
rrespondente sinal (ainda defi
cientes , pois nen sequer indi
can as liñas que pasan por 
e las). 

Tendo en conta que estes pro
blemas teñen tan fácil solución , 
e que ·en concellos como Vigo 
ou A Coruña con rexedores 
municipais do mesmo grupo 
que o alcalde de Santiago fo
ron subsanados hai décadas , 
só cabe atribuir a sua pervivén
cia a unha intolerábel deixa
dez. Posta a vista no desastre 
urbanístico da zona nova de 
Santiago, calquer usuário do 
réxime pluvial da cidade pode
ria imaxinar un tipo de arqui
tectura que imitase os arcos da 
Rua Nova e Rua do Vilar, acor
de coa imaxe e a idiosincrásia 
local e que ademais serviria de 
protección da chúvia para os 
transeuntes (a eficácia deste 
sistema está demostrada hai 
séculas) pero seria demasiado 
exixir para uns construtores 
que só entenden a linguaxe 
dos cartas fáceis e das sentén
cias condenatórias. 

Sen acodir a tales extremos de 
utopía, semella exixíbel e nece-

. sária unha solución pronta para 
desterrar definitivamente o me
xan por nós e dicimos que cho
vé, e ainda por riba sen desá
gües !!+ 

MOISÉS RODRIGUEZ BARCIA 
(COMPOSTELA) 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Teldax (981) ·34 27 51 
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O reintegra
cionismo e a 
razao galega 
Galiza é urna terra que me en
cantou. A sua paisagem verde, 
aquática e granítica dá-lhe um 
ar de mistério, de morrinha e 
medieval. Galiza é um graal a 
espera de urna qualquer deman-
da cavaleiresca. · 

As gentes galegas sáo trabalha
doras e acolhedoras. Gosto de 
conversar com os paisanos ga
legas e com as criancinhas das 
aldeias. O seu talaré sábio e as 
conversas sáo simpáticas. Tam
bém me fascina ouvir a nossa 
língua comum ser pronunciada 
no sotaque galega tao enxebre 
e tao castic;o. 

Conhec;o o suficiente da Galiza 
para poder talar dela. Olhando 
mais atentamente para lá do 
verde, do azul e do cinza da pai
sage m, há urna tristeza e um 
drama estampado nos rostas de 
cada galega que comigo se cru
za. Galiza é urna terra enchoval
hada e humilhada. lmpuseram
lhe urna língua estranha, hábitos 
estranhos e valores estranhos. 
Caso a Galiza náo consiga de
fender-se desses elementos es
tranhos, acabará por deixar de 
ser ela mesma. 

No aspecto linguístico já se de
ram passos importantes e o 
reintegracionismo acabará por 
sen considerado a única so
luc;áo decente. A razáo científica 
e o universo lusófono de 200 
milhóes de talantes faráo com 
que os galegas se conscienciali
zem do tronco comum do gale
ga-portugués e da grandiosida
de internacional da mesma lín
gua, talada em cinco continen
tes. Manter o galega afastado 
da sua raiz, a adopgáo de cas
telhanismos e de urna ortografia 
estranha a lusofonia náo é so
luc;ao para a Galiza, nem para a 
sua cultura e missáo. Penso que 
todos os galegos informados sa
bem disso. 

As teses reintegracionistas sáo 
as únicas que salvaráo a língua 
e cultura galegas. No entanto, 
as suas teses e atitudes náo se 
deveráo limitar a aspectos lin
guisticos, esquecendo outros 
também importantes. Para se 
ser reintegracionista náo basta 
escrever nos máximos ou em 

IGUALDADE DE 
·OPORTUNIDADES 

NANINA SANTOS 

· Levan anos repetíndonos que unha sociedade democrática co
mo a que vivet¡l.os oferece á cidadania igualdade de oportuni
dades. Todos somos iguais sen que poda prevalecer razón para 
a discriminación. 

Eu sei que ísto é un postulado que, se non cumpre, pórén se
mella quedar lindo no papel e nos discursos. 

Máís unha vez podemos observar con nitideza: Julián Sancrístó
bal, preso preventivo en Alcalá Meco, convoca aos meios de 
comunicación para estenderse e, ao igual que acontece cando 
unha asociación popular ou unha formación· política non moi 
,do gosto do sistema queren dicer algo, ale hop!, a 1VE apre
séntesa solícita e emite en horas de máxima audiéncia. 

Non é todo, os presos teñen direito á liberdade de expresión 
dentro e fora dos cárceres? Todos os presos? Os presos inde
pendentistas galegos por exemplo? E os presos da ETA, tamén? 

O Estado é un artefacto que ten claridade meridiana sobre os 
direitos da cidadania: cidadáns de primeira, de segunda e pá
rias. Así, digan o que digan, e esta· famosa democrácia. • 

portugués, pois qualquer estran
geiro o poderia fazer. Ser reinte
gracionista é aceitar a mundo
vidénci a galaico-portuguesa, 
marcada pelo espirito de to
lerancia e de diálogo, pela com
preensáo do outro, pelo prct2er 
da descoberta da diversidade, 
pela filosofia da saudade e pela 
desvinculagáo absoluta a po
sigóes maniqueias. 

Marcial Gondar, na "Crítica da 
Razon Galega, Entre o nós
mesmos e o nó-outros" (Edi
cions A Nosa Terra), é quem 
melhor entendeu, no post-fran
quismo, a alma galega (e portu
guesa), numa análise -ainda re
cente. Gondar postula como ca
racterística galega a conciliac;áo 
dos opostos e a rejeic;áo da fria 
lógica aristotélica. "Mais a pouco 
que un se fixe poderá reparar en 
que a cotío estamos a empregar 
unha man chea de conceptos 
que difícilmente poderiamos 
subsumir nunha léxica tal: arri
ba/abaixo, esquerda/dereita, 
dentro/fóra, frío/quente, bo/ma
lo ... Non hai posibilidade de defi
nir o que seja arriba sen que fa
gamos entrar na definición abai
xo e o mesmo pasa con dereita, 
con dentro ou con calquera dos 

outros pares. O que isto nos es
tá a decer é que cada polo do 
par ten unha existencia autóno
ma senón que son esencialmen
te relativos; que cada- extremo · 
pertence ao outro, que dalgunha 
maneira é o outro ou, se se pre
fire, que son as dúas caras dun
ha única moe-
da". (pp. 52/53). 
Foi este espíritu 
galaico que 
possibilitou o Parece-me 
nosso lirismo e 
saudade co- queháque 
mu ns e os des- regaleguisar o 
cobrimentos 
portugueses. movimento 
Há urna urgén- reintegraciO· 
cia de reler e 
medita.r a obra nista 
gondariana pa-
ra que a elite 
galeg uista · . e 
reintegracionis-
ta incorpore conscientemente 
em si as características galegas 
desocultadas. 

Aqueles que adoptam a ortogra
fia reintegracionista mas rejei
tem outros valores galegas , 
mantendo (in)conscientemente 
atitudes ideológicas intransigen
tes (independentemente das 

ideologias em questáo), tomen 
posigóes maniqueias, segrega
cionistas e inquisitoriais ou que 
se fechem nos seus ·grupos 
(grupinhos) a sociedade galega, 
nunca sera.o verdadeiros gale
gos, nem verdadeiros reintegra
cionistas . O reintegracionisrno é 
urna atitude integral e náo par
cial. A guerra incivil espanhola 
deve ser definitivamente abolida 
na Galiza, pois náo faz parte da 
esséncia do seu património cul
tural, náo devendo, em situac;áo 
alguma, ser imitada, invocada 
ou justificada. Em substituic;ao 
de t_áo macabra experiencia es
pan hola, inexplicável a luz da· 
rac;áo portugalega, deve ser pro-

. pasto como exemplo as últimas 
revoluc;óes portuguesas onde 
náo foi necessário . verter-se 
urna única gota de sangue para 
se afirmarem ideiais diversos. 

Parece-me que há que regale
guisar o movimento reintegra
cionista, para que .os seus diri
gentes, militantes e simpatizan
tes sejam considerados como 
elementos de pertenc;a nq inte
rior da sociedade galega. E aqui 
que reside a próxima grande ta
refa do reintegracionismo. + 

DAVIARAUJO 
(VILA VEIIDE) 

A risa como
terápia 
A Asociación chantadina de 
Educación Ambiental Papaven
tos, está a desenvolver unha 
campñ.a en colaboración coa 
Asociación Catalana Clowns 
sense fronteres ha que se reco-
1 len sinaturas QaJa solicitar da 
Organización Mundial da ·saúde 
o recoñecimento da risa como 
terápia e medicina, asemade, 
Papaventos Educación Ambien
tal ven de editar un díptico sobre 
a importáncia da risa na saúde e 
na ecoloxia. 

Papaventos Educación Ambien
tal recolleu información e estu~ 
dos científicos e médicos publi
cados sobre as múltiples vanta
xes do sorriso como medicina e 
editou un ·díptico coas benevo
léncias da risa no que se retire á 
saúde e á ecoloxia. 

Segundo estudos científicos, a 
risa ten inumerábeis virtudes pa
ra mellorar a nosa saúde, deste . 

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

OFERÉCESETRABALLO 

-Vives na Galiza? 

-Coñeces a nosa realidade? 

-Falos galega? 

-Defendes a língua e a cultura e estás disposto 

a Rular por estes obxectivos? 
1 ¡· 

* Ppdes atapar un · traballo adaptado a estas ca-

raq:terísticas e ben remunerado. 

Interesados chamar ao teléfono (986) 43 38 30 

* Preguntar polo ·sr. Carlos Martínez 

Respecto ao 
feíto de que 
Marcos sexa gay 
Marcos é un gay en San Fran
cisco, un , Black en Sudáfrica, 
un chicano en San Ysidro, un 
anarquista en España, un pa
lestino en Israel, un indio Maia 
nas ruas de San .Cristóbal, o 
membro dunha banda Nez.a . 
(bidonville de Ciudad de Méxi
co), un rockeiro na universida-

1 de .nacional (bastión da músi-
1 
1 ca folk), un xudeu en Alema-

-
1 

• ña, un conciliador no Ministé-
rio de Defensa, un comunista 
na "postguerra fria", un artista 
sen galeria nen portafólio ... 

1 
toriza taigas) , un xornalista 1 

que escrebe libros para ou- : 
tros, unha muller soa no metro : 
ás 1 O da noite, un campesiño 1 

sen térra, un obreiro sen tra- : · 
bailo ... un estudante desgra- 1 

ciado, un disidente entre os 
adeptos do libre mercado, un 
escritor sen libros nen leitores, 
e, desde logo, un zapatista 
na·s montañas do Suleste de 
México. 

"Marcos é un ser humano, co
mo calquer outro ser humano 
sobre a Terra. Todos os·explo
tados, os excluídos, todas as 
minorias oprimidas son Mar
cos. Todas e todos os que re
sisten e gritan: ¡basta!"+ . 

(Comunicado difundido polos za-
patistas en resposta a un :.trtigo pe-

"Un pacifista en Bósnia, unha riodístico d.o Chro11icle de San 
muller no seu fogar, unha tar- Francisco no que se. dicia que o 
de de Sábado en calquer cida- subcomandante Marcos t1:aballara 
de de México, un folguista da nun restaurante daquela cidade até 
CTM (sindicato que nunca au- que foi despedido por ser gay) 
_______________________________ !::.'~·-~~--_ _: ____________ ..J 

a algun que ese 
corr.JJl"exo de ser "de 
pueblo" é unha 
parvada. O asunto 
ven a conto de 
certas informaci(>ns 
sobre Arsénio. Son 
os mesmos que se 
disculpan porque a 
Coruña "é unha 
cidade moi 
pequena". E cal 

_ pensan que é o 
tamaño.das cidades 
francesas, 
holandesas ou 
danesas con 
históricas equipas de 

·fútbol? 

Manuel Fraga ven 
de criticar o porro. 
"Moi grave iso", 
dixo. Pero do 
Johnnie Walker non 
falou !_ Alguén lle 
debia regalar, para 
os reis do ano 
próximo, o libro de 
Escohotado sobre 
as drogas. 

Patróns portugueses 
están a asociarse 
con empresários 
galegas. Se vivis.e 
Castelao faria un 
debuxo con este pé: 
"E que idioma 
talarán entre eles?" 

·"Cando eu era unha · 
cativa -di unha 
muller de Vigo- na 
escola tiñamos 
unha lista de 
empresas para 
v_isitar ao longo do 
curso. Levábanos, 
de cando en vez, 
un -profesor que 
tamén nos 
explicaba como 
funcionaba aquilo. 
Lembro que, ás 
veces, os maiores 
dicíannos con 
orgullo: Sabes? lsto 
fabrícase aqui. Acis 
meus tillos non os 
podo ,levar. Case 

_.todas p.~charon" . . 
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Está de actualidade 
recusar ao xuíz, 
sobretodo cando 
este se chama 
Garzón. Deixaranlle 
aos xitanos recusar 
aos xuíces paios? 
Terian-máis motivo 
que ,Vera e 
Sancristóbal. 

Na Antología de la 
lírica amorosa, 
editada por Vicens 
Vives, aparece un_ 
poema de MC:trtin 
Codax. Fano colar 
por castellano 
antigo. Manda nabo! 

O número 14.de · 
Aula Magna, 
suplemento de · La 
Voz, dedícase a 
criticar a "politización 
da universidade" e a 
organización dos 
estudantes, 
legalmente · 
recoñecida nos 
estatutos que rexen 
o claustro. O mesmo 
e extenso artigo 
louva subt.Hmente a 
aqueles alunas que 
se "dedican a 
estudar". Con igual 
critério podían 
criticar aos que 
participan nas 
eleició9s ou. aos que 
militan en partidos 
políticos. Alguér.i 
debia mandarlle un 
exemplar da 
Constitución aos ·do 
·edifício intelixente. + 

............... 

GLOBAL 

¿ONDE COM'PR-AB 
A X'E~TE DENANTE5 
DE EXÍSTÍREN OS 
yRANDES HiPE.R-

- MtRCADoS? 
1 ¡ 

l ! 
----..--;:;; 

xeito os efeitos da risa son os 
seguintes: 

Ao abrir a boca amplamente 
prodúcense contraccións· de to
dos os músculos da cara men
tres que outros reláxanse am
plamente. · 

A ventilación respiratória aché
gase coa risa aos seus nlveis 
máximos. 

-.. .. _¡ 

CONSPIRADORES 
X.PIÑEIRO 

Alguén ten <lito que en todas as artes existe un dez por cento 
de inspiración e un noventa de_ simples transpiración é dicer 
de suor e vontade ben.aplicada. 

. Co poder paras algo semellante. Un dez por cento ben pdde · 
A risa sa libera endorfinas, bene- ser democrácia. Non pasa daí. O resto é con piración, o que se 
ficiando a todo·o organismo e ali- di un compló volunta1ioso e ben aireado no que X conspira 
viando os posíbeis focos de dor. contra y e viceversa. 

As vocalizacións incontroladas 
producen beneficiosas contrae- .. O mellor das conspirac;:ións de agora é que son televisada . E 
cións do diafragma, qua axudan que os conspiradores menten en diferido como para gañar un 
á respiración. # Goya da Académia. · 

O fígado .e os ór-
gaos dixestivos Un minuto de 
axítanse e produ-
cen .xugos g?stri- risa relaxa 
cos e saliva. tanto como 45 
En resumo, que 
un minuto de ri
sa relaxa tanto 
como 45 min·u-
tos de ioga. 

minutos de 
ioga 

A risoterápia emprégase na Suí
za, Franza e Canadá, onde al
guns hospitais aican estáncias 
dos mesmos ao bon humor, pro
xectando cinema cómico, con-. 
tratando pallases ... 

Papaventos Educación Ambien
tal, amosa que a risa predispón 
a defensa do meio ambiente xa 
que elimina a agresividade e po
sibilita un estado de. harmonia 
do ser humano con todo o seu 
contorno, bosques, .árbores, 
.rios .. . e mesmo cos seus seme
_llantes. 

Mesmo a risa ten efeitos na lon
xevidade do ser humano e é a 
medicina dos máis pobres, xa 
que ri máis a xente nos países 
máis desfavorecidos. 

· Isa si , a risa debe ser sa e non 
un ha risa hipócr,ita ou traidora.• 

PAPA VENÍOS EDuCAéION 
AMBIENTAL 

(CHANTADA) 

Todos aqueles que desexen re
ceber o díptico ou ben a folla de 
sinaturas, pódense dirixir ao 
aptdo. 35 de Chantada ou ao tf
. no. (982) 16582. 

A N osa História 
non está 
numerada 
Gostaríame dirixir-me á xente 
que traballa na publicación de A 
Nosa História, porque quero for
mularlles unha cuestión; á per-

O pior, sen dúbida , resulta o fatal 't}Ue conspiran. Até o ponto 
de en vez de querer acabar co governo ou có Poder Xudicial 
máis ben parece que só aspiran a principiar os titulares dalgún 
telediário. · 

Igual que a Segunda República s.acou da cadea a alguns diri
xentes para facelos mihi?tros, a ·segunda Restauración saca na 
televisión alguns ex ministros que acabarán na cadea. 

A Segunda República ainda adoitaba usar ese dez por cento da 
arte que é a inspiración. 

A Segunda Restauración transpira tanto entre os conspiradores 
quemáis que acabar de encher Alcalá-Meco, precisa unha boa 
<lose de desodorante.+ 

gunta é: como non aparece A 
Nosa História numerada?, quer 
dicer, como os dous primeiros 
números non te-
ñen asinado un 
nº 1, e un nº 2, 
de acorde coa 
sua situación no 
tempo, na histó
ria. 

O curioso é que 
na publicidade 
que lle fan, apa
recen os títulos 
todos numera
dos, pero a hora 
da saída á rua 
non. Por que? 

Espero que os' 
próximos capí-
tulos, como van 

Espero que os 
próximos 
capítulos 
teñan cada un 
o seu número, 
para podelos 
ter ben 
ordenados 

ser "Os Prehistóricos", "Os Vi
quingos", "Os lrmandiños'-' , .etc. 
teñan cada un o seu número co
rrespondente dentro da publica
ción, para asi podelos ter ben 
ordenados.+ 

MANOEL BELLO 
(MESIA - A COHUÑA) 

· Política de 
subvencións 
Os Comités Abertos de Facul
dade de Lugo vimos de celebrar 

as I Xornadas sobre o naciona
lismo galego: pasado, presente 
e futuro os meses de Novembro 
e Decembro do pasado ano, en 
total foron 1 O charlas-colóquio, 
unha proxección de vídeos e 
unha exposición. 

Con estas Xornadas pretendía
mos achegar aos habitantes de 
Lugo e á comunidad~ universi
tária a un tema do que se din 
moitas cousas, pero que a xente 
non analisa en profundidade e a 
cotio sóese manipular polos 
meios de comunicación ao ser
vizo de forzas alleas aos intere
ses da sociedade galega. 

Este obxectivo acadámolo en 
parte xa que acudiu b_astante 
xente ás ·charlas e o máis im
portante é que esta variou en 
cada charla. Desde estas liñas 
agradecemos a asisténcia do 
público. 

Por outra banda a organización 
saiunos ben apesar da comple
xidade das Xornadas: 10 char-

. las; unha exposición de 200 li 
bros e multitude de cartazes, 
documentos, fotos, autocolan-

' tes, · etc. Aqui ternos . que agra~ 
decer a colaboura d'e editoriais, 
organizacións políticas e cultu
rais e persoas a título indiv i
dual, que nos enviaron material 
para a exposición desde os 
r:náis diversos pontos da Gali
za. Tamén debemos agradecer 

a presenza de balde de todos 
os conferenciantes, xa que se
nón seria inviábel levar a cabo 
un proxecto destas dimen 
sións. 

Para as Xornadas solicitamos 
subvencións á Universidade , 
Consellaria de Cultura, Deputa
ción de Lugo e Concello de Lu
go, só este último nos concedeu 
unha subvención de 6.000 pe
sos, as demais institucións non 
nos concede-
ron nen un pe
so , polo tanto o 
resto dos car-
tos tivemos que Lamentamos 
polos dos no
sos fundos (o 
que recauda
mos na Festa 
da Carballeira 
do ano pasado) 
e aportacións 
persoais dos 
nosos petos . 

que a 
Deputación 
prefira 
subvencionar 
concurso·s de 
beleza 

La m en ta m os sexistas 
que a Deputa-
ción prefira 
subvencionar 
concursos de 
beleza sexistas 
nos que se trata ás mulleres co
mo mera mercancía de compra
venda, que o Concello colabore 
neste mesmo tema, que a Con
sellaria de Cultura se adique a 
fomentar o catolicismo como en 
temp.os non moi antergos ou 
que a Universidade de Compos
tela se adique a pr:omocionar o 
emprego do galego repartindo 
bombóns. 

En fin , é unha mágoa que as 
lnstitucións qlle deben defender 
a cultura galega fagan todo o 
contrário e tentan minala pase
niñamente pero sen parar, tal 
como fixeron os Reis Católicos 
n'a sua época e tal como fixo 
Fr'anco, paisano do Fraga pero 
non dos que nos consideramos 
gal egos. 

Os C.A.F., apesar da pouca co
laboración que recebemos, se
guiremos adiante coas nosas 
actividades culturais, coas que 
pretendemos achegar a xente á 
sua cultura; a sua história, total
mente obviada nos libro$ de 
texto; a sua natureza . Ainc;ja 
que para iso teñamos que "se
guir pondo cartas dos noso pe
to, xa que isto non é nada com
parado cos que deron a sua vi
da polo Povo Galega, pola sua 
liberdade e polo seu direito a 
autodeterminarse, como Ale
xandre Bóveda, Castelao, Seo
ane, Suárez Picallo, Moncho 
Reboiras, etc. Por todos eles 
seguiremos sempre .para adian
te até acadar unha Universida
de galega, pública , científica e 
de calidade imersa nun Povo 
sen clases sociais e dono do 
seu destino. + 

COMITÉS AB:í!RTOS DE FACUIDADE 
(CAMPUS DE L UGOJ 
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Rosário Alvarez Blanco, lingüísta 
'A Xúnta encarrega investigacións lingüísticas pero non as ten ·en conta' 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

l ~<J...,~ 1 ri() h .1r z Blanco, 
1 nlcsora le filo lox ia na 
l ln i\ · cr~ic.1 1d e d 
S:.m tiago de 
Ce irnpostela colabora 
no Cilt irno Cadenzo. ... ; da 
f í11p,1td ~ 1 pr ·sentado 
pub 1\ 1. :. 1d(·rni:.1 Gal ga. 
Cu nh:.1 long<.1 
L'>..pL·ri -.. nci:.1 d 
in \'cst ig:.1 lora lingüí tica, 
Ho-.,[trio opina qu o 
pmce:-,o normalizador 
d< > g:tl w > non e~tá 
-.,L·gui 1 lo o carniño 
, 1 1 ' l LU lu ~ t<> imp ) l'Se 

l t11l1.1 :-. l.111d :.1riz:.1oón 
qu1.: 1 < >11 r ·-.,p1.: ita <.t fala 
L''-> j)< >11l :t 11L':. I l' jll 

pn >\ < >l .1 un 
111¡ olm .. ·l-1111 nt , léxico. 

.\ .'-\Íl11 . .._ llH >, :.t 

i1 ' -.._11 g.1dora Tití ·a ao 
pu ll'1 pu lit ico galego 
p 11 Lt '-> ll .1 ·ignor5n 'ia 
L ul1 >:tlx ·I ' :. to pasar por 
~ i110 lo lo~<>.'-> traballos 
lingliÍ'->lico~ ~ )hre o 
g:.1 k·go 1 ue ponen d 
rnanifc-sto os obstáculos 
p :11 :. t :. 1 normalización. 

\ o kcl · ~uh irk da contrapusi
t'IOll t.¡ u .., · dl' cn t re e.\fa11darizar 
e 11orm; i1ar a l111 gua. 

1 ' 1d1.·11IL'lll1 11 lL 1.·-.tou .1 f,tvor da 
1HJ1 111.d 11.1 11111 d.t hngua e da c.\ta11-
,/,11 r " 11111 ) qu1.· pa a é que hai 
t¡lll .1 1 ,11 do-. JK'l ll!.ll'> que curre a 
l111 p 1.1 l>ll d~· 1u111i11.td<h util i1a-
1. l1llh q111: .., ' L' 1.ih.tn fa ·entlo. nha 
l 1u -. .i · 1H>1lll.il11.da. qu · ' facer 
<!"'-' l ,ile c.tda 'l' / müi~. en todos 
o ll' l'> tti... lllH' I.., l o .... íbei~. O 4ue 
1u111 pude -.l.'1 <.: qul' a lín ~ utl 'ie a 
ilk11t1 .1 -.i: 111p1e. En cadu ... ituación. 
a li11gua l' d1fcrcntl' . natural é que 
11011 .., · lak igual 1w taberna qu no 
i>.irl.un ·n to. ) que 111h ad crtimo~ 
e que tal corno ... e cstú a l '.vara nor
nial 11<1 ·i6n do l!.al 'go. 11011 se está 
.11 ·11d ·mio debidamente a > tipo de 
lt1 H!llil qu' ..,e f;tl ¡1. 

1 1t lL' 11d . ..,L. 111.il lt que ( il e.1w11t!a
" ''' '"" 11 11 • 11.1 pa1:1.., ·r 11nn11al. 
1 ·11 q1 11· .. ·-. 1.11 d11 1.ida du11ha 11nrma 
,. 1.111\ l.1 1 u1il 1.i 11ll1 111a c11l1 :1, que 
11··J11 ¡1.i.I · ..,,. , ·11 q11L· itk11 1ica ~ que 

111 11 1 1•11d 111 .11 .1 1 " l111 gua cspo111á-
11 .1 ,¡, > ¡1n'" . ¡1 11. . lala . l\~tília o es-
1.11 i. l.11 111111 .., · 11111 k' (ij._·cr qui.: !Odo 
11 quL· L 1.1 l.i1.1 1. k·I e\ a i11correcto, 
111111 d1. h · -..u ¡1111 .1 L'limina ·ión das 
1i 111 1.1-. 1111 111 .. , \ti n ltitr·iriu. unha 
111 H111.i 1kl h l' l\ i1· ¡i:11a enriquecer. 

"" 11. 1 il i .1 1 ~·1 • 11 quL· '-!.'. advirtc nus 
1!11 1111" ,111i1 -. L' qtlL' a pn)pria xenle 
q11 · q1111.1li ,1 :1 l lL' Cl''> idad~ dunha 
11tl 11 11.1 , 11 11.1 . L''> l,Í .i .tco rnodar a 
.11.1 l1 11~ u.1 :111 p;11ron ·..,tJmlar, es

q11L1. l lli111 11111i1:1 ... 111. i., ihililladc ... 

'Os resultados 
lgu nha xente ere que son só os 

meio de comunicación os que 
e111pobrecen a linguax . pero non é 
asi. A adverténcia diríx se tamén 
ao língi.ii tas xa que nos puxernos 
todos un pouco en alerta para pro
porcionar aos u uários os mate
riais mái adecuado ·. Hai un labor 
por facer. O aviso tamén '>C exren
de aos en::iinantes a que o que .,e 
observa nos alumnos universi tü 
rios gale!!n-falan1cs que tc1kn un
ha língua empobrec ida . c.>..cl.' ., iva
mcnlc cncarrcirada. Perclcrnn nwi-
10 <lo qul' era o seu falar es pont ü-

1 

: clan1orosos que 
· se desprenden .. 

, 11eo. xa que os mestres cu1bidcriÍ
ro11 quc quedaba fóra da nllrtl1i1 1·s
r1í11dar. Atopümonos con rapacc ... 
cun galcgo moi rico que cando en
rran nas aulas pófienlle cance las·_ 

Hai que ensina~- máb língua e me
n'os gramática. Esta é máis necesá
ria para a xeHte que nnn coñece o , 
idinma pern os que son galcgofo
lantes, o que lle tefien que e11s i11ar 
é a desenvolver toda a sua poten
c ial idade e varicdade lingiiística . 

do n1apa sócio..: 
-lingüístico non 
ser en para 
Polític1 
Lingüística 
porque non fai 
nada para 
re111ediar a 
~-ituación'. 

1111 ~1 U 1 · 1 l L .1 ', . rvk ', 111 t) :Í ') \1 C Ce S , ' 

Por nutra pürte, i1ai un e., tudo in 
contestábe l no que se co111pa1·a o 
pa 1ní11 fon é ti co de lnrn 1ures de 
rn c ius de comunicación aud iuv i-

to. Se son profisionais deben apren
der e aí teficn rnoito que ver os res
ponsábeis dos 111 eios. xa que terian 
o rraballo feíto s captaran galego
ra lant e'>. A cha mada de atención 
-.obre ns perigos LI ~ reducir a língua 
fa ise para sectores hetern xéneos. 

11~·1 > L lt.11hL' . .,,ª.., l'orn i.1., lingliísti -
' ol ·• 11111 ' I L' l ljlll'. 11nn C',!iÍ n 11en. 

C) 11 t·H e ... l a 1 iarurn clo ·se patrón 
011 l 11 1 u ,11 l ·tw, .,e •slti a 110-

.11 .1; d 11 1n 11 d<t 1ugua·? 

1 \ ' f ! 

' ., Liai ., CDS de fal c.111tes e"po 111<inci l., 
L·ol lido., ao a1a1 e vc:-.L' que é di -, 1111 , 

1:. significal Í\ o que galegofalan-
t es de sempre afirmen que non 
r 11 1l•1Hlen o " galegtJ ck agora"'? , 

Al,JORÉS PANARO 

bto pode p;1 ., ,11· en ~· alquera lín 
gua. l) imponantc 1' quc º" fala11 -
1e.,. se\<til de Ourc1 1..,e 1Hl dunha 
vi la da Coru 11a. "L' ILºL'U1k1.111 co
mo tak s. O pruhk111a apa rece 
CJ11do nós non reco11ccc1110s a de
terminados per.,o..:irm ·orno falan 
tes. aínda que e:-. te.111 intt'ntando 
falar en gakgo . A 11mrna li1ac ión 
pasa porqu ... l'ak rn <1i .., \ente en ga
legll p ro lcll lll; ll pt> rqu e Si: l'agil 
ben. L'lln lnil'll ~ 1 ;1~!> i1 J. Non ... e po
tk falar ga ícgn L'Oll t'Cll to r in ·uen
ta ¡ndalmt'>. lirn11üml< hL' a 111111.1 .,¿_ 
rí e de co1htru ... · ~· tlÍ lh . ' u11 chc:ga 
rnn :-.L' lltirse .,cguro 1k111rn dunlu 
IÍIH.'.ll <l. movc11d1h c nu~ lím ilL' .., do 
e'>t~· i c.' !anh'llll.' L\llTl.'C l \l . () tn;Íi., 
grave é qu ¡.., ¡n u1.·ed·1 cntn: c.,
cri tor s_ .>.ornal1-.1 .h í.'.. 111 c., t1 es. 

Out ro C<bO qu t~ 111h pi ·u1.·ura é o 
Ja dohraxe da ., p · l1 c11l a por ¡ue 
non Leñen crnhl'i~nL· ia lm d 111 -
bios de rco,;i . .,1n lin g. lib1icu . 0 11 • 

pode filiar igua l un home que en
Il'il nun bar dandtl berro" que outrn 
que se atopa nun ~ 11i 1 1> . pnrquc 
non é <bÍ na vida rea l. Supoño que 
as defi ciénrias ac.: t11 ais lrni qu e e11 -

1endcla-, cnnw un p.1 ... 0 1h~ ce .., ;í rio . 

!\'I < >iu xcnll' irn'l·. ·1 ig :md< > 

P 1de.'>e fo a r (k q ue h ; i 11wrc-

• , . 1 ~- f . - • - .• ·' ' ' ) 

riais e investigacións de ahondo 
para mellorar a situación lin
güística? 

.Se comparamos con hai dez ou 

.quince anos, existen materiais moi 
, superiores no campo da ·gramática 

e dos diccionários. É grave que 
ainda non teñamos_ o grande dicio
nário e a grande gramática que 
deberiamos ter. Son materiais que 
se pensaron cando se fixo a nor
mativa pero, que dez anos despois, 
ainda non están. Pero acadouse un 
moi bó nível en libros e artigos de 
investigación que nos fan estar es
peranzados. É case imposíbel aca
dar un diccionário que o t.ivera to
do, pero é un reto mellorar nese te
rreo . O que hai no mercado en 
canro a diccionários de galega su
pón un paso xigantesco. En xeral 
non estamos nunha situación ópti
ma, pero ternos algo moi impor
tanre: moita xente traballando en 
investigación lingüística . 

Qué resultados está a dar es~ in
vestigación fóra do ámeto da uni
versidade ou de ensino en xeral? 

A Úniversidade ten unha débeda 
en canto ao galego e a maior parte 
da investigación sae da Universi-

-dade pero, non só no campo lin
güístico , senón en todos. Seria 
fraudulento que nós, na Universi
dade, non fixeramos nada polo_ga
lego. En princípio, hai campo de 
traballo para todos. Se, como no 
caso do Centro de lm·estigacións 
Ra111ó11 Piiieiro, se traballa con 
presupostos multimillonários non 
debe ser entendido como un factor 

' -- negµtivo, senón que canta mái s 
xente traballe rnellor. .O que .seria 
negativo é que ·aproveitaran as no
sas investigacións para os seus re
suJtados que, por certo, non se vi
ran aínda. Tamén se pode pensar 
que non é correcto desviar un pre
suposto millonário público cara 
un centro e se e,stea a dificultar a 
nasa tarefa. A investigación uni
versitária ten o respaldo de moitos 
anos de traballo, un potencial hu
mano nada despreciábel e, sobre 
todo. un compromiso bastante cla
ro. Se a criación doutros centros 
.,e rve para matar o que viña exis
t indo , dende logo non podernos 
valorala positi vamente. De todos 
11s xeitos. hai que agardar. 

O Centro Ramón Piñeiro ten ur.
has cond icións que fan previsíbel 
o co11trol político do que ali se fa
g:i. o cal nunca é positivo. Denrro 
do ámeto u11iversitário non existe 
e ... e tipo ele co111rol. Ourro co ncep--
1u é u LbO político que. beú enten
dido: se ri a nece'.'>ário. O proceso de 
norrnali/.ación da língua en Galiza 
poderia progresar se non ex istise 
ig11oráncia do poder político con 
respe ito ao que se está investigan
do no galego e a sua condición so
cia l. Alguén ten a obriga de detec
tar corno o ensino do galega non -
serve para que os alumnos teñan 
111.1ior co111pe1éncia na sua língua. 
Q.., rl~s ultad<b c lamorosos que se 

·de-. prenden do mapa socio! ing:úís-
t ico ck Gali1a nun serven para a 
Dirc ·ción de P1)lítica Li 11 gübt1 ·a 
porque non L1i nada pma renk'dinr 
:i rnal :1 :-; ituaciún dct lín gua . Hai un 
~ra mte traball\) que es t<Í :-.crvindn 
para J t' tcc!'lr problema., no prnce· 
.,n ~k 11urnwli1aci611 t" 110 11 .,erve 
para n ada porque 11 011 .'>C f~li ll'>O 
dL· ., 11.1hall<> lt'11Llc o 11ockr.t 

,• 

• 
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Cita co ciriema fantástico no Porto, 
do 3 ao 11 de Febreiro 
Dame Lume será a representación galega 

•A Mano Negra 
percorre Galiza 

Manu Chao, cantante de Mano 
Negra, e outros dous membros do 
grupo visitaron Galiza nesta 
semana na busca de novos 
cenários musicais para os seus 
concertos. Vigo foi o protagonista 
da sorpresa cando os rumores da 
sua visita ao-pub A Iguana 
provocaron que na noite do 
Martes se concentrara unha 
grande cantidade de seguidores. 
coa esperanza de velos actuar. 
Manu Chao, fillo do xomalist.a 
gal ego Ramón Chao, aclarou que 
só estaban a visitar Jocais de cara 
a unha próxima actuación na 
Galiza en Febreiro. 

Foi imposíbe1 para Chao e os 
outros membros de Mano Negra 
non subir ao cenário de A Iguana 
pola presión das case trescentas 
persoas que enchian o local. 
Unidos ao grupo vigués Takadum, 
os'membros do grupo francés · 
máis internacional, deron unha 
lección musical e de humildade, 
ofrecendo para todo o que o 
quixera ver unha sesión de 
percusión histórica. Manu Chao, 
que visitou tamén outras cidades 
galegas, como Ourense e 
Santiago, ten,previsto organizar 
unha xira por Galiza o próximo 
mes, tocando en Jocais pequenos. 
A xira que fixeron por 
Latinoamérica en tren e que deu 
lugar ao-seu último disco "Casa 
Babylom", pode ser o modelo da 
sua próxima visita a Galiza. + 

•Novo disco da 
Cesária Évora 

Para o 8 de F~breiro está previsto 
o lanzamento do novo disco da 
caboverdiana Cesária Évora, que 
se intitulará Cesária. Seguindo o 
esquema de anteriores discos a 
Évora interpreta clásicos crioulos, 
de compositores como B. Leza, 
xunto a temas de compositores -
mozos. Entre estes últimos estarán 
alguns instrumentistas non cabo
verdianos, como o saxofonista de 

• ÓSCAR LOSADA 

Do 3 ao 11 de Febreiro terá Ju
gar a decimoquinta edición do 
Festival Internacional de Cine
ma do Porto (F antas porto) adi
cado ao cinema fantástico. A 
escolla de filmes polos organi
zadores é moi boa e na locali
dade lusa, ademais de ollar al
guns filmes xa visionados aquí, 
sempre hai ocasións de contem
plar fitas de enorme interese 
que ainda non pasaron pola no
sa carteleira e poden non facelo 
nunca o.u verse adiadas durante· 
meses. O ano pasado a· vence
dora do gran premio fora "Cro
nos" do mexicano Guillermo 
del Toro. 

/ 

Nesta edición duas propostas 
destacan por riba de outras: A 
última realización do director 
norteamericano John Carpen
ter, un dos mestres do fantástico 
actual, titulada "In the Mouth of 
the Madness" e "A Doncela e a 
Morte" do polaco Roman Polans
ki , da que se rodaron ·algunhas ce
nas en Valdoviño e que ten como 
protagonistas a Bem Kingeley e a 

· Sigoumey Weaver e que serverá 
como feche do certame. Este ano 
a novidade máis salientábel para 
nós é a presenza dentro da sección 
de Novos Realizadores do filme 
galega "Dame Lume" de Héctor 
Carré, sendo a primeira ocasion 

\·· 

jazz Dominique Bifareli ou o 
acordeonista arxentino Raul 
Barbosa. No mercado francés é no 
quemáis discos vende da Dona 
Morna, e por iso canta un dos 
temas do novo disco en francés.+ 

•En ·Marzo 
celébrase un 
Encontro de 
Antropoloxia 
Li terária en 
Lisboa 

Do 1 ao 4 de Marzo vaise celebrar 
en.Lisboa o I Congresso Europeu 
de· Antropología Literária, por 
iniciativa do Instituto Superior de 

~A Trabe de Ouro 
n.º 20 

~neo anos de . 
pensamento crítico. 

3otalo _blanco 

--

O director Roman Polanski. 

que a nosa cinematografía se 
achega a este festival. Será unha 
boa ocasión para ir criando certas 
ligazóns co cinema· portugués e 

· comprobar a acollida á producción 
galega. Lembremos que Vici Pro
ducións, presente en Dame Lume, 
ten un proxecto de longametraxe 
para este ano, Blanca Madison , 
que dirixirá Carlos Amil e que, en 
pricípio, será unha ca-producción 
con Franza e Portugal. Nesta mes
ma sección poderase ollar "Justi
no, ~n asesino de la tercera edad" 

Psicoloxia Aplicada e o_apoio do · 
Centro de Investigacións en 
Ciéncias Humanas da 
Universidade de Oxford e o 
Centro de Antropoloxia Literária 
da Universidade de París VII. 
Entre os nomes anunciados 
estarán José Gil, Umberto Eco, 
Julia Kristeva e tamén 
mo9ambicano Mia Couto e o 
angolano Luai:idino Vieira.• 

•Propoñen 
espazos na 
TVG ádicados a 
Portugal 

, A raíz do pasamento de Miguel 
Torga, a Mesa ven de facer un 
chamado aos directores da 
CRTVG e TVE-G sobre a 
comenéncia de adicar programas a 
este escritor. e por engadido 
prestar atención contínua á 
realidade cultural de Portugal e do 
Brasil, "é lamentábe1 -sinala a 
MNL- que despois de se teren 
roto as fronteiras entre os dous 
paises, se siga nunha situación de 
mútuo descoñecemento tanto 
social como 'cultural, que para 
nada favorece a tendéncia á 
coesión económica· á que ao 
parecer estamos abocados " . 

Na proposta da Mesa fálase tamén 
de fomentar o intercámbio e a 
comercialización de programas 
entre as televisións dos paises 
galego, portugués e br~sileiro . + 

• Aniversário de 
Mancho Valcarce 

Con motivo da celebración, o 1 
de Febreiro, do segundq 

do colectivo la Cuadrilla, ga
lardonado co Goya á dirección 
novel. 

Outros fi lmes que se poden ver 
e ainda non houbo ocasión de 
contemplar en Gal iza son, entre 
outros: "The Pagemaster" co 
actor infantil Macaulay Caul
kim, "Andre" a última realiza
ción do australiano George Mi
ller (Mad Max), ou a especta
cular acción de Escape from 
Absalom. "Half World", candi
da~a ao Óscar por Austria ta
mén se proxectará en Porto , 
xunto a Accumulator I do che
co Jan Sverak, realizador da 
notábel "Escola Primária". Ou
tros filmes europeos e asiáticos 
terán cabida neste certame que 
homenaxeará aos pioneiro do 
cinema francés. 

Nova Zelándia , gañador ado 
Fantas 93 con ''Braindead" de Pe
ter Jackson, aportará tres filmes e 
África tamén estará presente coa 
mención especial da Cámara de 
Ouro de Cannes 94, "Les Silences 
du Palais" da tunesina Moufiej 
Tlatli. Os independentes USA te
rán o seu espazo, con destaque pa
ra "Killing Zoe" de R. Avary, o 
amigo de l'arantino. Outras posi
bilidades filmicas virán dadas po
las máis significativas primeiras 
obras do cinema portugués e clási-

. cos de fantástico.• 

cabodano da morte do Cura das 
Enctrobas, Ramón Valcarce 
Vega, o grupo do BNG no bairro 
9e Monte Alto, fai un chamado 
público a un acto de homenaxe a 
celebrar domingo da 29 ás 
12,30, no cimitério de San 
Amaro (A Coruña). No decurso 
do mesmo farase unha semblanza 
da sua obra e da sua persoa 
"como figura indiscutíbel na 
defen sa do humnismo civil , 
honesto e íntegro que sempre 
practicou nos feitos e nas 
palabras". Intervirá recitando 
algunhas composicións poética 
Miguel Anxo Fernán Vello.> 

•Franza non 
admite máis 
língua que a sua 

Apesar dos dados alarmanetes 
sobre a situación do bretón, e por 
suposto do catalán e o esukera, o 
ministro francés de cultura, 
Jacques Toubon, anunciou que o 
seu país non asinará Cartas das 
Línguas Minoritárías do Consello 
de Europa porque a considera 
incompatíbel co seu ordenamento 
constitucional. Anteriormente 
Turquia tamén se manifestara 
contrária á sinatura. 

Segundo Alá Baylac, segredário 
da Federación pola Defensa da 
Língua Catalana, "os franceses 
sempre confundiron a igualdade 
coa uniformidade e é unha 
mentira que a sua Constitución 
lles impida asinar". Pota sua 
banda Lloren9 Planes, presidénte 
de Unitat Catalana "a excusa 
constitucional é falsa, porque 
xerarquicamente a constitución 
debería estar sometida aos 
dereitos do home". 

•Homenaxe a 
]osé Martí 

A Coordenadora Galega de 
Solidariedade con Cuba celebrou 
un encontro o pasado 21 de 
Xaneiro para coordenar as 
actividades dos grupos de 
solidariedade. A celebración do 
centenário da morte de José Marti, 
centrará parte das actividades. Asi 
durante os dias 25 ao 28 <leste mes 
participa en diferentes charlas por 
Gal iza o profesor cubano Ramón 
de Armas, membro do Centro de 
Estudos Martianos. Para Febreiro 
anúncian a presenza da xomalista 
estadounidense afincada en Cuba, 
Estela Bravo, que proxectará 
diversos documentais realizados 
por ela, moitos dele premiado 
internacionalmente.+ 

•Nova edición 
do Festival 
Internacional de 
Video 

Setenta e un de entre dou cento 
vídeo foron elecionado para a 
ección competit iva da VI Edición 

do Festival lnterncional de Vídeo 
que e vai celebrar do 28 de 
Xaneiro ao 26 de Febreiro en 
Vigo. Dua da obra a concur o 
son galegas. 

Ademais desta sección e tará 
aberra todo o mes a exposición 
' AluCINE e Cibermédia, o 
próximos cen anos da fábrica de 
soños". Toda a montaxe do 
Fe tival ten un orzamento 
próx imo os 20 millón de 
pesetas. t 

•Prémios de 
Xornalismo 

O e critor ouren án Carlos 
Casare fo i o gañador da edición 
de 1995 do prémio Jul io Camba 
de Xornali moque e fa lla en 
Pontevedra. O accé it fo ron para 
Xo é Cermeño e Xavier Sánchez 
de Dio . O galardón e tá datado 
con 500.000 pe eta . 

Pola ua banda o XIX Prémio de 
Xomali modo Centro Cultural de 
Begonte, adicado ao Nadal, foron 
para Xosé Manuel Carbal lo e 
Helena Villar.t 

• Prote~tan pola 
marxinación do 
galega no 
congreso de 
Arqueoloxia 

A vindeira reunión da Asociación 
Europea de Arqueólogos a 
celebrar en Santiago en 
Setembro, patrocinada pola 
Xunta e a Universidade, 
marxinará ao galega 
declarándose só como línguas 
oficiais o inglés e o castellano. A 
situ_ación ven de ser denunciada 
pola Comisión de Normalización 
Lingüística da Faculdade de 
Xeograf_ia e História, que non 
conciben a exclusión do idioma 
próprio do país "nen o 
incumprimento legal das 
institucións galegas, máxime 
cando a universidade quer 
emarcar o acto nos actos do seu 
cincocentos aniversário". + 
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As orixes 
1 

~¿::~,.·~~a coord~na ~nha 
equipa de tr bailo do Co~cello de 
Narón ue tr ta de documentar des
de a arqueoloxía até a prensa actual 
canto se refire a Narón e na terra de 
Trasancos. Pena redactou os volu
rnes onde se apresentan os froitos 
de tanto labor. Teño sobre a mesa o 
volurne II: Narón, un concello con 
história de seu(I). Un grande volu
me de sumo interese e divertimento. 
O rema máis intrigante é o do foro., 

facrebe Pena Graña: "No século 
Xlll adquire volume cuantitativo 
unha institución arcaica: o foros 
profundamente imbricada cunha 
realidade anterior, tan sólida como 
de:-coñecida para a maioria do 
hi:.toriadores, que vai ser, por este 
motivo, reinterpretada como aflo
ram neo spontáneo, roza in titu
<.:ional preex istentc, de sementes 
truida~ alén nós". 

nde está a rai1. do foro? Pena 
des<.:ana a opinión de Pallarés e de 
Porcela qu fon aos cistercenses os 
espalladores do foro. Pena volra 
as suas in estigacións das épocas 
da [dade de Ferro e da pre enza 
romana e e plícase: ··o NW do 
Ferro foi. como ·eguiría a er na 
ldade Media, un mo:aico de Te
rras ou cil'itatcs/pop11li, nome co 
que bautiLaron o romanos á uni
da<le:. política do W de ba e 
T rritorial (Treba ou Territorium) 
en nengunha vida humana''. 

'·Dentro de te · estados, ou comu
nidades i e prefire denominalas 
a ·í. sin que e te termo implique 
igualitari. mo social algún, exi tía, 
en todo~ ele , un lugar de e lebra
ción de -...untant.a\ de carácter po
lítico . urí<lico . reli io o. admi
n i '>lr.111 vo e e<.:o ntÍm Í<.:O. forum 
d1amadt1 na ant1ga lingua (<.:éltica 
dn \ l Oenm: ( 1'. . ) ... Fe ira é a tra
du 1011 mili'> a\u:.1ada de:-.te nome 
(L' ll d11 · para nó~. ó per i ir toda-

vía en moiras feira tradicionais 
galegas) no seo do cal xenerarian 
unha serie de institucións de longa 
pervivencia". 

Nestas feiras o rei era a figura 
principal, "tiña a obriga de cele
bra-lo banquete, comida sacrifi
cial, convocala asemblea xudicial 
e presidí-Ja, xunto á organización 
de todo tipo de impostas e a con
fección e promulgación de leis". 

Exi tian, xa que logo, na Idade de 
Ferro e perviviron coa romanizJ
ción e durante a Alta Idade Media, 
relacións de clientela entre seño
res e labregos; como ex.istian no s. 
XII] os contratos de foro que 
comportaban un levador a pagar 
renda e cen o; renda polo usufruto 
da terra: cen o por vasalaxe. Aí 
están o elementos do foro agrário 
e urbano. E i o tamén e daba no 
a pecto temporal, é dicir, a tres 
voce: e un ano mái 

Pena di ter controlados contratos 
anteriores ao XIII, e telas contras
tado nos seus 
elementos. O 
foro, logo , é 
de orixe ben Pena di ter 
arcaica; tivo controlados 
un desenvol-
vemento ben contratos 

r homoxéneo, e anteriores 
chegou ata o s. ao XIII, e 
XX envolto no telos - -
respeto e nas 
reivindica
c1ons. Coas 
palabras de 
Pena: "Pode 
parecer unha 
verdade de pé 
de banco bus
c a-1 a xénese 

contrastado 
nosseus 
elementos. 
O foro, 
logo, é de 
orixe ben 

<leste fósil ins- arcaica 
ritucional ga-
lego no rriarco 
onde nace: a feira, para quen des
coñece o artellamento político e 

económico, relixioso e institucio- -
na! do NW na Idade de Ferro . Sa
bido é, dende hai moito tempo, 
que o foro ten un vetus ori¡:o, (ob
servado por Murguía ó sorpren
derse con -foros do ano 1.000 no 
arquivo particular do Marqués de 
Castelar) .... Onde a existencia se
cular desta institución consuetudi
naria explicítase quizá mellor é 
na queixa de cerros prelados e no
bres laicos ---:-recollida por Sar
miento en( como de) t .082, cando 
certo ministro real "aforahat. illos 
dextros sicut nunquam in nullis 
temporihus sic fuerant 
aforatos" - , que sinala o foro, di
gan o que digan , como consutudi
naria institución de Dereito Priva- -
do Galego". 

Pena Graña ten sumo interese nes
te debate sobre as orixes do foro; 
e teno porque vai na sua linea de 
investigacióñ sobre a persisténcia 
de institucións da Idade de Ferro 
ao longo dos séculos ata a Mode
nidade. Mais a obra de Pena sobre 
Narón en'traña moitos mais misté
rios desveados, moitas hipóteses 
surprendentes, moitos achádegos 
dignos de novelar. 

Posibelmente esta magna 
obra poidera ser menos ex
tensa e dar conta do históri
co, deixando citas tan lon
gas aos apéndices; para ta
les apéndices deixa o tema 
monográfico da vida e 
morte en Pedroso e un fei
xe de documentos de Xu
via dos ss. XIII a XVI. 

O valioso e o significati
vo do labor deste equi
po de Narón é a sua 
contribución á História 
de Trasancos e desde 
ali á de Galiza. Unha 
contribución de envergadura.+ 

FRANCISCO CARBALLO 

(1) PENA GRA -A, ANDRÉS , Narón, w1 
concello con historia de seu. Servicio 
sociopedagóxico municipal de Narón, 
1992, pp. 601. 
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conta de -libros 

A chave de ouro 
George Macdonald é o autor deste 
título que traduciu Uxia Garcia 
Cameselle. 
Filio de 
labregos 
escoceses, 
profesor 
despois en 
Londres, 
MacDonald 
(1824-
1903), 
dedico u 
os seus 
esforzos 
literários 
a revivir 
as 
vellas 
tradicións dos contos de fadas. 
Para TolkienA chave de ouro é o máis 
directo precedente da sua famosa 
.novela O señor dos aneis. libro está 
inclurdo na colección Arbore de 
Galaxia.• 

Entrevistas con Dieste 
Marga Romero -compilou, anotou e 
verteu ao galego as Entrevistas de 

Rafael Dieste den~ro da 
colección 
de Nigra 
Conversas. 
O libro é o 
priineiro da 
bibliografía 

deste 1995 
adicado ao 

distintos meios 
de comunicación 
desde os anos 30, 
até o fin da sua 
vida no 1980. 
"Velaquí, en 

tempos de tanta claudicación, o 
autorretrato póstumo dun home que 
nunca deixou de exe~dtar a funesta 
mania de pensar", di Luis Rci Núñez, o 
seu biógrafo, na breve introdución que 
fai ao libro.• 

História cultural 
Xerardo Dasairas publica nas Ediciós 
do Castro Monterrei 1494-1994. 5 
séculos de cultura. O libro escolma 
unha chea de traballos publicados polo 
autor en 
diversos meios, 
e coincide coa 
celebración do 
Cinconcentos 
aniversário 
do coñecido 
como Misal 
de 
Mollterrei. 
O libro é 
unha viaxe 
ao pasado, 
ámena, 
que fala 
de os camiños xacobeos, 
da imprenta, da minería ou das ordes 
relixiosas. • 

Reto demográfico 
O galego Daniel Soutullo publica en 
Talasa Edicións (Hileras, 8 p! dta. 
Madrid) , o seu trabah-o A explosión 
demográfica mundial. No centro de 
todos os debates, antes e Clespois do 
encontro do Cairo, o crecimento 
demográfico é un dos problemas 
principais da hu~anidade, pois se 
calcula que a povoación mundial 
acadará entre 1 O e 12.500 millóns de 
habitantes, correspondendo o 93% do 
creéemento previsto aos 
denominados p~ises ~n i·ias de 
des en roll•<'menw. • 
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Karloff 
ainda vive 
Frankenstein 

G~~O 

111 

.Cinema 
111 

Con .. Henrique V", ·o realizador ir
landés Kenneth Branagh facia en 
1988 a sua opera prima e acadaba 
lill Óscar polo mellor vestuáriO e 
duas 1iominacións ao mellor actor e 
reali1adur. Tiña 28 anos e unha só
lida t'ormación teatral a carón do 
univ~rso shakespereano que o le
vou a in1erprerar sobre os cenários 
en l982 n Heorique V mais xoven 
da hi~tória do teatro inglés. Despois 
viri-m '"Morrer ainda", thriller fali
do . .. Os amigos de Peter" coa SI
DA como <elón de.fondo, e de novo 
Shakespeare €n "Moito ruído e 
poucas noces". En todas estas fitas 
nllamo-, un cineasra de queréncias 
tcatrais moi fondas, onde o pretexto 
L incma e a especificidade da nana
til'a cinematográfica suped.itábase e 
-..c hnrd inábase a dinámica teatral. 

Kenneth Branagh, director e actor de este filme. 

, _--, 1a reniación en 120 minutos 
d.1 11 uvc la de Mary W. Shelley 
" hankestcin ou o moderpo Pro-
111c1cn"' ( 181 8), Branagh tenta ser 
n 111 .\i:-. rid posíbel ao orixinal lite- -
1.11 11i . .1incla que invente todo o 
t1 :.1-, 11;110 tb nói va do mostro. E is
t1> non por réspeito ao clásico ci
lll' lll.itognírico que Karloff e Eisa 
1 .1 11 caster encarnaron na versión 
q 11L' L11ncs Whalle dirixiu en 
l lJ'\"1 , :-.c 11011 porque, seg undo o re

.11 11.ido r irlandés, "a idea da noiva 
1' ll > 111l>ns1rn ainda que non estaba 
dl· L' Jltl literal no libro, estaba na 
1m·111c ele Mary Shelley". O. certo 
· q1tl' L''>ll' Frankestein é a ádapta-

ción máis literal do texto. 

Certamente, a película de Branagh 
abre perspectivas temáticas que 
estaban no texto e sempre foron 
furtadas ná~ outras adaptacións 
precedentes: a anguriosa reflexión 
sobre a condición humana, o mito 
da criación e a. rebelión do ser 
criado contra o seu criador (ateis
mo?) ... Pero existe no filme un 
plus de concesión ªº efectismo, á 
galería, ao rendimento de taquilla, 
ao mercado; parafernália sabia
mente artellada cos meios coñeci-· 
dos (prensa, programas de TV, 
mercenária colaboración da críti-. 
ca, a presenza de Coppola desde o 
mesmo horizonte que fixera con 
Wenders én "Hammet" onde ta
mén foi produtor...). 

"Drácula" pri'meiro, "Frankens
tein" agora e, probabelmente, "O 
Home lobo" dentro de pouco, son 
as operacións máis imediatas ape
tecidas polo cineasta de "O Padri-

I / conta de discos 11 

1 k. 1<.I l · ~m dance 
/uu •tml lhe ll 'ithin. 
•1 .1,.1l 1ti11 c11 dirL'ciO. realizada en 

( .t!ll1>1111;1 p•>r l'\ l l' duo. que supón a 
i1 ¡H111,,, irn1 l' \1 iti ca an \lHl do 
11llh!1L'll lll. L'\e LJUl' -..e dl'u en nomear 
111,¡ .1, <1 i/11 11 11111clu. :-..i que nesle disco 
, ¡ :.i p1<.\L'1 11e-.. c111 co in~trumenListas, 
•jlle h'llL Jl c' (1lliil[)1'al' () dCclSÍVQ apone 

•1111 11 .i l · Jllc \ ll \ l.:111;1 ;1 gravación. 
li.11,u ll11111 ki . lra11 1;1 gaila. guitarra, 
¡,, l 1dll,. Jh'1u1-.. i,·1n _ :1m:í is das voces: 
1 1 . 1 l 1, 11<1rt 1 L· B.1t·11dan Perry. os dous 
11111111, ·, ,111 ~ll q lo 

. ¡>11111i. 11 .1, 1>11 1¡¡11, iL·i·in do disco 
, 11 1d.i .1 d.in1.1 111Jl.1a \'l'I. ganada a 
, ' ''i 11, 1<1.11k ,Ju l• ll VÍnll'. sucédense os 

1 11. 1 , 1111 .1111h11 h ni1ériD aliernantc: 
. "" 11 11' .1, 1p, l, i. di"LT•:ll l.-; l'J'el'lOS 
, ¡iu ! 11, ,. 1>11rc1wlu 11nha ~cílida 
1 ... i1 1111 ll" l .1 11du i.: prec i:-.o cct.le o 
11 .. ;-, .1 1<11 •· .. 11.1. 1L'i1 p.11't.:cL'Jldo no 

111•1 ,,11u ¡ .. 1 .. \l1.· 1 1 qut.:~e 1 ra1adc 

1 . ,,¡¡, , ,, 1 l 11, u u1<lul 1or d¡¡ produción. 
i" ¡, , 1 .. ! \ i.:11 111 111 t.: \otismo dix críbel, 
¡11, 'i ''' 1 .. 1.1.i ' k· -..~·md lan1.a musical 

1 q ¡. lih. "'l 1 li t .. · .• 

J(OAN M. ESTÉVEZ 

\ ,¡, / t ' .. J/ /J 'C(' 

11 1• q•n d.i re\ 1tí11 de Vc1Ít.léc. 
' 1 1\ 1 •,t1L· 1111L'.prl'l;1 1c111as 

, " i!, .11.1 101 1:1 E'\ la 
11 lli¡ d, _ , I l111ll (CI\ 

'•' ·ti ll .d1 dl ll e1lirl: º'· 
, .k111 1 d1,1llJllÍCll d l' 

1.1, 1, 1 .i 11l1 11 ,. , 1,i 11:11 la -
'. !11 ·11!1.I ' l ll:IÍ ~ d \{i ¡ ¡ 

.. , l..i , 1·11 q1w .i h<111 cL1 

~ > ,¡, ''' .J1d.1 l.il'vlld\l ;1 

"'. J. 111.1' 

excesivamente longos. Yole chegan á 
facerse ási un chisco pesados, 
desaproveitando unhas melodías que 
podían dar un mellar xogo. Cando o 
conxunto pula eses defectos e 
acomode a duración das pezas para 
que non se fagan pesadas, seguró que 
farán un traballo aprezábel. • 

Crosby, Stills e Nash: 
A/ter the storm 

Aproveitando a moda de "reviva!" no 
mundo da música, no que diferentes 
intérpretes dos anos 70 vol tan ao 
primefro plano da actualidade, o trio 
CS&N apontouse ao carro, retornando 
con este traballo á máis "raivosa" 
actualidade. Se non existisen os 
referentes da época pasada na que 
lriunfaron estaríamos a falar dun 
<11bume moi digno dunha_ banda que 
adapta o seu son aos 90, pero como 
temo-: esa referéncia anterior e 
~.lbemos o que poden dar de si es tes 
111úsicos, temos que colixi1: que estes 
CS&N non estan á altura dos de 
glórias anteriores. 

A banda qui xo aproveitarsc do tirón 
~ comercial do novo festival de 

Woodstock para c.hegar ds novas
xcración~. Non se lles pode negar a 
entidadc que conservan as suas· 
harrnonias vocais e o bon estilo das 
compo~icións, que adaptan o que 
J'oron lll)S 70 aO gos!O dos tempos 
act uais. arnai!'i de un par ele peza~ de 
111ui bl)a lac tura . Pt.:nso que au~·. cus 
an1igos :. iarc irn ~ non llcs agr;idou 
pll'name1Ht.: C\tl' rcgrc!'io t.: é que. ncste 
rnst). ca lqun lempo pa~ado loi 
mLllor. • 

OSCARLOSADA 

ño". Trátase de buscar neses mito 
da literatura que hoxe son máis do 
cinema, ·unha nova veta de inspira
ción que sexa 9apaz de rachar a se
guia criadora dos cineastas ianquis. 
E o retorno aos xéneros clásicos 
(westerns, thrillers ... ) aos remakes 
de éxito, aos roubos de orixinai 
europeus, todo iso feito agora con 
máis carros, c01rmellores deseños 
de vestuários (en Frankenstein dé
bense a James Achenson, Óscar en 
"O derradeiro emperador" e ' As 
amizades perigosas") con máis 
alardes técnicos e expresivo~. 

Emocionaba moito máis a entorni
llada cabeza de Karloff, a sua figu
ra elevada sobre aqueles enonnes 
zapatóns, a raquítica chaquetiña 
que o enfundaba e a tenrura do seu 
a.garimoso sorriso diante ·dunha 
nena e unha flor, que un De Niro 
sempre sobrado de poder interpre
tativo pero que aqui transmite ben 
pouco (quen ten na retina outro 
monstro que non sexa Karloff?). 

.Fusión 
de estilos 
Estrea dos 
Tombstones 
O grupo compostelán, 
Tomhstones, edita o seu 
primeiro J'onga duración 
despois de tres anos de tra
xectória musical.. O traballo, 
en fonnato -CD, é unha com
pilación dos vellos temas do 
grupo xuntos con outros no
vos como Mujeres, Mersey 
Sic/e ou unha versión de The 
Wlio , The seeker. Desde 
1'991, os catro músicos de San
tiago levan dado concertos por 
todo o país e algunhas das suas 
cancións aparecerc;m en dous 
discos compilatórios do selo de 
Madrid, Suhte1fitge. Os seus temas 
están feitos _en castellano e en in-

-glés. 

Miguel Curra, Cesar Martínez , 
Xavier Blamha Buján e Rafa Ja 
neiro, letrista en todos os temas. 
son os compoñentes de Tomhsro 
ne s. Procedentes doutros forma
cións musicais contaron para este, 
o seu primeiro longa duración , coa 
colaboración do guitarrista Martín 
fa turao, do saxofoni sta de f Íll na 
r(H'O e ,'úJ/ue11i11s , Xavier Bu~no e 
do violinista de Fia 110 roca e 
/)/wis. Quin l .C>pez Fariña. 

O vio li no serve para abrir o di~co 
na ca1wión No soy 11wlic , pont u 
que xa dcscohre a calidadc e fnr1.a 

Polo que atinxe aos aspectos for~ 
mais, o traballo de Branagha é 
narcisista, pedante, con certa dose 
de vaidade (alguén, nun exercício 
de tolémia inexplicábel, compa
rouno con Welles) e, en última 
instáncia, inconsistente. E Bra
nagh, que non coñece ben ·as posi
bilidades da narración cinemato
gráfica, as suas capacidades elípti
·cas, confunde a armazón da sua 
sintaxe que se 
apoia nas leis 
da montaxe 
coa sua per- Emocionaba 
versión, fun-
damentad a moito máis 
neste Fran
kenstein no 
paroxismo da 
cámara, que 
nos seus cons
tantes pincha
carnei ros ao 
redor das per
sonaxe~ chega 
a can ar ao e -
pectador pol a 
vaciedade do 
seu protago
nismo abusivo 
(pode que este 
fetichismo da 
cámara sexa 
un recurso pa-

a 
entornillada 
cabeza de 
Karloff e a 
tenmra do 
seu orri o 
que un De 
Niro que 
a qui 
tran mite 
benpouco 

ra encher o baleiro da imperícia do 
realizador para planificar correcta
mente as secuéncias). 

Por outra parte non é certo que 
Frankenstein sexa un per onaxe 
romántico como pretende Bra
nagh, xa que tal movimento era 
ainda un embrión nos anos en que 
se escrebeu o texto e as vontades 
da sua autora casaban mais cos es
píritos racionalistas e ilustrados 

encarnados, por exei.nplo, polo 
seu pai William Godwin, que coa 
exaltación irracional ciun roman
tismo que nacerá dez ou quince 
anos máis tarde. 

Para finalizar, non convén deixar 
de lembrar que esta adaptación non 
se desmarca tampouco das traidi
cóns cinematográficas que, desde a 
fita de Whalle nos trinta, á mello
res adaptacións da Hammer britá
nica entre 1957 e 1969 (con Teren
ce Fisher e Peter Cushing como es
trelas omnipresentes) apresentaban 
a un sábio tolo que se enfrentaba 
con Deus para arrebatarlle parte do 
seu ofício de grande "facedor" e 
que competía con el como domina
dor do futuro. E e sáqio e crutador 
do futuro que de exa o progre o e 
a mellora da condición humana, re
mata no filme de Branagh (tamén 
en Shelley, ainda que con matice : 
ao final queda un raio de e peran
za) por realizar un proce o de 
apo ta ia e renegar e abxurar do 
eu proxectb , tal como fará ta

mén o capitán Walton que a non 
apetecerá chegar ao Pólo e optará 
por voltar a ca a ( o coñecimento é 
un camiño que conduce á infelici
dade''). E ta dimen ión do filme, 
de todo o filme obre o mito, é 
radicalmente reaccionária e Bra
nagh non e diferéncia ni to do 
eu antecedente e, o que é pior, 

non recolle equer as po ibilidades 
de esperanza apontada nunha lei
tura detida do relato de Shelley: 
pouco antes de morrer dille Fran
ken tein a Walton "(. .. ) non teño 
direito a falarlle asi. É posíbel que 
ali onde eu fracasei outro logre 
acadar o triunfo".• 

CELSO X. LOPEZ-PAZOS 

temas no tópico da tra
dición mu ical norteame
ricana en canto a letra . 
O individuali mo, o e
x o, as mullere (tema 
tremendamente trillado 
polo rock ma culino en 
tod a ua fo1ma e 
core ) forman o uni
ver o de "chico ma
los" que tanto educe 
a todo os mú icos. 
Quizais a aportación 
mái rica de Tomh -
tone · e tea na cria
ción de cenário ca

e cinematográfico 
en todos os seus te
mas poñendo un 
especial coidado 

J~;¡~~~illli••• nas letra , reivin-
dicando o de exo 

compoñentes do gru
po. Herdeiros do soul, do rock & 
roll e. mesmo, d9s ritmos garaxe 
dos anos 70 e 80, Tomhstones fan 
unha combinación perfeta de ins
trumc:ntos que vai da man dunha 
boa calidade na gravación. A 
constante é a distorsión de guita
rras 4ue caracteriza aos movernen
tos de psiCodéHa, aos 4ue se acude 
rnn frecuéncia nos últimos anos. 

~ália a calidade . e vetera'nia innegá
bel que amosan os compoñentes de 
Tomhstones , o resul1aclo amosa. 1 
mfü s unh3 ve;., a) dificuldades das 1 

. formacións 111u-,ica is para atopar 
novas referé11cias na~ suas criaéións. 
Se a combinación de g uitarra~ e vio- , 
lit i:, ofc.:recc unha boa canción, Co
l/JO 1111 cue111 n de u111or. o grupo 
compostellín reincide na maioria clos 

individual nunha· sociedade chea de 
proibicións como en J'm a dead loss 
ou Merseyside. 

Dentro de Tomhstones, hai que 
destacar a Miguel Curra como 
cantante, cuxa voz complementa a 
calidade e riquezé;I instrumental do 
grupo. As cualidades rítmicas do 
grupo compostelán baseadas na 
fusión de diferentes estilos fan del 
un candidato a entrar nas listas co
merciais de música. A difícil pe
petración .da música galega no Es
tado poderá impedir a sua expan
sión pero non ·se poderá dicir que 
a To111hstones lle falte calidade. 
Nalguns aspectos, lembran a gru-

. pos do Estado como La Granja 
ou ()<) 1, que, mália o seu bó facer,. 
segu~n a ser "grupos malditos".• 

ARANTXA ESTÉVEZ 
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Fóra de xogo, catro novelas de aventura e mistério 
Xerais apresenta unha nova colecGión para xente nova / 

•XGG 

O fin de ano trouxo unha nova co
leccióq., nas Edicións Xerais. Trá- • 
tase de "Fóra de Xogo'', colección 
que, polos títulos publicados e po
las características, diríxese a leito
res de 15 ou 16 an,os, pouco máis 
ou pouco menos. Orabén, todos 
sabemos que un texto pode estar 
dirixido a rapaces e rapazas de ca
torce ou dezaseis anos e non Ues 
interesar e, en cámbio, si lle inte
resar, o texto, a xerite de máis ida
de. E tamén pode acontecer, e 
aconteceu sempre, que novelas 
non dirix.idas, en princípio, a lei
tores mozos, estes acaben por fa
celas suas. Isto aconteceu con Ste
venson, con Defoe, con London e · 
con moitos e muitísimos máis. 

Mais iso, pode dicer alguén, áconte
ceu no sé.culo pasado, ou nos come
zo do presente, quer dicer, na pre
história. Hoxe, antes de nada, habe
ria que saber que Jen os rapaces. 
Que len por gosto, non o que lles 
obrigan nas escolas. Mais iso, o que 
len por gosto, será difícil sabelo. E 
como que non se sabe ben o gosto 
dos rapaces e rapazas, as editoras 
dedícanse a mazalos con libros e 
máis libros, a ver se atinan. .. Deben 
atinar, ás veces, pola cantidad.e de 
literatura infanto-xuvenil que se 
produce no país, abofé. Acertarán 
as Edicións Xerais coa sua nova co
lección? Esperemos que si ... 

Catro novelas encetan a nova xei-

Suso de Toro. 

ra. Tres orixinais de autores gale
gos: A sombra cazadora, de Suso 
de Toro (núm. 1) Tristes armas, · 
de Marina Mayoral (núm. 2), 
¡Asústate, J\ferche!, de Fina Ca
salderrey (núm. 3); e unha tradu
ción: Flanagan de luxe, de Jaume 
Ribera e Andreu Martín (núm. 4 ). ' . 
Comezaremos polo final, quer di
cer, pola tradución. Unha moi bOa 

. 'tradución de Xavier R .. Baixeras. 
O libro saiu ao mesmo tempo en 
galego que en catalán, idioma ori
xinal en que foi escrito e que ga; 
ñou o prémio Columna Jove 1994. 
En español verá lume alá polo 
mes de Ma.rzo. A presente é unha 
nova aventura de Flanagan, un 
detective de quince anos que ac
tua na cidade de Barcelona e arre
dores. O seu nome é Joan Angue
ra, e as suas aventuras, que come-

. zaron como pura paródia da nova
ta policial, son lidas por centos de 
persoas, de toda ídade, tanto en 
catalán como en español. Por que? 
Porque os autores coidaron tanto a 
intriga como os pesonaxes e o am
biente. Narradas axilmente, con 
humor, deixando translucir unha 
certa violéncia, as aventuras de · 
Joan Anguera son críbeis, verosí
m eis. A presente, que comeza 
cunha trasnada, deriva na história 
dun secuestro cun final mili im 
,que previsíbel. Xa dixemos que a 
versión de Rodríguez Baixeras é 
excelente; o que non nos parece 
xa tan ben é que os editores lle en
tregasen a versión española, que é 

'\ . 

desde onde traduce Baixeras, e 
non a catalana. Versión esta últi
ma que contén un personaxe máis, 
que os editores (de acordo cos. au~ 
tores) españois consideraron alea
tório (e que deitaba unha violén
cia supérflua) para o discorrer da · 
novela. Por outra parte, ao lle en
tregar á versión española~ o tradu
tor faon mui bon critério, mantén 
os nomes tal como aparecen na 
novela, en español. · 

A sombra cazadora é a nova en
trega de Suso de Toro. Como to
das as narracións de Suso de To
ro, a presente está ben escrita, ben 
controlada. Sabe manter o "m.isté
rio" até o final, dosificalo onece-

'Pode aéontecer 
: que novelas 

non dirixidas a 
º leitores mozos, 
estes acaben 
por .f acelas suas. 

: Acontecéu con . 
-~ Stevenson, con 
: Defoe, con 

London e con 
moitos máis' 

~ário. Pouco a pouco o leitor vai 
entrando nunha estraña história 
.que logo, pouco a pouco tamén, 
vaise desennovelando. O final, 
apoteósico, con claras e precisas 
referéncias á mitoloxia grega. 
mais o- que .seria a segúnda parte 
da novela, a que se inícia con. "A -
caverna das soµibras" peca de 

. precipitación. Todo acc;mtece mui 
á presa, as cousas explícanse su
perficialmente, e o que pudo ser 
unha excelente novela de ciéncia
ficción, queda a meio camiño. Pa
recerla como se o autor, avanzada 
a novela, decatárase que· ou rema
taba ced6 ou a cousa ia estenderse 
de roáis. E o necesário desenvol
vimento r da novela necesitaba de 
moitas máis páxinas, pois a idea 
central e o desenlace da novela 
.son para que, en mans de Suso de 
Toro, se nos entregase unha ver
dadeira novela, non os inícios 
<;lunha posíbel novela. Contodo e 
ser un texto menor, o escritor san
tiagués mostra as suas dotes de 
narrador e mercé á sua escrita, e á 
sua conceición da narrativa, acada 
un bonito texto menor ... 

¡Asústate, Merche! de Fina Casal- . 
derrey, non lin máis que dez páx.i
nas. Non puden continuar (moti
vos: puramente literários) e non 
me atrevo a opinar. Por últinÍoÑ 
Tristes armas, de Marina Mayo
ral. A novela narra a vida dunha 
nai e duas fillas. Sepáranse debido 
á guerra civil española. As filias 
son eviadas á URSS; a nai queda 

en España, ao rematar a guerra iní7 
cia unha peregrinaxe e chega a Ar
xentina, onde, mercé aos seus co
ñecimentos e á sua honradez, casa 
cun americano. As _fillas;-éíi. Rúsia, 
inician unha novavida. Unha delas 
chega ~r unha grande bailarina 

· d<? Bolshoi. A outra casa cun rap
za, León, do que esta namorada 
desde o momento en que o viú no 
peirao cando se ian ·de España 
(cando ambos os dous eran uns 
meniños). Afinal, cai o muro de 
Bérlin e os tres rapaces -que xa 
son vellos-- que estaban na URSS • 
volven a España, á vila natal (o 
pai, esquecia, morrera na guerra). 
E ali, o neto dun antigo xefe d_e 
Correos dalle unha carta que as ir
más dirixiran desde a URSS á nai. 
A novela de Marina Mayoral está 
chea de séntimentalismo, de lágri
ma fácil e· de tópicos sobre paz e 
guerra (e outros máis: políticos). A 
noveliña da escritora mindoniense 
non é para rapazas e rapaces, para 
mozas e mozos. Os mozos e mo-
zas, rapaces e rapazas son para esta / 
novela. Conceición, por outra ban-
da, non exclusiva de Manna Ma
yoral, senón de tantos e tantos que 
escreben para a "xuventú" (son tan 
novos que non comprenden, non 
podén comprender todo). Tristes 
armas é unha roáis que frouxa no
veleta na que se demostra que o 
sentimentalismo barato, as olladas 
por riba das partc;s implicadas nun 
conflito dado, as grandes ideas 
abstractas, e cousas semellantes, 
adoitan producir má literatura. • 

LITERATURA DE PAi 

IRRECONECÍBEL 
MANllEL VEIGA 

Cando un observa a temática e o estilo de moitas 
das novelas máis recentes, de contado pensa que 
o autor trata de engadar ao público xoven, de
cíndolle algo asi como: non teñas medo que a li
teratura galega está ao cabo do teu mundo, como 
calquera outra. O novelista oferece, sen decatar
se, a imaxe do pai que non atende responsabel
mente ao fillo pero que, o dia do seu cumprea
nos, para gañar o seu favor, agasállao cunha gui.:. 
tarra eléctrica. 

Ao leitor novo hai que engaiolalo con obras de 
acción, policiacas, de ritmo cinematográfico e de 
temática xuvenil. Con todo, a pouco que se fale -
con tres ou catro auto-
res, é <loado descobrer 
que hai máis pragma-
tismo que convecimen-
to por trás desta opción 

da televisión. De pouco serve lembrar as vendas 
millonárias das novelas, non precisamente sinxe
las, de Umberto Eco ou o éxito que tivo, en vida 
ainda do Xeneralísimo, unha obra de estrutura e 
intención complexas como Xente ao lonxe. 
Igualmente será ocioso lembrar que nos institu
tos de Madrid segue léndose a Calderón e nos _de 
París a Víctor Hugo e nengunha asociación de 
pais, que se saiba, se queixou, do aburridos que 
resultan estes autores para os seus fillos. 

Limpa de tennos ruralistas, desprovista de am
bientes. demasiado identificadores, a nova litera
tura galega esterilizada parece ir de concesión en 

· concesión. Invadida 
polos persoaxes planos, 
polas tramas "trepidan
tes", polos recursos 

literária. Son, en con- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
pretensamente vangar
distas, acaba sendo a
prirneira vítima da ob
sesión comercial. Hai 
se cadra paises que po-

creto, as editoriais as 
que dividen o mercado 
en xéneros e subxéne
ros, todos eles importa
dos, de modo que os 
autores traballan sobre 
pedido, coma quen di. 
O editor xustifícase de
cin do que claro que 
gostar1a de publicar as 
obras de Proust e Bal-

'A nóva literatura 
galega acaba sendo a 

primeira vítima da 
obsesión comercial'. 

. den permitirse eses lu
xos, porque alén de li
bros de supermercado, 
contan cunha sólida e 
recoñecida história lite-

/ 

zac e roáis as de tíos 
. narradores de aquí. Pe-
ro axiña engadirá, autocompadecéndose, que o 
que. se vende é o que mandan os institutos e catro 
cousas máis, doadas, amenas ... 

Deste xeito a literatura fica entregada e maniata
da aos pés da abstracta e xenélica ditadura das 
audiéncias que tanto padecen os programadores 

rária, con prestixiosas 
universidades e con 
grandes autores que 
dun xeito ou outro, se
guirán abrindo camiño . 

Non parece, sen embargo, esta a disxuntiva de 
.Galiza nesta hora. Mal se pode competir .no te
rreo dos xéneros subalternos cando ainda non se 
lle deu a forma axeitada ao tronce literário prin
cipal. Cabe a posibilidade de que os fillos saian 
rockeiros, pero tamén o risco de que difícilmente 
recoñezan a seu pai. • 
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Ven de publicar no último espécial de A Nasa Terra un estudo sobre caparais ·e bodegueiros entre os 

Pegerto Saavedra 
'O capitalismo liquidou ao pequeno campesiño como antes 
• CARME VIDAL 

Os ~estudos sobre a vida 
cotiá do mundo rural 
galego serven, segundo 
o profe sor de História 
Contemporánea Pegerto 
Saavedra, para dignificar 
a imaxe do labrego e 
deshotar os tópicos que 
f alan da sua pasividade 
e relixiosidade. Pegerto 
Saavedra, que 
participou co estudo "O 
campesiñado dos 
séculos XVI-XVIII: 
caporais e bódegueiros" 
no especial O 
nacimpnto dunha 
nación que ven de 
publicar A Nosa Terra 
destaca o papel · . 
fundamental do 
campesiñado á hora de 
conservar a cultura 
g·alega. 

Que queda hoxe do mundo ru
ra I galego dos séculos XVI
XVIII onde os labregos eran ca
se un 90% da povoación activa? 

Até hai pouco na sociedade rural 
galega perviveron estruturas e for
mas da Jdade Moderna. A fidal
guia e os foros duraron até os anos 
vinte-trinta deste século e o peque
no labrego independente até os 
cincuenta-sesenta, pero a crise do_ 
mundo rural actual pouco ten a ver 
con esa época. O pequeno campe
siño do século XX que se converte 
en proprietário foi o resultado dun 
trunfo histórico dos próprios Jabre
gos que lograron consolidarse na 
propriedade da terra frente aos 

· rendistas. O qúe ocorre é que a 
evolución do capitalismo Jiquidou 
a ese pequeno campesiño como. 
antes non foran capaces o sistema 
foral ou os señores: 

Como repercutia na sociedade a 
diversidade das formas de pro
priedade e direitos sobre a te
rra? 

Simplificando moito pódese dicer 
que o campesiñado tiña direito de 
usufruto, en especial onde domina 
o foro, e logo hai unha série de 
institucións ou persoas que 'tiñan 
direito a perceber rendas. Dase a 
circunstánci& de que sobre unha 
niesma terra podían perceber ren
das várias persoas e ao mellor un 
campesiño pagaba a dei ou quince 
persoas ou institucións distintas. 
Os ouvidores ou xuíces na chan
celaria de Valladolid quedaban 
bastante perplexos nos pleitos coa 
complexidade da propriedade da 
terra cando non coñecian a consti
tución do Reino. O c;ampesiñado 
vendia a terra aforada, facia tro
cos ... e i,so complicaba máis as 
cousas e obrigaba aos rendistas a 
ter un control moi estrito sobre a 
terra, pero iso era moi difícil e a 
luita do campesiñado consistia en 
ocultar terras ou cambiar sen avi
sar, de forma que o señor, que tiña 
documentos vagos, non puidese 

identificar as parcelas, co que o 
.seu domínio ia desaparecendo. 

O sistema foral era un xeito de 
explotación sobre os 'tabregos? 

Discútese moito sobre este tema 
pero, dado que as explotacións 
eran moi pequenas, calquer renda 
que ·pagasen os campesiños era 
moi gravosa. As rendas estaban fi
xadas en espécies, pero moitas ve
ces a colleita non chegaba e pagá
base en cartos con prezos fixades 

pola xustiza local. Con isto o que 
facia o labrego era comprar a sua 
própria produción co gañado en 
actividades complementares. 

Hai no rural galego da ldade 
Moderna espazo para a revolta, 
ou o campesiñado permanece 
pasivo ante a explotación das 
clase .rendistas? 

A idea de que o campesiño era un
ha clase pasiva e pia son topicos 
arraigados que se basean, ou ben 

no estudo de fontes moi parciais, 
1 

ou no esquecimento doutras fon
tes que realmente infonnan disto, 
como son algunhas de tipo xudi
cial ou outras máis confidenciais, 
como a correspondéncia dos seño
res e as adverténcias que facian á 
hora de administrar o património. 
As fontes xudiciais proban que hai 
unha resisténcia a certos t!pos de 
cargas e ao pago de rendas que ás 
veces non é expresa e tumultuosa, 
ainda que tamén se dé nestes sé
culos principalmente na província 

de Ouren e, senón unha re i tén
cia mái olapada, ocúltan e te
rra , págase co pior viño ... 

As formas de relación social bo
tan abaixo a idea de individua
lismo nos labregos? 

O individualismo é un e go da 
actualidade que se tran planta a 
épocas. Na Idade Moderna non 
podian ser individualista , porque 
toda a cultura era colectiva e a 
persoa dependian do eu vici-

•········•··················································································•············································• . . . 
· = 'Estudo a vida cótiá para dignificar a iµi,axe do campesiño' 

. 

Os seus traballos buscan desco
brir a vida cotiá galega, nome
adamente dos labregos, esque
ceuse até agora este aspecto na 
nosa historiografía? 

Non totalmente, porque moitos 
traballos dede os anos sesenta re
feríanse ao campesiñado e nese 
aspecto serven de base parcial 
para facer obras sobre a vida co
tiá. O que eu fixen foi dar unha 
visión viva e próxima do que 
eran os diversos aspectos da vida 
do campesiñado, non só os recur
sos económicos, senón tamén os 
referidos á alimentación, aos tra
ballos ~grários, fases da vida, 
universo mental, festas e fonnas 
de vida que quedaban á marxe da 
ortodóxia. 

Atópase neste campo con difl
culdades para acceder a fontes 
adecuadas? 

Existe .unha dificuldade moi 
grande á hora de estudar a vida 
cotiá porque o campesiñado é 

ágrafo, e é preciso ler de distinto 
xeito as fontes e saber se o que 
quedou é a excepción ou a regra. 
Estes estudos· implican a busca 
de fontes moi variadas que ás ve
ces informan excepcionalmente 
de feítos que ao melior eran nor
mais, e o que son excepcionais 
son os documentós pero non do 
que faJan. A base de buscar moi
tas fontes pódese sacar o que era 
a vida da xente. O obxectivo é 
dignificar a vida do campesiño 
que o tópico aP.resentaba moitas 
veces ou moi pendente dos senti
dos ou moi piadoso. 

Recupérase tamén deste xeito o 
lugar da muller na história q.._e 
esqueceron os estudos tradicio
nais? 

Habia traballos que competian · 
especialmente á mu11er, e iso hai 
que tomalo en consideración, e 
ao deixar á muller fora da histó
ria caise en erros moi graves, do 
mesmo xeito que se non se reco- . 
ñece o seu papel á hora de ser de-

pósito do património cultural. A 
su~ participación nos distintos ti
pos de relacións sociais é moi 
importante, e vese como os cos-

'Ao deixar á 
muller f ora da 
história caise -en 
erras moi 
graves, do 

. mesmo xeito 
que se non se 
recoñece o seu 
papel á hora de 
ser depósito do 
património 
cultural'. 

turnes facian que tive e unha i
tuación distinta á do homes. A 
situación e tá moita veces afec
tada pola lexislación que ubor
dina á muller; ás vece na docu
mentación da época, obretodo 
nalgunha de tipo fiscal, o traballo 
da muller ocúltase. É necesário 
recorrer a .fontes nas que, sen ser 
o tema principal, aparecen dados 
secundários que nos infonnan so
bre a vicla das mu11eres. 

A que se debe o auxe dos últi~ 
nios tempos nos estudos de his
tória da Galiza? 

Publícase e trabállese moito e o 
níveJ de recursos e investigado
res é alto comparado ·con anos 
atrás, pero outra cuestión é as 
motivacións que levan a facer 
história de Galiza. Hai xente.que 
estuda isto porque ten os arqui
vos máis a man e non co espírito 
e a ideoloxia que conducian a 
Murguia e aos primeiros historia
dores, senón por unha cuestión 
profisional. + · 

•..................... ~ ................... ~ ............................................................................................. . ' . 
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os séculas XVI e XVIII 

I 

non o ·fixeron os foros' 
. \ ño · e, ao m~smo tOmpo, as formas Jado. Dase unha ca equizaCión 

xurídicas atendían só aos grupos e do campesiñado desde meados do 
non se contempla ao indivíduo co- XVI, 

1
de cara a desenvolver unhas 

mo suxeito de direito, como memr práticas de tipo ortodoxo, e isto 
bro dun grémio, dunha confraria... vai ligado a unha reforma do clero 
Otero Pedraio tiña unha frase que que.tiña como obxectivo distancia-
dicia que cando unha aldea estaba lo das suas orixes rurais. Dase 
traballando era como unha obra de mesmo UQ control dos cultos para 
teatro na que cada quen represen- que estexan dirixidos polo poder 
taba un papel. Os ritmos de traba- eclesiástico, e destaca o importan-
llo e a nece idade de contar cos te labor da inquisición que c'onsis-
viciños far ado espazo familiar· te en penalizar a aqueles que afir-
impcdian o individualismo. man que unha determinada prática 

Legado cultural 

Nos seu estudos destaca o papel 
do mundo rural á hora de con
sc r va r o patri-
mónio cultura 
galego. 

n·on é pecado, o que significa unha 
ruptura cultural moi. forte. 

Tiveron éxito estas medidas de 
control da hierarquia eclesiástica't 

O i:ampesiñado 
ga lego ra desde 
o ponto de vista 
c ultural ba~tante 
homo éneo, ainda 
4ue i:-.to non sig
n i rica que fose 
autónomo a que 

.... taba nun proce
" º<le cu lturi za
ción. ~obretodo 
polo poder ecle.., 
..,¡á~ tico que era a 
re<le mái ~;endi

d.t. 1 en o fei to de 
di..,tinguír entre o 
que :-.abían ler e 

'A idea de que 
o campesiño 
era unha clase 
pasiva e pia 
son tópicos 
arraigados que 
se basean no 
estudo de 
fontes parciais' 

Dase unha ruptu
ra cultura moi 
forte para os 
campesiños, ao 
dicerlles que un
ha acción que até 
eles consideraban 
normal é pecado, 
pero o éxito des
tas medidas foi 
escaso porque o 
clero era de difí
cil reformación e 
mantívose bas
tante apegado aos 
valores do cam
pesiñado. Mesmo 
as elites culturais 
da época falaban 

e'> riber e o que 
11011. auroriLa no 
'> ·culo lU a facer unha divi ión 
cultural entre o · labrego . Noutras 
parte'> da Europa deu e unha fi ura 
nwi grande entre o que e taban al-
1.ibetintdo e o que non, pero na 
Cialí1a non e dá e a di i ión. Jn
llue !amén o feito de a me ma lín
!.!.Ua 't: onverter nun factor de dife
~en ·iación ocial. ªT1iento déi -

ao ver 'ª c laramente a medados 
· do 111. cando i.e vai con olidan-
do .l dih"n iación lingiií. tica co-
1110 dil 'ren ·ia ·ión :-.ocia] e cando o 
c.1111pe .... i1iado '>e conforma como 
depó..,ito da cu ltura p pular e da 
ith.:nt idach.: da a liza. ) 

\ aparki()n dunha burocrácia 
l'oranca convérte e nun factor 
importanlc de castellanización'? 

Sarrn i ' llto di que foi a buro rácia 
que vi íiu e.le fora a que fixo que o 
galego se converte ·e en língua de 
·onvcrsa non de escrita, e o cerro 
é que o camp siñado cada vez vai 
depender m:íis clos papeis, que o en
vol vcn ainc.la que non os saiba ter. A 
huro Tá ·ia des nvólvese nunha lín
gwt estraña que non en tende. Con 
rc~ pc ito ¡Í igre ·a, re. uha surpren
d ·ntc que non exista nengunha alu
:-. iú 11 ;í.., dificuldades que pudese en
corn rar na catcq ui1.ación do campe
..,¡ciado en castellano, e i ·ro débese a 

· qu e a prncl'déncia campesiña do 
·km pmlu e liminar a idea precon

. ct·h1d.1 de C<l'>te llanización. 

Ten sinalado a importáncia do 
dero 110 ·ámbio .de mentalidade 
do ·ampcsiñado. Como foron as 
suas formas ele actuar? 

A':-> c lit '':-> vanse separando cada vez 
1núis do mundo rural, e ciase ade
mais un esforzo grande por parte 
cla igrex a e o poder político por 
morali zar e disciplinar ao canipe-

da sua ignorán
cia, ainda que por 
outra banda os 

que eran considerados cultos tiñan 
mái dificuldade para estabelecer 
contacto coa povoación rural. A 
festa e romarias on condenadas 
no século xvn polo poder ecle-
iástico e político, nunha espécie 

de fanati mo por depurar a fe .e fa
cel6 unha c;:ue tión máis persoal, 
pero a relixlón s guiu senda alg~· 
colectivo e ritual e mesmo e re 
forzou a cul.tura p~pular, a fiada 
a romaria , a feira ... o·que mos
tra que o campe iñado permane
ceu bastante á marxe da predica-
ción relixio a. 1 
Vostede afirma que apesar de 
ter institucióós próprias, a iden-

1tidade galega resistiu mercé á 
conformación sócio-económic~ e 
cultural, que función tiñan en
tóo eses organismos? 

Galiza ten in titución própria na 
idade moderna, pero non ten un 
ordenamento xurídico recoñecido. 
Fálase da constitución do Reino 
pero refírese aos costumes e mes
mo ao réxime de propriedade. Ha
bia práticas xudiciais próprias que 
non foron recoñecidas palas leis; 
usos e e tilos procesais que se 
pratic(lban aqui á marxe do orde
namento xurídico-político. As ins
tituc ións representaban ao poder 
real desde a periféria, pero tiñan 
como ámbito de actuación Galiza, 
e isa reforzaba indirectamente o 
marco administrativo do reino. A 
Xunta do Reino era unha institu
ción particular que aparece no sé
culo XV ·e é a intermediária entre 
o Reino de Galiza e o rei , e mes
mo co.ntribuindo a diferenciar á 
·Galiza foi máis utilizada pota co-" 
roa para repatir rributos, mm terri
tório que era de moitos señores 
sen se criar un ordenamento polí
tico próprio: + 
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A ·ESMORGA E A POSIBILIDADE 

DE FACER XUSTIZA· 
SOBRE A NOVA LEITURA DE XOSÉ M. MILLÁN E DAVID MACKENZIE 

XELIS DE TORO 

O 1 de Decembro publicouse no número 650 de A No
sa Terra un artigo sobre unha releitura da Esmorga 
asina.do por Xosé M. Millán. O artigo en si é dunha 
grande claridade expositiva, e aponta unha diverx~n
cia interesantísima con respecto ás Jeituras anteriores 
da Esmorga. Sen embargo, nesta re-leitura na que Ci
brán é culpable, no artigo aparece coma unha mera 
anécdota na historia da Esmorga. X.M. Millán respos- · 
ta a súa propia pregunta, "en que modifica a propieda
Qe da navalla (por tanto do asasino) as interpretacións 
globais da Esmorga?", e res-
posta "Non substancialmen-
te, creo eu". Quero expoñer 
neste artigo que esta inter-

leitor é o xuíz. 

4. A Esmorg~ non só nos confronta co proceso da 
xustiza, senó tamén o ·que lle dá unha complexidade 
aínda maior, onfróntanos tamén co proceso da litera
tura. A Esmo1 a interróganos sobry a posibilidade de 
narrar, de con alo todo, tamén nos interroga sobre o 
autor ¿;quen ~ cribe e que procedimentos utiliza? E 
por se fose po co establece unha relación totalmente 
nova co 'leitor, o leitor da Esmorga non é un leitor-vo-

yeur, o leitor está tan impli
cado como todos os demáis 
no proceso ·literario. A. Es-

pretación abre unha maneira • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
morga, sae de pedazos sal 
tos, de recordos, e de histo
rias contadas de diversas ma
neiras, ¿que fiabilidade terá a 
narración? ¿quen é o autor 
da historia? ¿Non é unha 
multitude de voces, datos 
soltQs, as historias do Tijera
deoro, etc.? Con talo todo· é 
imposible, ternos versións, 
noutras palabras, a literatura 
e a realidade non son inter
cambiables, a literatura non 
canta as causas senón que 
fala acerca dela. A literatura 
non representa a realidade, a 

totalmente diferente de en
tender este libro, non preci
samente polo cambio de asa
sino, pero si polo cambio de 
relación leitor-libro, e polo 
tanto na maneira de entender 
o libro. Quera dicir tamén 
que abre moitas interrogan
tes sobre a crítica como me
diadora da literatura, e tamén 
abre novas posibilidades de 
leitura da literatura galega. 

Xusto é dicir que este xeito 
de achegarse a A Esmorgp, 

'Blanco Amor dispón 
ante nós algo máis que 
unha narración, o que 

ternos di.ante é a 
maquinaria da xustiza, 

e da que nos como 
xuices f armamos parte'. 

foi exposto primeiramente 
por David Mackenzie, profe-
sor de galega da Universidade de Birmingham, nunha 
ponencia no congreso de Oxford en Se~embro, onde 
trata de expoñer por diferentes medios a culpabilida
des de Cibrán. De aí supoño que el.será "Ao David, 
que se fixou na navalla" que aparece na adicatoria. 

l. É curioso que a suxerencia de que Cibrán é un 
mentireiro, e realmente o culpable, partise dunha per- · 
soa doutra nacionalidade, noutras palabras dunha lei
tura desinteresada ou p.on mediatizada da Esmorga. 
Creo que isto abre algunhas interrogantes, ¿como po
demos explicamos que durante tantos anos veñamos 
asis~indo a leituras e interpretacións da Esmorga, que 
nunca cuestionaran a fiabilidade da declaración de Ci
brán? ¿por que nunca antes nos plantexáramos a posi
bilidade de pensar que a súa declaración era unha to
tal mentira? 

2. O intento de demostración de que realmente Cibrán 
é culpable, que David Mackenzie e Xosé M. Mlllán 
apuntan, abre unha nova ma-
neinr de encender a Esmorga, 
non porque pensen que o 
culpable é outro, senón qu'éÜ 

literatura oferece versións, 
visións, metáforas ... Mesmo 
no interior da declaración 

son constantes as referencias de Cibrán ante a súa im
posibilidade de contar as causas, non só a dificultade 
de explicamos "o pensamento", imposible <le poñeren 
palabras sen(jn tamén cando o princípio da declara- · 
ción comeza a falar, explícanos a.súa dificultade para 
poñer en arde o que vai contar, non parece unha noite 
senón moitas noites que veñen todas mesturadas. 

Se ben, Xosé M. Mi1lán apunta moi acertadamente "o 
extraordinario grao de apertura da novela, fruto da ca
pacidade de Blanco Amor para dotar a esta maquina
ria de reloxeria do suficiente entorno de indetermina
ción como para pennitir múltiples e encontradas leitu
ras". Penso que non estamos unicam~nte ante un posi
ble cambio de asasino, ou ante unha obra aberta que 
permita diferentes interpretacións. Senón que estamos 
ante un diferente tipo de libro e literatura, que ~obre
pasa. con moito e modelo narrativo · que normalmente " 
se relaciona coa idea de novela. Estamos ante µn libro 
crítico consigo mesmo, que se pregunta as súas posi-

bilidades de contar, e que es
tablece unha relación tensa 
co leitor, ao implícalo no seu 
propio proceso. A Esmorga 
por riba de ser un libro sobre importante é precisamente 

que-"xulgan" e por tanto dan 
o seu veredicto sobre o cri
me. É precisamente neste 
cambio de actitude do leitor 
onde reside a ¡·mportancia da 
nova leitura, non imoorta, 
de de o meu punto de- vista; 
que(l é o culpable, o impor
tante é que a partir de agora 
será posible xulgar a Cibrán. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • un asasinato, é un libro sobre 

3. Este C'ambiO de actitude do 
leitor ten repercusións im
portantes para ·o entende
mento da Esmorga, xa non 
estamos ante unha narración, 
estamos ante un auténtico ar-

~ Esmorga por riba de 
ser un libro sobre un 
asasinato, é un libro 
sobre a xustiza. Un 

libro que nunca está 
pechado, que non 
explica senón que 

pregunta'. 

a xustiza. Un libro que nunca 
está pechado, porque nunca 
está terminado, que non ofe
rece tese, senón · am_bigüid¡i
_de , q'ne non explica senón 
que pregunta. -

Penso que este dohle proce
so-xusti:a-literatura é o que 
lle dá á Esmol·ga a súa verda
deira rique:a literaria, a súa 
total .actualidade. É só agora 
que é posible afrotnar unha 
total re-leitura da Esmorga, 
non só para cambiar o culpa~ 

tefacto literario, ante un pro-
ceso moito máis complexo 
de que previamente tiñamos pensado, agora cobra o 
seu total sentido eses espacios en blanco, esa exposi
ción de como se conseguiu a documentación da intro
ducción, esa declaración ante o xuiz. O que temas 
diañte de nós non é unha mera nar.ración, o que temas 

· ;rnte nós é "a xusriza". Blanco Amor dispón ante nós 
algo máis que unha narra~ión o que ternos <liante é a 
maquinaria dáxüstiza, e da que nós como xuices for
marnos parte. A Esmorga cuestión:.mos acerca da posi
bilidade de xulgar. a posipilidade de obrer verdadeiras 
:iarracións que expliquen \os fe iros , cuestiona a posibi- 1 

lidade de obter probas, e o que me par ce máis impor
tante cuestiona a autoriclade do xuíz, e faino de ma
neira máis crúa que ninguén podia ter imaxinado: o 

ble, senón para entendela na 
SlÍa complexidade. Para min, 
converteuse mm libro total-

mente nmo, mL ito máis complexo, e d(flci!, uÍ1 lihro 
sen come:o e sen.final, w1 arrefacto literario, unha ma
quinaria que funciona facéndonos preguntas así como 
presionemos·as técolas adecuadas. 

E máis que respostas o q,ue sigo atopando ao meu pa
so son máis preguntas. ¿E posible que hoxe en Galicia 
sexa posible entender a Esmorga dun xeito diferente a 
como se interprefou hai vinte anos? ¿A luz nacionalis
ta-colonial pode ser a única luz para interpretar-dialo
gar coa Esmorga? ¿Ten isto repercusións para a nosa 
maneira de lera literatura galega?• 

Xi:u:-. DE To1~0 é escritor. autor de Xo11 bai miseric;órdia 

. . 



·,.., 

... 

. l..-

ANOSA TERRA 
Nº 658 -26 DE XANEIRO DE 1995 30 

Convocatórias 

Viaxes para xoves 
A Consellaria de Família contrata ca-, 
tro viaxes a estacións d€< inverno diri
xidos aos menores de 30 anos. A ofer- · 
ta comp_rende Manzaneda (12.000 
pta), Andorra e Serra Nevada (35.000 
pta) , e Valdezcaray na Rioxa (18.000 
pta): Información e reservas en cal
quer oficina de información xuvenil da 
consellaria ou no Teitfono Xove: 902-
12'25 35. 

Concurso de escultura 
Suso de l\'.farcos convoca o seu VIII 
Concurso de escultura. aberto a todos 
os que apresenten unha obra (tema li
bre, pero sen exceder os· 100 cm. na 
sua dimensión máis grande), entre o 
v27 de Febreiro e o 2 de Marzo de 1995 
na sede central de Unicaja: Avenida de 
Andalucia, 1 O y 12. Malaga. O traba
llo ten que vir acompañado dos dados 
persoais, unha ficha técnica e un breve 
comentário (non ·máis de dez liñas me
canografadas) e unha currícula. O pré
mio, 300.000 pta., farase público o 3 
de Marzo. Para maior información 
chamar ao ·(95) 227 02 65. 

Prémios de narracións 
. Xl:lvenis 

A Biblioteca Nova 33 co patrocínio 
da Fundación Caixa Galicia convoca 
o VJ/f Prémio de Narracións Xuvenis · 
Rua Nova, dotado con dous primeiros 
prémios de 2:;0.000 pta. O concurso 
está aberto a todos os xoves que non 
teñan feítos os -18 anos o día 4 de 
Abril de 1995, e apresenten traballos 
(por cuadriplicado e cos dados perso
ais: nome, enderezo, teléfono e fotocó
pia do DNI ou do libro de família) 
dunha extensión mínima de 20 fólios 
mecanografados a dobre espazo. Hai 
que entregar antes do 1 de Marzo de 
1995 na Biblioteca Nova 33 (Rua No
va, 33-22 • 15705 Santiago. Apartado · 
de Correos 637. 157~0 Santiago), ou 
en calquer das oficinas de Obras so
ciais de Caixa Galícia na Coruña, Lu
go, Ourense, Pontevedra, Vigo, O Fe
rro! e Santiago. Cada un dos dous pri-

. Publicacións 

Xeración Pardilla 
O grupo de estudantes de Socioloxia 
na Universidade da .Coruña Xeración 
Pardilla, en loita con Melián Gil, ven 
de editar dous boletins feítos en foto
copiadora e sen subvención nengunha. 
As duas publicacións Kajo'n Diola e 
O Sabe Dios Que incluen seccións 
adicadas ao cinema, o cómic, a poe
sía, amétis dunha entrevista a Toñito 
Blanco (recentemente finado), que co
laborou co Xabarin Club, e artigos so
bre a mediciña natural, o grupo de 
rock basco Eskorbuto . A crítica, o 
desbarre e a revolución son consignas 
da Xeración Pardilla. O seu manifies
to di " ... A Xeración Pardilla reivindi
ca a inocéncia perdida,, a inxenuidade 
e a ilusión, non coma ese listillos de
agora que nos 14 anos xa están de vol
ta de todo. A ganas de facer cousas 
simplemente por facelas e a actuación 

meiros prémios constará dunha dota
ción de 250.000 pta. e a publicación 
do texto. Tamén hai estabelecidos 
dous accésits que conlevan a publica
ción do texto. 

Concurso de cantos 
Convocado por Repsol e dirixido a 
estudantes de BUP, COU ou FP. O 
concurso ven dotado con dous prémio 
100.000 ptá., e 50.000 pta., aos que 
se pode acceder mandando un máxi
mo de tres relatos (a extensión míni
ma é de 4 fólios) por participante. O 
prazo remata o 28 de Febreiro de 
199_5. Información en calquef.delega
ción .da Consellaria de Educación: 
San Caetano . . 15701 Santiago. (986) 
56 60 OO. ~ 

Cartaz do· San F ermin 
O concello de Iruñea convoca o 
concurso de cartaces para o San Fer
min deste ano. Póde~se api:esentar 
tantas obras, inéditas, como se dese~ 
xe para acceder a un primeiro pré
mio de 500.000 pta., mi a dous acce
sits de 100.000 pta. A técnica é libre 
pero os traballos han de ter 100 cm. 
de alto por 70 de ancho, e incluir o 
lema "Pamplona-lruña, San Fermín, 
6 al 14 de julio de 1995". A prazo 

• remata o 31 de Xaneiro. Maior infor
mación no concello de Pamplona 
(948) 1O.O1 00: 

Curso de empalletado 
A Asociación de <iaiteiros Galegos 
organiza o l Cursó intensivo de empa
lletado, impartido por Juanjo Femán
dez en Vigo os días 11 e 12 de Febrei
ro, e aberto a todos o~ que o desexen 
(custa 3.500 pta. para mebros da Aso
ciación e 6.000 pta. aos non sócios). O 
obxectivo do curso e ensinar a mane
xarse c;on independéncia na 'afinación 
e coidados da palleta e o pallón. A ma
trícula fica aberta até o 1 de Febreiro. 
Maior información no (986) 46 83 25. 

Concursos de deseño 
A Casa da xuventuéle de Vigo con
voca tres concursos de deseño, u.ri de 

en todos os cam
pos, desde a 
criación artística 
á política desde 
unha postura 
apolítica. De
fendemos a in
d e pe dé n c i a 
criativa e a li
berdade de 
desbarre, a 
incertidum
bre, o inde
terminismo, 
a incohe
réncia e o 
sentido do 

· humor; e 
que nos queramos 
máis tódos e nos touemos. Na Xera
ción Pardilla mostramosnos en contra 
aas hierarquias porque todos somos 
igual de pardillos. Tarnén estarnos eri · 

A AGENDA DAS MULHERES 

Edita: Mulheres Nacionalistas Galegas 

axenda 
cartaces ·e outros dous de carátulas pa
ra CD e MC, abertos a calquer persoa 
menor de 30 residente en Vigo. Os 
-0rixinais (30x50 cm) en cor e sen asi
nar, han de induir o lema // Concurso 
de Pop-Rock Vigo en Vivo, · e chegar 
baixo plica. O prazo para o apartado 
de cartaces remata o 3 de Febreiro. O 
prémio para cada apartado consta dun 
curso de deseño e un ordeadorMacin
tosh. P erjorma 460 con pantalla a cor. 
M3.ior información na Casa da Xuven
tu.de: López Mora, 31. 36211 Vigo. 
(986) 29 48 06. 

Concurso de pop-rock 
Está aberto o prazo efe inscrici<?n para 
o /l Concurso de pop-rock Vigo en Vi
vo, para todos os que o desexen e resi
dan nalgun município da Mancomuni
dade de Vigo. Hai que entregar, baixo 
plica, unha fita con dous temas do gru
po, antes do 3 de Febreiro na ~asa da 
Xuventude de Vigo. As bases -están 
expostas na Casa da Xuventude: Ló
pez Mora, 31. 36211 Vigo. (986) 29 
48 06. 

Prémio Antón Losada 
Diéguez . 
Os concellos de Boborás e o Carballi
ño convocan a décima edición do pre
mio anual Antón Losada Diéguez, pa
ra obras xa publicadas. Ven dotado 
con 500.000 pta. para un traballo de 
criación literária e outro tanto para un 
de investigación. O xurado terá en 
consideración todos os textos que te
ñan data de impresión comprendida 
entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decem
bro de 1994. O prazo de apresenta
ción remata o 31 de Xaneiro de 
1995, no concello de. Boborás (Cristó
bal Colón; s/n. 32514 Boborás) ou no 
do Carballiño (Praza Maior, l. 32500 
O Carballiño). Teléfonos: O Carballi
ño (988) 27 oo· 50/27 09 86(27 00 54, 
e Boborás (988) 27 10 01.+ 

Páxinos coordenados por 

IAGO LUCA 

contra da manipula
ción de impresións, 
control das aparién
cias e estratéxias para 
forzar a conducta per-
soal. Optamos polo li

bre desbarre (outra vez) . 
e o protagonismo puro e 
duro. Tarnén apoiarnos 
as ·causas perdidas. A 
ideoloxia universitária 

da Xeración Pardilla re
sume nunha frase: o piar 
da universidade é que a 
xente só ven estudar ou la-
tar ... ". As revistas mezclan 
galega e castellano nas 

suas páxinas, pódense pe
der a: Xeración Pardilla. 
Local dos Estudantes de So-

cioloxia. Faculdade de Ciéncias Eco
nómicas. Campus da Zapateira s/n. 
15071 A Coruña.• 

Teatro 

Conta cantos 
O Venres 27 ás 10,30 da 
noite na N¡\.SA (Santia
go) . Quico Cadaval, 
Roger Colom e Paula 
Carballeira, contan 
contos nunha sesión co 
último turno aberto ao 
público. Entrad.~-800 pta, 

Máquina " To.tal 
Chévere Teatro repre
senta as su as tres e.o- . 
. médias Máquína 
Total, Annus Horribi
lis e Cabaret Tan Tan 
do ·2 ao 5 de Febreiro 
na Estación Marítima 

.da Coruña. 

O trinque 

Libros 

Agora que o seu 
pasamento nolo trouxo 
á ~ctualidade, 
podémonos a:_chegar 
nun salto á irmá 

Anúncios de balde 
• Galiza Nova Ferrolterra vende 
postais co lema Autodeterminación! 
(B/N. l lxl6 cm. impreso polos dous 
lados). Prezo: 60 pta. cada. Pedido 
mínimo 2 unidades ( + almanaque de 
1995 de presente, 2 cores de 10xl5 
cm). Interesados/as mandade importe 
exacto(+ 30 pta. para gastos de envio) 
en selos de 30 pta. a: Galiza Nova. 
Rua Galiano, 71 el}trada esquerda: 
15402 Ferrrol. 

•Véndese equipa musical compacta, 
xiradiscos, rádio e 2 pletinas. Prezo 
15.000 pta. Perguntar por Gonzalo no 
(986) 22 08 48. . 

• Vendo fotocopiadora Canon NP 
3325. Comó nova. 250.000 pta. Per
guntar por Concha no (986) 47 25 92. 

• Vendo máquina de escreber en 
perfecto estado. 10.000 pta. Pergunta
de por Patrícia no (986) 22 08 48. 

• Merco revista Nós usada. (986) 22 
08 48, Patrícia. 

• Axudanos a plantar árbores na 
Galiza, adquire bono-teixos de Xeva
le. Por 500 pta. plantaremos no teu 
nome dóus teixos nos montes galegos 

· e enviamosche o certificado da planta
ción. Colaboracións através de xiro 
postal ao Apartado 35 de Chantada. 
Xevale. 

• Os Comités Abertos de Faculdade 
de Lugo irnos editar unhas comunica
cións das I Xornadas sobre o nacio
nalismo galego: pasado, "presente e 
futuro, que organizamos os ·pasados 
meses de Novembro e Nada!. Conte
ñen un resumo das dez charlas coló
quio asi como documentación adicio
nal, o seu prezo será aproxidamente de 
100 pesos mais gastos de envio. Ta
mén ternos fitas gravadas coas charlas 
ao prezo de 60 pesos máis gastos de 
envio. O lote completo de 8 charlas 
(11 fitas), 600 pesos máis gastos de 
envio. Información e pedidos aos CAF 
Lugo. Escala Politécnica Superior de 
Lugo. Campus Universitário. 27003 
Lugo. (982) 25 22 31 , extensión 273 
ou 441. Fax (982) 24 18 35. 

• Desexo trabar amizade ameio de 
correspondéncia. Teño 31 anos , son 
licenciada en enfermería, e gosto da 
leitura, a música o ballet, a espeleolo
xia, a filatélia e a numismática. Escre
ber a: Mayra Mayden Bourricandy. 
Vía Blanca 212, apartamento 6. Con
sultorio # 39 eNega e Flores. Cerro. 
Ciudad Habana. 10500 Cuba. 

Reloj 
Teatro do Atlántico representa ·a obra "Non se chora''. 

Do 8 ao l O de Febreiro ás 1 O da noite 
na sala .Galán (Santiago). Teatro del 
Tiempo representa a obra Reloj de 
Rodrigo García. Interpreta Pepo Oliva, 
e dirixe Alfonso Zurro. 

Non se chora 
A obra de Roberto. Cossa interpretada 
por Teatro do Atlántico baixo a di
rección de Xúlio Lago. Até o 28 de 
Xaneiro, de Luns a Xoves ás l~ h., 

Portugal e mercar 
alguns dos excelentes 
libros de-cantos ou de 
versos de Miguel 
Torga.• 

• Profesora nativa de Inglaterra im
parte clases de inglés en Bueu. (986) 
32 29 Q8. • 

• Alúgase andar grande ao lado da 
lgrexa da Peregrina em Ponte-V edra. 
A morada está mobiliada. Tem 4 quar
tos, cozinha, sala, banho e aseio. 
Aquecimento central. Prei;o 54.000 
pta. mensuais. Chamar ao telefone 
(9~6) 47 14 05, ás noites. 

• Casa para compartir, recén res
taurada, excelentes vistas ao mar, 
grande finca con froitas. Zona da praia 
Lapamán. Ideal para artista, escritor ou 
amante da natureza. (986) 70 31 44. 

• Arquitectura. Estudante de 6e, ofe
récese para traballar en estúdio ou si
milar. Santiago: (981) 59 97 53. 

•Vendo filmadora, proxector e em· 
palmadora de Super 8. Marca 
Sankyo. Todo por 45.000 pta. Pergun
tar por Enrique no (986) 32 29 08. 

• Autónomo. 49 anos. Presenza agradá
bel. Sério, reponsábel, con experiéncia 
en vendas. Oferécese para traballar de 
vendedor, chófer particular con ou sen 
coche. Transporte, reparto, etc. Absoluta 
honradez persoal e profisional. Chamar 
ao (982) 33 17 00, desde as 20 h. 

•Se de verdade tes interés na músi
ca tradicional e o íolk que se fai bo
xe en dia na Galiza.; si te preocupas 
polo bagaxe cultural do noso povo; se 
ainda non estás enterado do enorme 

·potencial que existe e dos bos grupos 
que andan espallados por todo o terri
tório, e hora de que os coñezas a meio 
dunha nova idea de venda por correo 
que aglutina todos os grupos galegos 
vinculados ao tradicional: Do Fol Edi
cións. Escn'benos ao Apartado 18.231. 
28080 Madrid, para máis infonnación. 

• Mestre de EGB com experrnocia 
busca trabalbo: livrariais, edito
riais ••. ou qualquer outro. (981) 69 56 
82. A Corunha. 

• Vendo casa de 2 plantas máis ga
raxe en Asados (Rianxo). 250 metros 
cadrados de terreo. Chamar ao (923) 
26 76 57. 

•Vende-se televisor a cores Grundig, 
antigo, 25". Mui barato. Corunha. Cha
mar ao (981) 66 72 89. 

• Compro piso ou apartamento cén
trico en Vigo. Dous ou tres cuartos. 
Até 9.000.000 pta. (986) 22 28 41. + 

Venres e Sábado ás 20,30 
h., na Estación Marítima 
da Coruña. Teñen descon
to do 50 % para xubilados 
e estudantes. 

La Celestina 
Pola Compañia Guirigay, 
o Luns 6 de Febreiro no 
Centro cultural Caixavigo. 

Nabucco 
O Venres 27 no Centro 
cultural Caixavigo, a 
Ópera NaCional de 
Ucránia, interpreta Na
bu<;co de Giuseppe Verdi. 

Cornmedia 
A compañia Ollomoltran-
via volta representar unha 

das montaxes máis premiadas do ano 
'pasado Commedia, un xoguete para 
Goldoni. O Sábado 28 no Centro cul
tural da Pontenova. Para todos os pú
blicos.+ 



Exposicións , 

Pedreria 
O Centro cultural do Ferrol expón 
obra dos alunos da Escola de Pedrei
ros de Poio, até o 4 de Febreiro: 

Bienal de gravado -
O Museu Provincial de Lugo expón, 
durante o mes de Febreiro, as ·obras 
apresentadas a Bienal Internacional de 
Gravado Julio Prieto Nespereira. 

Burros 
A Casa da Xuventude de Chantada 
garda até o 31 de Xaneiro a mostra 
Burros, con roáis de meio cento de fo
tografias apresentadas ao certame pro
posto pola Agrupación Ecopacifista 
do Sul de Lugo Xevale. Trátase da 
sexta edición do certame A Arte en 
Defensa da Natureza, encetado en 
1989, que desta vez contou coa parti
cipación de fotógrafos de toda Galiza. 

Marga Portela 
Expón pinturas e esculturas na Escola 
Mestre Mateo (Santiago). Pecha o 24 
de Febreiro. 

Xaime Quesada 
Xunto con Virxilio e Acisclo Manza
no na expo ición de pintura e escultu
ra da Fundación Sotelo Blanco (San
tiago). Até finais de Febreiro. 

Áng 1 e rviño 
Pintura na galeria Volter de Ourense. 
Até o 18 de Febrciro. 

O gaiteiro nas artes 
Até o 20 de Febreiro pódese ver no 
Castelo de Soutomaior a mostra itine
rante O gaiteiro nas artes, montada 
pola Asociación de Gaiteiros Gale
gos. 

Tópico 
Fotografias de Eutropio Rodríguez e 
Xavier Iglesias até finai de Febreiro 
no bar Paco Pixiñas de Satiago. 

O século XX 
Obra do pintor Antoni Tapies, até o 
28 de Febreiro, doutravolta no Auditó
rio da Galiza (Santiago). Abre de Mar
tes a Domingo de 12 a 19 h., os Luns 
pecha. 

A memória da auga 
Obra de Carlos León no Auditório de 
Galiza (Santiago). Abre até o 28 de Fe
breiro de Martes a Domingo de 12 a 19 h. 

Cinema 

O piano 
ábado 28 1 ,30 h., e o Marte 

31 ás 20, l 5 h., no entro Galego de 
Arte da lmaxe (Durán Loriga, 1 O. A 
Coruña), pasan O piano (Nova Zelan
da-Franza, 1993) de Jane Campion. 
Intérprete : Holly Hunter, Harvey Kei
tel, Sam Neill e Ann Paquin. A entra
da vai a 150 pta., 100 pta. con Carné 
Xove. Informació no (981) 20 34 99. 

Cowboy de meianoite 
O Mércores 25 á 8,30 do serán no 
Auditório do Concello de Vigo, o Cine 
clube Lumiere proxecta Cowboy de 
meianoice de John Schlesinger, con 
Dustin Hoffman e Jon Voight. Entra
da 300 pta. Maior información no cine 
clube: Marqués de Valadares, 14-411 

oficina 4. 36201 Vigo. (986) 22 09 10. 

ü Desexo 
O Venres 27 ás 20, 15 h., na sala do 
Centro Galego de Artes da Imaxe 
(Durá Loriga, 10. A Coruña), pasan O 
Desexo un curto dirixido o ano pasa
do por Miguel Castelo, e baseado no 
relato O vello que queria ver o tren de 
Rafael Dieste. A entrada é gratuíta. 
Maior información no (981) 20 34 
99.• ------\ 

V I 
ide9 

Xoan Brión 
O Sábado 28 ás 5 do serán na sala Ga
lán (Santiago), apresenta a video-ins
talación Habitación na esposa, que 
pennanecerá aberta xunto coas outras 
instalacións Casa deshabitada con ca
tro vistas, Canción de amar e ( + cir
cuúo-se), do 30 de Xaneiro ao 4 de Fe
breiro das 17 ás 22 h. t 

Tapiz de Luis Seoane. 

Luis Seoane, 
tapices e xilografías 
Elena Montero expón os seus tapices 
até o 19 de Febreiro na galeria Marisa 
Marimón de Ourense. 

Carmen Coronado 
Pintura en lenzo, madeira, barro, es
caiola ou outros soportes, coa natureza 
como tema comun. Até o 30 de Xanei
ro na Casa da Xuventude de Vigo. De 
Luns a Venres de 10 a 14 e de 17 a 20 
h., Sábados de 10 a 13 h. 

Emilio Ortiz 
Expón acuarelas na Nova Sala Caxavi
go, até o 6 de Febreiro, de 19 a 22 h., 
festivos de 12 a 14 h. 

100 fragmentos 
por segundo 
Os Ferrocarris de Vía Estreita organi
zan a mostra fotográfica de António 
Gabriel 100 fragmentos por segundo. 
Aberta no Coléxio de Fonseca (Com
postela). Até o 28 de Xaneiro. 

Os insectos máis raros 
do mundo 
Até o 12 de Febreiro, de Luns a Sába
do de 10 a 14 e de 17 a 21 h., Domin
gos só de mañá, na sala de Caja de 
Madrid en Pontevedra. A mostra 
comprende parte da coiección do en
tomólogo Pedro Velasco, con 45.000 
insectos de todo o mundo. Os colé
xios poden pedir cita prévia no (981) 
86 51 50. 

Actividades 

Eva Forest 
O Xoves 29 ás 9 da noite nos baixos da 
Re idéncia do Burgo de Santiago, den
tro das 11 Xornadas de Rádio 
Kalimero, a escritora radicada no País 
Basco, Eva Forest, pronuncirá a confe~ 
réncia Comunicación e democrácia. O 
Venres 27 ás 12 do meiodia na Facul
dade de Económicas, Eva Forest pro
nunciará outra conferéncia, desta vez 
baixo o título Euskadi, situación ac
tual e perspectivas de j'u4lro. 

Dia escolar pola paz 
O Seminário Permanente de Educa
ción para a Paz e a 
CIG Ensino organizan 
unha campaña dirixida 
maionnente ao profeso
rado, conmemorativa 
do XXXI Dia Escolar 
pola Paz que terá lu
gar o 30 de Xaneiro. 
Baixo o epígrafe A 
explotación e abuso 
de menores, o se
gredo mellor gar
dado do mundo, 
reparten unha pro
posta didáctica e un 
proxecto de so~da
ri edade que con
siste en enviar a 
unha série de em-. 
baixadas a de
menda de aboli
ción do traballo 
infantil. A cam
paña taqtén ofe
rece a conferén
c ia de Anxel 
Iglesias "Ca
lo", To/erán
cia e intole
ráncia (Xo-

axenda 

Daniela Méndez 
A pintora uruguaia segue a expoñer no 
pub Sá do Penal (Santiago), até finais 
de Xaneiro. 

Lúcio Múñoz 
Expón gravados na galeria Citánia de 
Santiago. Até o 31 de Xaneiro de 6 a 9 
da noite, de Luns a Venres. 

Os días debuxados 
Pinturas de Correa Corredoira, até o 
30 de Xa.Jleiro na sala da Fundación 

. Caixa Galícia na Coruña. 

Ramón Trigo 
Este autor amosa as suas pinturas na 
galeria Alameda de Vigo ata o 31 de 
Xaneiro. 

Carmen López Trigo 
Adícase a decoración de móbeis antigos 
e modernos. Obra exposta na Casa da 
xuventude de Vigo, até o 30 de Xaneiro. 

Isabel Torres 
A sala Francisco Asorey da Faculdade 
de Filosofia de Santiago, acolle até o 
30 de Xaneiro, unha mostra de pintura 
dos alunos de Isabel Torres. 

Itínere 
. O Centro Galego de Arte Contemporá
nea {Santiago) acolle até finais de Xa
neiro a mostra ltínere. Camiños e ca
miñantes, con obra de 19 artistas plás
ticos de Galiza, Europa, Arxentina e 
Xapón. Entre eles destacan Paco Leiro, 
Antón Lamazares, Antoni Tapies, Kol
do Chamorro, Mario Mertz e Chillida • 

ves 26 ás 19,30 h., na galeria Sargade
los de Santiago); e a mesa redonda 
(Venres 27 á mesma hora no mesmo 
lugar) sobre A situación do menor en 
Galiza na que intervirán Calo Iglesias, 
Manuel Facorro Casal, Moisés Lozano 
Paz e Manuel Dios Diz. Maior infor
mación no (981) 56 43 OO. 

Panificadora 
O Venres 27 ás 8,30 do serán no pub 
Vademecum de Vigo, Xosé Cid Cabi
do apresentará a sua novela Panifica
dora (Prémio Blanco Amor, 1994). 
Tamén participarán no acto Anxo An
gueira, Manuel Bragado, Méndez 
Ferrín, Francisco Sampedro e An- .. 

drés Vila.• 

Portugal 

Ex )Osicións . 

En LISBOA: Bruxelas Borbulhante, 
até o 20 de Febreiro no.Centro cultural 
Belém (07-351-1-396 81 90). · Vestir o 
sonho, unha mostra de traxes de cena 
do atelier Tirelli, até o 15 de Febreiro 
no Museu do Teatro (07-351-1-757 25 
47). Além da Taprobana (na Socie
dade Nacional de Belas Artes: 07-351-
1-52 12 93) subtitulada "'A figura hu
mana nas artes plásticas dos países de 
língua portuguesa'', recolle várias pe
zas de arte africana. Memória e dese
j o, 9 artistas contemporaneos da 
Frande8, até o 26 de FebreirQ no Palá
cio Nacional de Sintra. Thomas Jos
hua Cooper, fotografias, até o 5 de Fe
breiro no Centro de Arte Moderna. En
contros africanos, até o 27 de Febrei
ro no Culturgest (7-351-1-790 .51 55). 
Comprende obras ~eleccionadas por 
dous artistas africanos. Parid Belkaina, 
un marroquina con formación artística 
europea, seleccionou catro artistas da 
Costa do Marfin, Etiopía, Kénia e Bé
nin, cuxo traballo ven moi ligado ás 
práticas relixiosas, terapéuticas, e de 
expresión naif. Pola outra banda Ab
doulay.e Konaté, un artista de Mali con 
formación en Cuba, eentrouse eri paí
ses do Magreb (Alxéria, Exipto, Tuní
sia) e sobre artistas máis coñecidos en 
Occidente. Desenhos de Modigliani, 
até o 26 de Febreiro no Culturgest. Re
úne 250 traballos, debuxos e acuarelas, 
dos primeiros anos da obra de Modi-

. gliani, entre 1906 cando chega a París 
e 1914. Colec~áo Manuel de Brito, 
até o 16 de Febreiro no Museu do 
Chiado (07-351-1-347 32 11). Subtitu- . 
lada lmagens da arte portuguesa do 
século XX, forma ún percorrido con 
obrª de Amadeo Souza-Cardoso, 
Ana Vidigal e Ilda David. lnsectóes 
no Museu de História Natural, onde ta
mén éxpoñen os membros do Grupo 
Artitude. Fado: Vozes e sombras no 
MÚseu de Etnología (07-351-1-301 52 
64), até o 26 de Marzo. 
No PORTO: Les autochromes Lumie
re e les Premiers Autochromistes, 
até o 11 de Febreiro, de 14 a 24 h., na 
Casa das Artes (07-351-2-600 61 53). 
Marionetas do feito ao sentido, até o 
26 de Febreiro, de Martes a Domingo 
das 14 ás 19 h., na Funda~ao Serral
ves (07-351-2-617 51 24). Brasil: o 
espai;o e a cor, qllect.iva de pintura 
de Fefraz, Cordula e Araken, até o 
5 de Febreiro; de 15,30 a 23 h., no 

Música 

Frank Delgado 
O Sábado 28 ás 11 da noite na NASA 
de Santiago (1.000 pta). O compositor · 
cubano volta á Galiza tras o grande 
éxito do ano pasado. Ven de percorrer 
todo México co son cubano. 

Maria] oao Pires 
O Xoves 9 de Febreiro no auditório da 
Galiza (Santiago). Interpretará no pia
no. pezas de Mozart, Grieg e Chopin .. 

Madredeus 
O grupo portugués actua o Xoves 9 no 
Centro cultural Caixavigo. 

Sinfónka de Turínxia 
O Mércores 8 de Febreiro no Centro 
cultural Caixavigo. Dirixe: Terje Mik
ke.lsen, con. :R-obert Denninson ao piano. 

Sinfónica de Galiza 
O Xoves 26 no Pazo de Congresos da 
Coruña, e o Venres 27 no Auditório de 
Gal iza (Santiago). Interpretaran pezas . 
de Macías, Mozart e Schumann, dirixi
dos por Antonio Ros Marbá. 

Milladoiro 
Actuan dentro do ciclo de Coneertos di
dácticos para xoves do Auditório de Ga
liza. Martes 7 e Mércores 8 de Febreiro. 

Glenn Miller Orchestra 
Actua o Sábado 4 de Febreiro no Cen
tro cultural Caixavigo. 

Parrulo Ol'Stars II . 
O Xoves 9, Venres 10 e Sábado 11, os 
tres dias ás 10 da noite, con entrada li
bre na Nave de Servícios Artísticos de 

'santiago. A sala NASA celebra o se
gundo festival do Rock Parrulo, con 
nove bandas compostelás. Actuarán 
D'instinto, Red Blues Band, Os Co-
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Café des .A rts (Hotel Meridien, 07-
351-2-600 19 13). Arca de Noé, es
colma de obras internacionais, vidas 
do CAPC/Museu de Bordéus e do 
Frac-Aquitánia, até o 19 de Febreiro 
na Funda~ao Serralves (07-351-2-617 
51 24). 

Teatro 

En LISBOA: Os Jornalistas de Arthur 
Schnitzler, até o 29 de Xaneiro no Te
atro Nacional D. Maria 11 (07-351-1-
347 22 46). Náo se paga! Náo sepa
ga! de Dario Fo, pala Compañia de 
Teatro de Sintra, no Teatfo Carlos Ma
nuel (Sintra). A grande mágia, comé
dia de Eduardo de Filippo, pola Com
pañia Teatral do Chiado no Teatro 
Municipal Sao Luiz (07-351-1-347 12 
79). Europa náo! Portugal nunca!!, 
espectáculo en clave de humor escrito 
e interprtado por Mário Viegas, tamén 
no Teatro Municipal Sao Luiz. Liber
nade de Joao Brites, a partir de poe
mas de Sophia de Mello Breyner, na 
Sala Estrela 60; até Marzo (07-351-1-
395 32 89). 

Representación de "Os Jornalistas". 

No PORTO: Leóncio e Lena de Geor
ge Büchner, até o 29 ás 16 h., no Tea
tro Nacional Carlos Alberto (07-351-
2-200 45 40). Gra~as e desgra~as da 
corte de El-Rei 1'.adinho. Monarca 
iluminado do Reino das Cem Jane
las de Atice Vieira, até o 29 de Xanei
ro na Casa das Artes (07-351-2-600 
43 01).• 

codrilos, Cordas Rotas, Sinhó -Jussé, 
ltupas, Os Moderados, Os Túzaros e 
Miskatones. O festival tamén servirá 
para apresentar a colección de singles 
Son Parrulo, coas gravacións cios es
túdios Mamotreto na própria sala, e 
máis o fanzine Cardenal Garrulo. 

Front Rage 
Martes 31, ás 11 ·da noite, no Teatro 
Principal de Santiago. Actuación enca
drada no Festival de música country. 

Deltonos 
En Santiago, o Xov~s 26 ás 10 da noite 
no Número K, na Coruña o Venres 27 
ás 11 da noite no Praia Clube, e en Ou
rense o Sábado 28 ás 11 na sala Luna. 

Mitocóndrias " 
O Xoves 2 de Febreiro ás 11 da noite, 
na sala 2 Copas de Lugo. 

Flor de Veneno_ 
Venres 27 ás 12 da noite na Iguana 
Clube de Vigo. 

Friedrich Lips 
Oferece un concerto de acordeón o 
Xoves 26 no Teatro Principal de Ou
rense. 

Orquestra da 
Comunidade Autónoma 
O 2 de Febreiro o Auditório da Galiza 
(Santiago). Interpretarán As catro esta
cións de Vivaldi, e a sinfonía Militar 
deHaydn. 

· Orquestra de Cámara 
de Olomouc 
O Xoves 26 no Auditorio de Galiza 
(Santiago), e o Venres 27 no Teatro 
Principal de Ourense. • 

.. 
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Viaxe ao país das torgas· 
• XOSÉ RAMON PENA 

D e contado os medios de comuni- · 
cación transmitiron a noticia: En 

Coimbra -cidade na que exercera prófe
si o nal mente como otorrinolaringólogo 
desde 19.41- acababa de falecer Adolfo 
Correia da Rocha, nacido un doce de xu
llo de case oitenta e oito anos atrás na 
freguesía de San Martinho de Anta, en " 
terras de Tfás-Os-Montes, un espacio 
que algúns denominan como "o Portugal 
profundo", país no que florece unha cla
se de plantas-· da família das ericáceas e 
que os uns coñecen como queirogas, ur~ 
ces, uqedos ... e ás que outros lles din 
aínda torgas, duras raíces coas qi.Je fa-
cer carbón. · 

O 25 ae abril .e a revolución semiesqueci
da; a independencia e mais a s·oidade 
dun intelectual afastado de sempre dos 
círculos artístico-literarios; o iberismo ... 
tamén da nosa parte xurdiron as cues
tións agardadas: ao cabo, ¿falou, Torga, 
algunha ve~ de nós? ¿Tiña conciencia do 
feíto diferencial galego? España, Galicia, 
Portugal. .. a independencia, o lusismo, 
Iberia, Unamuno ... Como sempre aconte
ce nestes casos, cada mitómano torna á 
súa oliveira; son cousas que pasan. 

¿E desoutro que vai descifrando horizon
tes, procurando a Adán e a Eva, a Noé e 
a Xacob a través das xestas e dos mon
tes? Esoutro que esculca na semente, na 
colleita, no vento ... esoutro que proxecta 
identidades, que anima a coraxe e a fir
meza de homes e animais, que mistura a 
tensión dramática dos seres vivos cunha 
poesía limpa, transparente de azuis e de 
serras ... ¿Desoutro Adolfo/MJguel , qué? 

Durante anos, Torga non gustaba en Lis~ 
boa. "Como poeta é un bo médico",_ retru
caban algúns. E continuaron retrucando 
aínda os postmodernos da Madragoa e 
de Alcantara: "O Torga? O pá, que chati
ce, que coisa reles! Carregar assim com 
o país as costas!" Nin que dicir ten, claro 
é, que os postmodernos lisboetas, como 

. tamén os madrileños ... e mais os nasos·, 
entenden que sob(an demasiadas mon
tañas e ríos e que compren moitos aero
portos e moitos yonquis para encher as 

_ páxinas das nasas literaturas. Algo no 
que coinciden con certos críticos definiti
vamente deconstruídos -eles pretenden 
enganar e enganarse, mentres, a base 
de teorética violeta- capaces de procla
mar a súa (falsa) fe en calquera suposto 
epígono de Faulkner ou Carver e explicar 
que un tipo de Melrose Park (Chicago) ou 

do condado de Chattinburck (Carolina do 
Sur) -Coia, Monelos, Vallecas ... -, iso si 
que é universal e actual e estupendo;· un 
de Coirós, de Mazaricos, de Arbo ... de 
Lamego, de Cmiilhá, de Montalegre ... pu-
ro costumismo, folk reseso, reiteración. · 

Alá eles, pois, eternos aprendices de 
aprendices. A un quedálle o carpo san, a 
mente limpa, o corazón aberto a todos os 
universos cando le e relé eses cantos de 
montañeses e de · bichos: eses relatos 
modernísimos (si, escoitaron ben, moder
nísimos), de feitura técnica impecábel, a 
anos luz .da tarxeta postal e/ou da auto
compaixón disfrazada de ruralismo/realis~ 
mo social e nos que o drama, o humor, o 

lirismo gardan a proporción xusta e preci
sa, o cóctel perfecto. Espacios, palabras 
cos que percorrer microchips e aeropor
tos coa fronte alta, coa ollada serea da 
mellar literatura: esa que, a pesar de todo 
o que digan, segue a ser a única sobre .a 
que merece a pena pensar, reflexionar, 
estudiar e aprender; a única tamén que 
de .veras lle .doe ao poder e mais á súa 
mediocridade (por algo foi que a censura 
salazarista retirou do mercado Cantos da 
montaña). Alá eles, pois, repito, os que 
non queiran ver nin entender. E un ha de 
viaxar outravolta ao país das torgas e ex
clamar, á vista dos vales e das serras, da 
primavera bonita e ateigada que nem há 
riqueza como a nossa! • 

Rua do Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 

Tel. : · Adm1rnstrac1ón, Subscric1óns 
e 'Publicidade (986) 43 38 30*. 

Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 Ó5. 
Fax (986) 22 31 01. 

TRES EN RAIA 

Xornais 
de prillleira 
• G. LUCA DE TENA 

N ecesita o país nove diários? 
Nunha conferéncia sobre o ser 

e a nada da prensa galega," Valentin 
Alejandro recomenda á redución prag
mática de obxectivos. Debe haber dous 
xornais .de primeira división, con capaci
dade para interpretar o decálogo con
servador de Gingrich ou a conquista do 
Estado por Barrionuevo. Os outros seis 
están para xogar na liga local. 

Valentin di que a marea da letra impresa 
perde o seu alento contra a suba do pa
pel e a competéncia publicitária das te
levisións. Neste trance, os diários deben 
renunciar á competéncia, compartir as 
informacións que non poidan elaborar 
directamente e comprar o papel e a tinta 
en coeperativa. 

A primeira parte desta revolución xa es
tá en marcha. Os xornalistas da secreta
ria de comunicación de Fraga, son re
dactores anónimos de títulos e textos 
que inzan a prensa a diário. Anónimos 
pero non segredos, porque como se in
dignaba hai pouco o seu xefe Pérez Va
rela, nas máis das veces non lle meten 
bolígrafo aos comunicados e o mesmo 
texto reina en páxinas distintas. 

O autor da oferta reductora enumera in
cluso qué diários deben salvarse e cales 
outros pasar á reserva cooperativa. 
Non val a pena dubidar da boa fe de 
quen imaxina ese remédio, porque o 
diário que el mesmo dirixe está entre os 
condenados ao purgatório facsimilar. 

Os dividendos da paz entre xornais serian 
grandes: talariamos menos árbores, a pu
blicación de cifras de venda, patéticamen
te multiplicadas por catre (ou sete se ca
dra) para vengarse dos que lemes o diá
rio nun bar, quedarían para sempre esta
bilizadas entre ás máis baixas do mundo. 

Pero por fin alguns diários poderian pro
clamar que son de primeira. Inventos de 
xaneiras para repetir con outras pala
bras que non nos merecemos os diários 
de calidade que ternos. Salvando os que 
poden salvarse, que seguramente os 
hai, tamen podían darlle unha man de 
pintura ao botafumeiro porque na foto 
aseméllase como unha palla a outra a 
aquel que tanto lle bailaban ao xefe su
premo dos comunicados múltiples, nos 
tempos en que podias pagar coa cadea 
por non publicalps. • 

VOLVER AO REGO 

P rimeir'o estabelecen, a ferro e 
lume, uns draconianos ·con

tratos de aprendizaxe. Agora resulta 
que os empresários páganlle aos 
aprendices, no 56,8% dos casos, un 
salário acorde co convénio colectivo. 
É dicer, moito máis do que estabele
ce a lei, pois o empresário poderia 
retribuilo con só o 70% do salário 
mínimo. 

O empresário gasta asi en persoal o 
niesmo que antes, en moitos casos; 
pero consegue que o traballador lle 
esteña agradecido, baixo a ameaza 
de que a lei lle permite ser moito máis 
duro. Velaí unha maneira. de conver
ter aos traballadores en ovellas e de 
facer inecesários aos sindicatos.• 




