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o ·s creent~s galegas avogan polo enten.d_imento co · 
nacionalismo secular 

As pedras vivas 
Fronte a un ha lgrexa oficial ·cada vez máis reaccionária e uns movimentos integristas 

capitaneados polo Opus, na Galiza existe outra lgrexa, os creentes galegas que proclaman a 
inculturación e o compromiso co pavo .. Desde hai 17 anos o segundo Sábado de Setembro, 
. os irimegos, celebran a sua xuntanza. Este anó en Aguiño cqncregáronse máis de 5.000 

creentes. O lema escollidq foi o de somos pe.dras vivas. 

RUÍDO 
. (Relatos de guerra) 

Miguel Anxo Murado 

Croacia, 1991: unha curta e brutal 
matanza. que deu orixe a este1> duros e 

lacónicos relatos. 

"Un narrador que se aventura nos límites· 
da vida e atrapa ó lector con precisión 

e ton elegancia" 
(Suso de Toro) 
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O PP impide 
o recoñecimento 

I 

dos sindicatos agrários 

O partido no governo, a Xun
ta de Galiza, rexeitou a cria
ción do Consello Agrário Ga
lega proposto polo BNG. xo.: 
sé Manuel Beiras defendeu a · 
criación dun órgano consulti
vo que ao igual que o Conse
llo Galega de Relacións La
borais servise para asesorar 
á Administración por parte 
dos secta.res directamente 
vinculados ao agro. Con esta 
medida a· Xunta, con compe
téncias plenas na m;:¡téria, · 
volve a dar as costas á ins
tauración da democrácia no 
agro e ao recoñecemento dos 
sindicato~ . l_abr~.gos . . (Páx. 7) 

'O piñeiro que se planta non 
serve para os mobles' 

Xosé M. Durán, empresário 
(Páx. 14) 

Entrevista con Jorge 
Perugorria,. protagonista de 

Guantanamera 
(Pax. 23) 

Romai concede derefto a veto 
aos alcaldes 

.(Páx. 15) 

Os arxentinos 
(Páx. 16 e 17) 

O papel de Manuer Maria na 
literatura galega, con motivo 

. da sua homenaxe 
(Páx. 27) 
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Pola sua falta 
de pluralismo 

O Consello da RTVG 
rexeitou a proposta 
de nova 

• # 

p~gramac1on 

O Consello de Administra
ción da CRTVG non apro
bou a nova programación 
da Rádío e a Televisión 
Galegas proposta polo Di
rector Xeral, Francisco 
Campos e máis polos di
rectores da Rádío Galega, 
Xosé Luis Blanco e da 
TVG Arturo Maneiro. 

A caréncía dos votos nece
sários para a aprobación, 
no pleno ordinário celebra
do o Martes dia 12 e que se 
prolongou até primeiras ho
ra·s da noíte, foi debida á 
auséncia de Elier Oxea que 
abandonou o Consello de 
Administración ao ser no
meado director da COTOP 
en Ourense, asi como de 
Alfredo Conde de viaxe por 
Austrálía. 

Os membros do Consello 
que votaron en _contra da 
proposta do Director Xeral 
explicaron a sua posición por 
considerar que "na TVG e na 
Rádio Galega non se reflicte 
o pluralismo social , político e 
cultural de Galiza e ámbolos 
dous meios están a seren 
utilizados dun xeito partidista 
polo PP". 

A Presidenta do Consello 
de Administración, Tarei 
xa Navaza, manifestou o 
seu temor diante da posi 
bilídade de que o Director 
Xeral non respeíte os re 
sultados da votación e 
nos vindeiros di as · poña 
en marcha o seu proxecto 
de programación.• 

Utilizan 
aos traballadores de 
Vulcano p~ra lexitimar 
o plano de residuos 
Sogama adxudícará proxima
mente a construción e concesión 
das catro estacións de tratamen
to de lixo, asi como a planta inci
neradora que conforman o groso 
do Plano de Resíduos. O orza
mento ronda a cifra de 35.000 
millóns de pesetas. (Páx. 5) 



Os congregados pediron para que os labregos podan producir leite, os pescadores faenar e os obreiros traballar. REPORTAXE GRÁFICA: ANXO IGLESIAS 

Afirman que o· definitório do novo arcebispo compostelán será a asunción de que 
está nun país con língua e cultura própria 

Os crentes ·galegos coidan · necesária 
. . 

unha_ conexión co nacionalismo político 
ALFONSO EIRÉ - XAN CARBAllA 

Os cristianos que ·"defenden os valores humanos máis fundamentais" demandan unha conexión entre esta lgrexa 
inculturada e o movimento político náCionalista. Afirman que o galeguis.mo é a aportación máis importante que recebeu ~ 

lgrexa galega, pero que este tamén foi fundamental para o desenvolvimento deste movimento político. Pensan que o 
principal do novo · arcebispo de Compostela non é que nascese ou non na nación, pois están escarmentados, senón que 

asuma o compromiso co pavo galega. 

O dia 9 de Se
tembro, na praia 
do Couso, en 
Aguiño, máis de 
cinco mil perso
as en creque
·nas, levantáron
se e puxaron 
cun brado pro
fundo, que reso
aba na penas, 
para que a lgre
xa na Galiza fo
se cada vez 
máis galega e o 
novo arcebispo 
de Cpmpostela 
asuma a nosa 
realidade "airida 
que sexa un ar-

'O clero segue 
: a ser españolista 

e isa é 
tremendo. 
A Eucarestia 
en español 
é opresora" 
VITORINO PÉREZ 

é un país, que 
ten unha l'íngua e 
unha cultura pró
p ria e que ten 
que entrar por 
ise aro", remato u 
a misa un dos 
celebrantes, 
Francisco Loren
zo, o crego de 
Aguiño. 

Esta aparente· 
contradición dos 
cristiáns · máis 
comprometidos 
co país, que for
man o movimen
to irimego, ao 
non demandar 

cebispo asiático ou de Améri
ca, pero que asuma que Galiza 

explícitamente un bispo gale
go, explícaa o teólogo Torres 

Queiruga·"porque ternos escar
mentado xa. A nosa esperién
cia é terríbel. Insistimos moito 
en que os bispos fosen gale
gos, como é léxico, pero logo, 
pola sua banda, non houbo 
nengun compromiso co noso 
povo". Queiruga considera que 
o presidente do PNV, Xavier 
Arzallus, ten toda a razón can
do dema~da un bispo basca 
para Bilbo porque, "loxicamen
te, está preocupado, pero 
errou na forma · ao resultar esta 
moi agresiva". (Estes grupos 
apostan polo actual administra
dor apostólico de Santiago, na
cido en Astorga). 

Vitorino Pérez, ex director da 
r·evista lrímía, trasladado agora 
ao Ferrol desde a Mariña lu-

Vitorino Pérez. 

guesa dentro da política de dis
persión do bispo mindonie~se 
•• • • ' .4 \ t' ·~ • 

Gea Escolano, afirma que o ga
leguism o está "ben vivo, ben 
forte e ben reivindicativo", den
tro da lgrexa Galega, pero en
gade que "o clero segue a ser 
españolista e iso é tremendo. A 
Eucarestia en español é opre- · 
sora. O compromiso dos cregos 
galeguistas é a causa de Xe
suscristo. Nunca tiven o máis 
mínimo problema cos fregue
ses por abrazar o galeguismo". 
Torres Queiruga afirma que o 
movimento irimego galega "es
tá á altura teolóxica ~ pastoral 
de calquera do mundo. Esta
mos ao dia". 

Chao Rego, ·profesor e ex cre
go, un dos impulsores da "lgre
xa profética que ·proclama os 

(Co~tinua na páxina segulnte) 
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MoVimentos . renovadores 
Na Galiza existen diversos· 
movimentos ·de renovación 
que cuestionan a organiza
ción oficial, uns de claro ca
rácter. galego que pretenden 
inculturar a fe e prescinden 
dos tangaraños económicos e 

. sociais que a escurecen e ou
tros subsidiários dos movi
mentos que se moven na 
lgrexa europea. 

Entre os primeiros hai que citar 
a asociación lrimia, fundada en 
1979, que edita a revista do 
mesmo neme, celebra unha ro
maxe anual, articula xuntanzas 
zonais e outras formas de diá-
1 ogo cristián. É o maior con-

xunto inculturador desde a lín
gua e dunha ·evanxelización 
comprometida. 

Existen cutres colectivos na 
vangarda desta tendéncia que 
confluen nunha asemblea 
anual que ten unha certa capa
cidade coordenadora. Nela es
tán os de Encrucillada, Hoac, 
CCP, MECGA, Movimento Ru
ral Cristián ... 

A Escola Teolqxica de segla-. 
res conta con sete grupos, un 
en cada capital. En Agosto or
ganizou as X Xornadas de Te
oloxia Pastoral : Están a sair 
dous grupos catacumenais: 

Xamaco en Monfqrte e Grupo 
Xoven de Noia. 

As Comunidades Neocataou-· 
menais están bastante exten- · 
didas. O seu carácter C;tvanza
do vese lastrado pola ·sua 
grande sumisión ao papado . 

·os Cursiños de Cristiandade, 
moi apoiados durante o fran
qu ismo, perderon brillantez, 
pero renováronse dirixíndose 
cara un maior compromiso so
cial. Movimentos foráneos cor;i 
certa implantación na Galiza 
son os de Renovación Caris
mática próximos aos Movimen
tos Penteco'stales. • • 

L--------------------------------------------------~------------------------

(Ven de anterior) 

valt>res humáns 
máis fundamen
tais ", pensa que 
este movimento. 
ainda é moi mi
noritário pero 
produciuse un 
gran adianto e 
hai moita semen
te esparexida na 
terra, "algo que é 
tremendamente 
sintomático ". 
Queiruga consi
dera que os ór
ganos escritos 
como lrimia, En
cruci/lada e Lu
mieira , os máis 
importantes da 
lgrexa Galega, 
asi como o au
mento das comu
nidades de base 
"aseguran o futu
ro. Xa non so 
mos o minoritá
rios que éramos, 
pero ainda non 
somos o que de
bíamos ser". 

Todos os inte -

Chao Rego 
razona que a 
falta de 
repercusión 
social se debe a 
·que "vendemos 
dous produtos 

· moi difíceis 
de vender pala 
negatividad e 
inculcada: o feito 
galega e un tipo 
de igrexa 
profética que vai 
contra o xa 
estabelecido" 

ran que existe 
unha política de 
ocultación mes
mo da sua pró
pria existéncia, 

- pois esta "autén
tica manifesta
ción católica e 
galeguista, que é 
sempre uhha das 
que máis xente 
congrega ao 
ano, exceptuan
do as romaxes 
tradicionais e o 
Dia da Pátria, 
nunca atopa eco 
nos meios de co
municación 
maioritários. Po
la contra, calquer 
acto da xerar
quia ou doutros 
grupos afins, por 
minoritários que 
sexa, son cuber-
t os cun amplo 
eco", afirma Vito- . 
rino Pérez . A 
Aguiño non se 
desprazou nen
gunha televisión, 
nen rádio , nen 
prensa, incluidos 

grantes deste movimento de 
creentes galegas que celebran 
a romaria anual desde que hai 
17 anos, no pedregal de lrímia, 
onde nasce o Miño (de af o no
me do movimento) , tivese lugar 
a primeira xuntanza, conside-

os correspondentes ,, ainda que 
estivesen presentes alcaldes, 
concelleiros e múltiples pérsoa
lidades do mundo cultural. 

Chao Rego razona que a falta 
de repercusión social tanto 

·os pedregais de Couso acolleron a 11 e tamén á XVIII Romaxe, con lemas definitórios. 

Chao Rego. 

desta romaxe como do próprio 
movimento débese a .que "ven
demos dous productos moi difí
ceis de vender pala negativida
de inculcada: o feíto galega. e 
un tipo de igrexa profética que 
vai contra o xa estabelecido". 
Vitorino Pérez, pela sua banda, 
afirma que "a lgrexa que máis 
se ve, que n'láis peso específi
co ten , claro está, é a oficial , 
instalada na reacción. A socia:. 
dade, polos condicionantes 
existentes, valora máis esa rea- . 
lidade que· a progresista , por 
iso vota tamén maioritáriamen
te ao PP e non aos nacionalis
tas. Está claro que nen a xerar- · 
quia política, nen a católica, e 
por conseguinte, os meios de 

(Continua na páxina seguinte) 

Enfrentarse 
ao integrismo. -
·cristiano · 

Xabier Arzallus,_-un dos lideres da democr$cia-cristiana na 
Europa (movimento pol(tico confesional católico), pronunciuse 
a pral de que o novo bispo de Bilbo fose euskaldun. As 
xerarquias católicas e os partidos españois anatemizaron ao 
PNV, alcumándoo de integrista eacusándoo de inxeréncia 
dentro da lgrexa Católica. Non é a primeira vez que 
organización políticas e sociais se pronúncian en Catalunya, 
Euskadi ou Galiza, pero tamén nos paises do Leste ~ mesmo 
na Frar:iza e Alemaña, por non talar das nacións do terceiro 
mundo, a pral duns bispos inculturizados no país. 

Por que esta demanda tóxica dunha organización política 
nacionalista e, para máis, confesional católica, levantou tanto 
sarpullido en Roma e entre os partidos españois? Duas son as 
causas principais. Por unha banda, a situación política de 
Euskadi e as perpectivas de chegar a unha negociación ' 
semellante á de Irlanda. Por outra, a política da cúria romana 
na que as nominacións episcopais, a maioria das veces 
enfrontada ás comunidades locais, forma parte da restauración 
integrista, da que o Opus, con crecente peso no Estado 
Español e no papado, é a ponta de lanza. aAmbas e duas 
razóns van intimamente relacionadas. 

Aíemaña, onde governa a poderosa democrácia-cristiana, 
considera que os contlitos nacionais na Unión Europea son 
perxudiciais para os seus intereses, polo que ten decidido 
impulsar acordes pacíficos. Os seus correlexionários mundiais, 
desde os europeus aos americanos, apostaron por esta .via. Foi 
así como presionaron a Grade Bretaña é a República Irlandesa 
para que comezasen as -negociación sobre Irlanda do Norte. 

O PNV pretende unha via semellante para Euskadi. O problema 
reside en que o Opus, de claro signo españolista, capaz non só 
de levar a Woytila ao papado, a Juan Carlos ao reinado de 
España e, agora a Aznar á Mene.loa, mó$trase radicalmente en 
contra de calquer arranxo, como grande defensor que é da 
unidade española e herdeiro da militáncia antiprogresista. A 
defensa que realizou o PNV dun bispo non ligaóo ao Opus, ia 
máis alá da xa de por si importante preséncia dun prelado vasco 
en Bilbo, senón que era unha desputa da democrácia-cristiana 
coa própria Roma para que asuma as·suas teses a respeito do 

problema basca. Ao final , o Opus gañou e 
nomearon ao bispo de Paléncia, Ricardo 
Bláquez, que mantén unha liña paralela á 
do Opus. 

Na Galiza, lamentabelmente, nen sequer 
existen estes problemas. As xerarquias 
políticas están cada vez máis influenciadas 
e taladradas polo integrismo cristiano, 
mentres que os movimentos progresistas 
existentes dentro da lgrexa atopan cada 
vez máis dificuldades para desenvolverse e 
propagar a vixéncia dos valores humanos 
máis fundamentais , entre·eles a identidade 
de Galiza como nación. 

Agora o movimento de cristians galegas 
demanda unha maior e máis estreita 
relación-ce movimento político nacionalista. 
A proposta non só é novidosa, senón que . 
abre a porta a un entendimento que, se non 
se produciu até de agora, non foi por unha 
reticéncia co feito relixioso, senón por 
defender distintos proxectos políticos. Os 
c~istiáns galegos non' foron rexeitados 
nunca polo nacionalismo político militante, 
senón que tiveron un évidente 
protagonismo no seu desenvolvimento e na 
sua conformación ideolóxica. O 
alonxamento produciuse só a respeito . 
dalguns sectores. Agora, a simplificación do 
mapa político e a clarificación ideolóxica, 

_ debe servir para que, dunha vez por todas, 
a cultura cristiana. e a galeguista secular 
atopen un ponto comun de encentro.• 

A NOSA TERRA · 
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: E' ' d B d aquelo de "Hai un caravel verme-
: _ 0 paííQCQ 9 an 9 . 110· no fusil do militar". Fíxeno con 
• xente moza de Bande, e moitos 

! Xosé Pérez· 1émbranoconagarimo. 

A tendéncia social cara á 'ga-

' Non usar o galeg9 é desprezar ao povó' ~i~~:~~r~~:.n é.acompaña-

Xosé Pérez é o párroco de 
Bande, e ver:i participando sen . 

. interrupción er:i todas as Roma
xes de Cristiáns, sendo este 
concello ourensán o que aco
lleu a edición de 1993. Bande é 

-unha das illas de galeguización 
que procuran exténder a idea 
dunha igrexa máis comprometi
da coa realidade popular, no 
social e no lingüístico. 

Vostede na sua parróquia 
usa o galego como veículo 
exclusivo? 

É o lóxico! Empecei cün certo 
medo, repartindo as misas me
tade en castelán e metade en --
galega. Os amigos de lrimia 

perguntábanme "E por que un
ha en castelán e outra en gale
g o?" E claro, porque non _as 
duas en galego? Desde hai vin- · 
tecinco anos o galego é o idio
ma único da parróquia, Nunca 
tiven problemas co ,Pispado, 
mesmo con Temiño, que non lle 
entusiasmaba a idea pero tole
rábaa como mal menor. Na xen
te habia de todo. Primeiramente. 
fixen unha cataquese basándo
me nunha.pastoral de Monseñor 
Arauxo, sobre a litúrxia en gale
ga. Só ler'nbro duas persoas 
qúe deixaran de ir á misa, e coi
do que non foi só polo idioma. O 
Vaticano 11 xa daquela talara dé 
dar as misas nas línguas verná
culas e asi o acordara o concílio 

pastoral de Galiza. 

Como foi o resultado do tra
ballo destes vinte anos? 

Antes quizais a xente era máis 
combativa, agora segue a selo 
pero mudou. Quizais porque o 
inimigo non está tan definido, 
pero segue a ser unha atitude 
profética de denúncia. Non é 
xa un réxime ·ditatorial aó que 
hai que oporse pero segue ha-

. bendo moitas causas que de
fender co Evanxeo na man. 

Non ten sensación de predi
. car no deserto? De que moita 
xente vai á igrexa procuran
do unha rutina? 

Penso que non. Alguén pode 
pensar que a lgrexa ten que es
tar sempre na loita. As romaxes 

. teñen un senso de diversión, de 
celebración, de encontro. Aqui en 
bande fixemos en duas ou tres 
ocasións un rito de moito contido, 
con música e poesia, e un discur
so moito máis reivindicativo, que 
mesmo provocou algunha protes
ta isolada porque se cantaba: 

A xerarquia ten unha tendéncia 
conservadora. Porque publícan
se os libros para unha litúrxia en 
galega pero iso non abonda. 
Falta animar á xente á sua utili
zación. Para min isto é cada vez 
máis claro. A maioria de nós so
mos fillos de labregos e o galega 
é a nasa língua. Pero que estés 
falando galega á porta da igrexa 
e que ao entrar cámbies aocas
tellano é un desprezo á xente. 
Responde en parte ao sentido l 

de mistério do que se investiu 
unha maneira de entender o 
cristianismo. É como cando o 
uso do latín se xustificaba como 
razón da unidade da lgrexa, ain
da que non se entendese e a 
prédica, as homilías se fixesen 
en cada língua própria. + 

L-----------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Retratos da lgrexa Galega 
Fronte aos movimentos renovadores atópase a grande maioria da 
lgrexa Galega. O historiador e teólogo Francisco Carballo retrátaa 
asi: "maioritáriamente empéñase en ser unha lgrexa clerical de 
poder, que quer contar co apoio do poder civil e que ten a sua masa 
fiel -na clase média tradicional, a máis alleada da língua e da 
identidade g~legas" (A lgrexa Galega. Edicións A Nosa Terra). 

Mons. Arauxo, bispo dimisionário de Mondoñedo-Ferrol , completa 
·este cadro: "unha lgrexa que anúncia unha salvación reducionista, 
só para a outra vida e sen repercusión na vida social. De 
mentalidade conformista e que influe nos fieis nesa liña. Atenta á lei 
e á ortodóxia, pero desinteresada da ortopr~xe na que os seus 
cregos deixan que desexar. Dun clero ritualista e para o culto, onde 
o senso asembleário non existe. Sen proxectos formativos dos seus 
seminaristas. Lonxe de optar polos pobres, quer atendelos desde os 
ricos, pero sen promocionar aos pobres, nen creer neles. 
Atrinchéiranse na máis ráncia cultura española e non se atreve a 
galeguizarse (11 Xuntanza de Encrucillada). + 

Os integristas católicos 

Torre.s_Queiruga síntese defraudado polos·bispos galegas actuais. 

Fronte aos movimentos de inculturación da lgrexa galega non só se 
situa a lgrexa oficial, senón tamén os movimentos de renovación 
carismática tales como os Neocatecumenais, os Lexionários de 
Cristo, os Focolari ou Comunión e Liberación, pero, sobre todo, o 
Opus Dei, que ten hoxe o apoio incondicional da cúria romana, para 
infiltrarse en todos os escalóns da xerarquia católica. 

· (Ven da páxina anterior) 

comunicación, nunca van a pu
xar por unha lgrexa progresis
ta". Torres Queiruga engade 

· que "o autenticament_e progre
sista faise ·galeguista, senóri 
non estará ao lado do progreso 
social deste povo", consideran
do á xerarquia reticente con es
tes movimentos e acusándoas 
de non querer escoitar nen ter 
conexión con esta lgrexa profé
tica. Chao Rego considera que 
a lgrexa ofiéial "conténtase con 
ir cumprindo a legalidade". 

Atopar unha ponte 
de encontro 

Enfrontados a lgrexa ofic_ial, 
Torres Oueiruga aboga por 
"atapar plataformas de encen
tro c9a cultura galeguista secu
lar. E necesária unha conexión 
e tender pont-es canto a-ntes 
millar. Hai grupos de relixiosos 
que teñen ademais un compro
miso radical cos pobres". Co
mo primeiro paso pensan in
tensificar o diálogo nas asem
bleas de Encrucillada. 

Vitorino Pérez conside~a que 
"Galiza medrará na medida na 
que se consiga unha reconci
liación entre o galeguismo 

x.a áceite o galeguismo, consi
derando que a, liberación de 
Xesuscristo e a liberación do 
Povo Galega son inseparábeis 
e·que o nacionalismo reéoñeza 
que se pode· ser 

ao nacionalismo galega, resal
tando á xeneración Nós, con 
Castelao e Bóveda á cabeza, 
asi como a maioria dos antes 
citados. A posta en marcha 

das próprias or
ganizacións _polí
ticas nacionalis
tas, donde foi 

creente e ter o 
máximo compro
miso co país e 
cos máis desfa
vorecidos". 

No libro de próxi
ma aparición, 
Galegas e Cris
tiáns, Vitorino 
Pérez sostén a 
tese de que o ga-
1 eg u is m o foi o 
que máis . lle 
aportou a lgrexa 
na Galiza, tanto 

· desde o ponto de 
vista intelectual, 
como político , 
resaltando a per
s o as como To
rres Queiruga, 
Chao Rego, Mar-
cial Gondar, Xo-

'A nosa 
experienciaé 
terríbel. 
.Insistimos moito 
en que os bispos 
fo~en galegas, 
non houbo 

básica a estrutu
ra da igrexa, ou 
sindicais, como 
as Comisións 
Labregas, onde 
tiveron especial 
protagonismo 
nu_merosos cre
gos. Cita o caso 
de Xosé Antón 
lglésias que era, 

nengun . ªº mesmo tem-
po, responsábel . 

compromiso co da . catequésis 
noso povo" . .para toda a dió-

. . ceses de Com-
TORRES OUEIRUGA · postela e me~: 

bro do Com1te 
Central da UPG, 
"con pleno coñe
cimento do parti-

Le Monde Diplomatique pergúntase no seu último número se o Opus 
é "a arma ssgreda do Papa para a reconquista católica, ou se é o · 
prisioneiro inconsciente desta máfia blanca na sua própria conquista 
do poder". Nesta restauración católica hai que resaltar, segundo Le 
Monde, as nominación episcopais nas que Xoan Paulo 11 (ascendido 
ao .papado polo Opus) utiliza todos os meios: "doctrinais, 
disciplinários, e sobre todo autoritárjos através das presións dos 
movimentos máis tradicionais". 

O mensal parisino afirma que Juan Carlos foi elevado a rei polos 
cregos tto Opus, fronte a D. Juan, tendo como principais valedores á 
secretária da raiña Sofía que pertencia á Obra, e ao preceptor do 
príncipe •. Anael López Amo, tamén do Opus. O triunfo do Opus no 
Estado español completaríase uns meses despois do nomeamento 
en 1969 de Juan Carlos como sucesor franquista, ao elexir Franco 
12 ministros do Opus dos 19 cos que contaba o novo governo. 
Despois do interregno socialista no que o Opus só se instalou 
fortemente na Xunta de Galiza, agora chegan de novo boas horas 
para o Opus en España. Le Monde afirma que Aznar está próximo á 
Obra e que no seu novo governo vai incluir a "catro ou dnco 
ministros dunha armada comandada por moitos numerários". 

Pero a nova estratéxia do Opus está agora Sí) infiltrar os organismos 
internacionais como as Nacións Unidas, a Unesco ou a OCDE. O 
Parlamento Europeu e a Comisión de Bruxelas, ainda asi, as suas 
institucións predilectas, con meios de comunicación próprios e 
numerosos xornalistas noutras empresas ao servício da sua 
propaganda. 

d o e sen que "Se o integrismo musulmán aparece na primeira páxina dos xornais, 
houbese reticén- as actividades da _dereita cristiana teñen lugar na sombra, como 

sé Miguélez, 
Francisco Carba-
11 o, Xosé Antón 
lglésias ou Mancho Valcárcel, 
.por citar aos máis actuais. 

ci as", po 1 o que testemuña a fulgurante ascensión do Opus Dei. Milícia relixiosa con 
considera que hai. que voltar comportamento de secta, herdeiros dun anticomunismo militante, 
ao tempo no que "o nacionalis- forza económica e política, a Obra exerce á vez unha influéncia 

cristián e o galeguismo laico". Por outra banda, analisa ta
Vit6r1 ner.:aemarida~tjtíe ,'~a 4grS..: - ~· ~mé.n:a..ap~rtai:i.óns-"áos .crt8tián 

mo non desconfíe da lgrexa multiforme sobre a lgrexa, pero tamén sobre os poderes temporais 
profética e esta tampouco des- que ~stá a infliltrar", afirma Le Monde Diplomatique de Setembro na 
confíe do nacionalismo" . .. ·"· ·:. ·::~ s.ua-pi:im.e.kaplana ... +,.J ,;, "' · '· ., · " ' , . r,.,i lj ;- _,,; 1- .. . 1.1,.I 1 .J . l " . 
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.RESÍDUOS SÓLIDOS URBANos· 

Vulcano poderia encargarse dunha parte do proxecto 

Sogama aclxudicará en breve 
~ ~ ... . 

o groso do Plano de Residuos. 
•M.V. 

Sogama, sociedade 
encargada da eliminación 
dos resíduos sólidos en 
Galiza, adxudicará 
proximamente a 
construción e concesión 
das catro estacións de 
tratamento de lixo, asi 
como a planta· incineradora 
que conforman o groso do 
Plano de Resíduos. O 
orzamento estipulado 
ronda a espectacular cifra 
de 35.000 millóns de 
pesetas. 

Polémica interesada 

A proposta ·encabezada por 
Dragados e Foster Iberia parece 
contar coas maiores posibilida
des de facerse coa concesión. 
Sen embargo, a polémica surxiu 
este mes de Agosto, dado que 
cada proposta contén á sua vez 
diversas variantes sobre as que 
terá que decidir igualmente So
gama. Dragados, en concreto; 
oferece a posibilidade de que as 
caldeiras de incineración de re
síduos sexan de patente ERK, 
que en Galiza representa Vulca
no, ou Foster, pertencente a un
ha das marcas que encabezan 

por parte do grupo · socialista e 
que pronto seria apoiada polo 
grupo popular, solicitando que 
se aceitase a proposta que in
clu ia a Vulcano, por tratarse 
dunha empresa galega. Os co- -
mités de persoal de Vulcano e 
Censa (empresa do mesmo gru
po) mobilizáronse pedindo a 
concesión debido a que a carga 
actual de traballo da factoría es
gotarase a fins deste ano. 

a oferta. · 

O márchamo de galeguidade 
non é exclusiva con todo da 
oferta encabezada por praga
dos e Foster, toda vez que a 
de Abengoa e Malvar inclue ta
mén, ·entre as empresas cola
boradoras a Bazán (para a 
produción de turbinas) e á pró
pria Vulcano. Igualmente no 
caso da proposta, signada por 
Técnicas Reunidas, colabora a 
empresa lsolux, contrata de 
Barreras.• 

O paso que está a ponto de dar 
Sogama, sociedade participada 
pala Xunta (51 %) e Fenosa 
(49%), poñerá definitivamente 
en marcha un plano até agora 
praticamente abeirado polo go
verno galego, debido ás dificul
dades que conleva a sua reali
zación . A estación de transfe
réncia instalada no bairro vi
gués de Guixar é até agora a 
única peza en marcha da en
granaxe anunciada. 

Un primeiro informe técnico· de 
Sogama, filtrado á prensa, pare
cía inclinarse pola alternativa de 
caldeiras Foster. Esta notí·cia 
propiciou a presentación no 
concello de Vigo dunha moción, 

Para a posta en práctica dos 
proxectos concurriron cinco gru
pos de empresas. Cada un de
les reune, baixo a denominación 
de unidades temporais, a várias 
empresas que se responsabili
zan das distintas fases do pro
ceso: caldeiras , combustíbel , 
materiais, organización, etc. Vulcano, un asteleiro v!tima do desmantelamento progresivo do sector naval. 

OS TRABALLADORES DE VULCANO 
ENTRE A ESPADA E A PAREDE 

M. VEIGA 

Todo parece indicar que os comités de empresa de 
Vucano e Censa están a ser a moeda de cámbio 
dunha manobra extorsionadora, propiciada pala 
Xunta e ·cuxo fin último seria o de gañar apoios, asi 
seña circunstánciais, para un Plano de Resíduos al
tamente contaminante que o governo galega se ne
gou até agora a consensuar coas forzas sociais. O 
retraso en poñelo en práctica débese precisamente 
ás críticas que suscita a sua imposición. 

A estratéxia de Guiña consiste novamente en fra
cionar· á sociedade en grupos de interés. Apro
veita a gravísima situa-

de catorce meses. A pergunta é que sucederá con 
Vulcano cando se rematen as caldeiras. A cámbio, 
isa si, Galiza cargará cun dos Planos de Resíduos 
máis perigosos de toda Europa. Un plano despilfa
rrador, pesto que incinera matérias reciclábeis co
mo o papel e o plástico e altamente contaminante, 
porque despide gases tan nocivos como o acido 
clorídrico e dioxinas que, como se sabe, son can
ceríxenas, ademais de cinsas con alto contido en 
metais pesados. 

A manobra é similar a oufras. Véxase Alvarez, des

ción dun asteleiro, cuxo --------------
comité de· empresa foi por 'C . uidanse de non 

. mantelado paso a paso, 
por iniciativa do PSOE e 
coa pasividade da Xunta. 
A situación. é de tal emer
xéncia para os traballado
res que eles mesmos se 
ven inclinados a aceitar a 
manobra especulativa que 
se prepara ces terreas da 
antiga factoría de Cabral. 

o 
> 
5 o a: 
< 

certo un _dos primeiros en 
opoñerse ao Plano de 
Resíduos, para chantaxe
alo. Difícil papeleta para 
un colectivo que carga 
con todos os padecemen
tos da -reconversión na
val: ou tragades ou á rua 
é o que na prática lles es
tá a dicer a Xunta. 

mencionar o Plano de 
Resíduos, coma se o . 

problema fose só o de 
facer unhas caldeiras a.qui 

ou alá" 
A carripaña deste verán co
mezou Cóa filtración de que 
Vulcano poderia .perder a · ·· 

Para que a táctica resulte 
. máis levadeira, Carlos 
Príncipe e Xosé ·Cuiña cúi-
danse de non mentar o Plar:io de Resíduos. Coma 

. se o problema consistise semente na construción 

oferta, continuou tinguíndoa 
de galeguismo e rematou 
pola ocultación de que todo 

formaba a espiña dorsal dun Plano funesto.· 

dunhas caldeiras. · Procúrase sen dúbida a división da sociedade 
afectada, de modo que o que sexa bon, neste ca- · 

Lamentábel o papel do ex-alcalde vigués, cando o so para' Vulcano, res_ulte mao para o resto. Máis 
seu partido foi ó abandeirado da reconversión que cómodo isa que descubrir as cartas, recebir a res-
levou a pique o asteleiro. Para colmo a "alternati- posta social inevitabel e p.osibelmente ter que tirar 
va" laboral que .agora aterece non durar:á máis aló r, : o.Plano·.po próprio lixo.+ ' -'•'J. J ~·· -~~) ... . ... :.. 
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VANTAXAS EN TREN 1 Gf 1 

¡NON AS PERDAS! " 
BONO 10 

Só Trens Rexional e Rexional Exprés 
· 1 O vi axes Ida ou Valla 

ABONO ANUAL UNIVERSITARIO 
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés 
Viaxe de Ida e Volta Semanal 

Calquera data 
30% desconto aproximado 

Validez 3 meses 

50% de descanto aproximado 
Curso Escolar 

CARNET XOVE. ABONO MENSAL ESTUDANTE 
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés 

Viaxes ilimitadas 
Calquera data 

65% descanto aproximado . 

Trens Rexionais ~ Rexional E.xprés 
Todos os días 
20% de descanto 

IDA EVOLTA 
Todos os Trens Rexionais e Rexional Exprés 

Válido 15 días naturais 
1 0% de desconto 

PREZOS BONO BONO 
10 ME~SAL 

SANTIAGO-VIGO 5.050 14.600 
SANTIAGO-PONTEVEDl{A 3.375 9.400 
SANTIAGO.VILAGARCÍA 2.200 6.300 
SANTIAGO-A CORUÑA 3.375 9.400 
SANTIAGO.OURENSE 6.000 17.200 
SANTIAGO-MONFORTE 8.950 23.700 
SANTIAGO-O CARBALLIÑO 4.625 13.200 
A CORUÑA-SANTIAGO 3.375 9.400 
A CORUÑA-YILAGARCÍA 5.550 15.900 
A CORUÑA-PONTEVEDRA 7.150 19.800 
A CORUÑA-VIGO 8.050 21 .400 

: .A CORUÑA-LUGO 5.550 15.900 
A CORUÑMERROL 3.375 9.400 
A CORUÑA-MONFORTE 8.950 23.700 

BONO 
- ANUAL 

23.500 
15.600 
10.400 
15.600 
27.700 
41.700 
21.400 
15.600 
25.700 
33.300 
37.500 
25.700 
15.600 
41.700 

HORARIO LIÑA VIGO-SANTIAGO-A CORUÑA 

VIGO PONTEV. SANTIAGO A CORUÑA 
Rexionál{l) - - 6120 7A5 
Rexional 6 30 702 . 8,31 9 45. 
Rexional ExQrés(l) 7AS · 8113 9)0 10122 
Rexional 8)5 8158 10)4 11,.28 
Rexional Ex¡:?.rés 9A5 . 1ol13 11,20 12,20 
Rexional Ex12rés· 11 AS ' 121 13 13,20 14,22 
Rexional ExQrés(3J 13A5 141 13 15120 16122 
Rexional 14125 14157 16,26 17,30 
Rexional ExQrés 15A5 16113 17,20 18122 
Rexional 16125 16159 18,25 19128 
Rexional 17125 17158. 19º,20 20,27 
Rexionall4l 18125 18158 20, 10 -
Rexional Ex12rés 19A5 20113 21120 22128 
Rexional 20125 20159 22128 23,45 
Rexional .... 2t35 22115 23,35 -

HORARIO LIÑA A CORUÑA·SANTIAGO·VIGO 

A CORUÑA SANTIAGO 
Rexional{l J - 6115 
Rexional{l l 6,00 7123 
Rexional Ex12rés(l j 7,30 8)0 
Rexional 8,30 9A5 
Rexional ExQrés 9,30 ·10,30 
Rexional ExQrés 11,30 12130 
Rexional¡2¡ - 13125 
Rexional ExQrés(3j 13,30 14130 
Rexional 14105 15121 
Rexional Exerés 15)0 16,30 
Rexional 16105 17121 
Rexional 18105 18125 
Rexional ExQrés 19130 20130 
Rexional 20105 21120 
Rexional 22 00 . 23 30 

(1) Non circula SÓbados e Domingos. 

[2) Circula os Venres durante o Curso Escolar. 

[3) Nori circula Sábados e Domingos. 

(4) Circula os Domingos durante o Curso Es.color. 

Consulta en Información paradas intermedias e 
circulacións en días festivos. , 

PONTEV. VIGO 
7,25 8,00 
8151 9139 
9)8 10,07 

10151 · 11130 
11,38 12107 
13138 14107 
14135 1511 o 
15158 16107 
16135 1711 o 
17,38 18105 
18)5 191 1 o 
20135 21l1 o 
21138 22107 
22138 231 1-2 

- -

INFORMACIÓN A CORUÑA: (981) 1 5 02 02 
SANTIAGO: (981) 52 02 02 RENFE 

VIGO: (986) 43 l l 14 . ~---~ 



DIAS 

.1 No Folgoso do 
Caurel a Xunta 
constrúe 
pero non paga 

A casa da "Aula da Natureza" 
de Folgoso do Caurel foi 
construida malversando fondos 
públicos. A Xunta fixo frent~ a 
un presuposto de 5 millóns e 
médio de pesetas. O grupo 
nacionalista deste concello 
denuúncia que "o Servicio de 
Medio Ambente, en ver de 
plantar pinos ou facer corta
lumes, adicduse á construción 
do edificio". Co cal, á Xunta este 
traballa custoulle só un millón 
de pesetas-o que gastou en 
material. O resto de diñeiro 
desviouse, sen saberse para 
onde. Esta obra forma parte do 
plan Leader q!Je se iniciou no 
ano 1993. No mesmo concello 
fixouse un presuposto de 13 
millóns para señalizar a devesa 
de Rogueira, cartas que non se 
invertiron. Un campo de traballo 
da Consellaria de Família fixo 
as obras de sinalización e á 
Xunta saiulle de balde. Foron 
dous campos de traballo -
funcionaron nos meses de Xuño 
e Xullo- nbs que participaron 
mozos e mozas da Galiza e de 
Valencia. Por participar en cada 
campo tiverém que abonar á 
Xunta 8.000 pesetas.+ 

• Doble xogo do 
PSOE a respeito 
doBNG . 

O sector guerrista do PSOE, 
maioritário na actual dirección, 
tenta distanciarse ante a 

. opinión pública do BNG, 
convencidos de que o 
achegaménto aos nacionalistas 
suporalle un trasvase de votos 
cara a frente. Asi rexeita todo 
acordo parlamentar co Bloque, 
agás do estri.ctamenté pontual. 
Pota contra, os guerristas de 
Pontevedra tentan presionar . 
aos nacionalistas para que 
apoien a un dos seus máis 
destacados membros, Xaime 
Rei, no governo de Redondela. 
A$i, os coordenadores 
provinciais anunciaron nunra 
rolda de prensa que existen 
múltiples dificultades naqueles 
concellos nos que socié;ilistas e 
nacionalistas chegaron a un 
acordo de governo e, en 
Maceda,- conseguiron que o 
concelleiro do PSOE anunciase 
que non ia apoiar ao BNG. Ao 
dia seguinte deste anúncio os 
responsabeis locais do PSOE 
naqueles concellos nos que 
existe un acordo de governo co 
BNG, rexeitaron as 
intepretacións dos seus 
compañeiros provinciais, 
afirmando que non existen 
"máis que as dificuldades 
lóxicas". En Compostela, onde 
se está a !legodar un acordo, o 
portavoz socialista, Sánchez 
Bugallo, declarou que as 
conversas ian por bo camiño 
"ao existir bastante coincidéncia 
ent.re os pr_ogramas~.· .• .. , 
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XOSÉ LOIS 

• Sete barcos 
de Ribeira 
a Libia 

Os armadores de Ribeira van 
enviar ·nos próximos días sete 
barcos dos que estaban a 
faenar no banco Canario
Sahariano para explorar as 
posibilidades de pesca en 
augas líbias. Armadores que 
xa investigaron as posibilidades 
mostranse esp.eranzados.Pero 
estes barcos galegas van levar 
para o país africano diversos 
productos galegas, · 

, producíndose unha 
reactivación do comércio·co 
Estado diri~jdo por Gadaffi. 

• Patacas, productos lácteos, · 
conservase mesmo peixe, 
ademáis de productos 
manofacturados son os que 
están nos acordes. Na prática 
este intercámbio comerciar 
significa a ruptura do embargo 
decretada polos EEUU. Un dos 
empresários que está a pular 
polo proxeto considera que se 
está intentando boicotear este 
acordo desde Madrid, 
afirmando que.as noticias que 
están a aparecer na prensa 
madrileña referíndose ao 
medre dq integrismo islá.mico 
en Líbia, non son máis que un 
intento de amedrentar aos 
armadores galegas para que 
nori rachen o bloqueo 
americano.+ · 

A. _IGLESIAS 

• R~ebemento a Antón Arias Curto 
O Venres 8, Antón Arias Curto foi recibido por un grupo· de persoas 
na praza do Toural en Santiago, tras a sua saida de prisión un"s días 
antes. O dirixente do Exército Guerrilheiro do Povo Galega Ceibe, 
que apresentaba dificultades para moverse debido ás feridas· que 
lle1provocou saltar pala fiestra da comisária de Ourense cando foi 
detido en.1988, tivo unhas verbas de agradecemento para todos os 
que apoiaron perante os anos de prisión, espeéialmente ás JUGA: 
Asimesmo, reiterou o seu sentimento independentista e á aspira
ción de que Gal iza acade . o pleno autogoverno. Antón Arias Curto 
ten cincuenta e un anos, dos ca.les pasou nove en várias prisións 
do Estado . español xa que ademáis de en 1988; xa tora detido en 
1980 pasando dous anos no cárcere. Naquela a sua primeira deten
ción, era tenente alcalde en Mor:iforte, onde saira eleito por .Unida-. 
de Galega. Estivo dende 1988 até 1991 sen xuizo e foi condeado a 
_ 12 anos e tres meses de prisión por pertenza ao EGPGC, tenen
za ilícita de armas e falsificación do documento _d~ identjq~de. ,+ 
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•Mozos 
independentistas 
·non eren 
no catalanismo 
.doPP 

Catalunya celebrou o 
pasado Luns 11, o seu dia 
nacional, á Diada, coa 
reunión de todos os 
políticos cataláns no 
Parlamento. Este ano, o 
Partido Popular non foi 
ben recibido cando os 
seus repres,entantes 
acudiron a realizar a 
oferenda floral diante do 
monumento de Rafael de 
Casanova en Barcelona. 
Mália os intentos do 
partido por aparecer ante 
a opinión pública como 
unha organización 
inevitabelmente aberta ao 
catalanismo, para a 
rñocedade independista 
prevaleceron as 
declaracións contrárias ao 
nacionalismo catalán por 
parte da cúpula estata~ 
dos conservadores, 
especialmente de José 
Maria Aznar. Cara este 
dirixíronse as protestas 
duns trescentos mozos 
que increparon ao 
presidente popular en 
Catalunya, Alex Vida!- -... 
Quadras e a Jorge Trias 
Sagnier, con consignas 
como "a diada non é 
española" e "Aznar, 
fascista". O lanzamento 
de ovos e unha moeda 
que alcanzou a Vidal
Quadras na orella fixo que 
os populares 
cuestionaran a 
seguridade aterecida 
polos Mossos d'Esquadra 
e, asimesmo, culparon 
dos incidentes ás 
mocidades de Esquerra 
Republicana de Cataluña. 
Pero tanto esta como o 
resto das organizacións 
políticas catalanas 
condearon os incidentes. 
Diante do mesmo 
monumento, ERC 
congregou a vários miles 
de persoas pola tarde no 
mesmo monumento ante 
os que se produciron os 
incidentes cos 
representantes do PP. • 

• Os :zapatistas 
tantean a entrada 
na política como 

• solución ao conflito 

Ainda que non sexa 
moito despois de sete 
meses de negociación, 
sempre a ponto de 
romper, o Governo 
mexicano e os zapatistas 
analizarán 
conxuntamente a 
situación do pais en 
vindeiras reunións . Os 
temas dos direitos e 
culturas de indíxenas, a 
democrácia, a xustiza e o 
desenvolvemento 
económico serán 
debatidos por . 
representantes de ambos 
lados. Para o EZLN este 
pode ser o xeito de entrar 
na política de México 
despois da consulta 
popular na que. a maioria 
dos votantes expresaron 
o desexo de que se 
convertira nunha 
organización política para 
encauzar as suas 
reivindicacións. • 

., . .., ' ~ ( -, 

• Condea contundente 
para X.L. Charlín 

A Audiéncia Nacional condeou a Xosé 
Luis Charlín a unha pena de tdnta e sete 
anos por consideralo o organizador dun 
cargamento de 1.200 quilos de cocaina, 
co cal se aproxima· á petición do fiscal, 
que era de corenta e un. O transporte do 
cargamento realizouse en Outubro do 
ano 1991 a bordo do remolcador "Rand''. 
O seu irmán, Manuel Charlin, considera
do o patriarca do clan, foi absolto o pasa
do ano no xuizo da "Operación Nécora", 
que resultou unha grande decepción pa
ra as organizacións de loita contra adro
ga. Pala contra e con referénci§:t á con
dea de Xosé Luis, a voceira de Erguete e 
concelleira en Vigo, Carmen Avendañ'o, 
sentiuse satisfejta e declarou que podía 
servir para abrir o proceso "Nécora".• 

• Vintedous anos 
despois a homenaxe 
a Allende 
cóbrase un morto 

Mália a instauración dun réxime democrá
tico, a vulneración dos direitos fundamen
tais en Chile segue a estar presente, e a 
marte de Salvador Allende no palacio 
presidéncial da Moeda e todos os desa
parecidos continuan na mente do pavo. 
Por esta razón, cada ano, miles de chile
nos saen á rua nesta data para lembrar 
os sucesos que impuxeron unha ditadura 
de máis de dezasete anos. Un rapaz mor
to foi a vítima dos enfrontamentos coa po
licia, que comezaron cando os manifes
tantes quixeron chegar ao palácio presi
déncial para homenaxear a Allende. Pala 
sua parte, a direita e os militares que 
apoiaron á ditadura celebraron a data co
mo un día de vitória. e lib_erdade, e César 
Augusto Pinochet tentou darlle volta á 
história chamándolles asasinos a Allende 
e aos seus ministros. O país, onde toda a 
estrutura de poder montada polos milita
res perante a ditadura segue a pesar, 
continua rexistando innumerábeis casos 
de persecucións políticas, torturas e ou-· 
tras violacións dos direitos humanos.• 

• A situación do 
Morrazo agrávase -

, . . 
ma1s coa cr1,e 
de Curbera 

Polo de agora son só dous meses de re
gulación de emprego os que terán que 
aturan os cento vinte traballadores da fá
brica conserveira Carballo-Curbera, de 
Hio. Pero a situación do Morrazo e, en 
concreto, a da outra grande empresa do 
sector, Massó, non fai presaxiar nada bó. 
A falla de liquidez fai que o dono da em
presa, Xosé Manuel Carballo adeuda aos 
traballadores o salário de Xullo e a paga 
extra ainda que a regulación sexa u.nha 
medida temporal que permita a búsqueda 
de financiación, tras rachar o acordo o 
empresário e o grupo inversor Cossonay. • 

• A Fiscalia· non. ere 
• • # 

na pr1s1on 
p~ra insu~misos 

. A Memória da Fiscalía ·xeral do Estado 
pronúnciase contra as penas d~ prisión 
para os insubmisos, o que pon en cues
tión todo intento futuro de penalizala. A 
Memória chega a afirmar textualmente 
que "a escasa utjlidade que ·para a so:
ciedade omportar:i · Servizo Militar e .a 
Prestación Social Substitutória non de
bera derivar na persecución penal".• 
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B~iras acusa á Xunta de impedir·que chegue ~ democrá~ia ao agro 

O . PP rexeita a criación do consello agrário 
• CARME VIDAL 

O partido no govemo, a 
Xunta de Galiza, rexeitou a 
criación do Consello Agrário 
Galega proposto polo BNG. 
Xosé Manuel Beiras 
defendeu a criación dun 
órgano Consultivo que ao 
igual que o Consello Galega 
de Relacións Laborais 
servise para asesorará 
Administración por parte 
dos sectores directamente 
vinculados ao agro. Con 

~ esta medida a Xunta, con 
competéncias plenas na 
matéria, volve a dar .as 
costas á instauración da 
democrácia no agro e ao 
recoñecimento dos 
sindicatos lab_regos. 

O deputado nacionalista ·xosé 
Manuel Beiras demandou para o 
agro galega unha "democrácia 
que ainda non chegou vinte anos 

~ despois do pasamento de Franco 
fil e do acceso á democrácia consti
a . tucional na que se recoñecen di
:i reitos e liberdades sindicais e la-

r---------------------------------------------------------------------------i 
O Parlamento non investigará 
o financiamento público do fraude do Ribeiro 

O grupo popular impediu a 
criación dunha comisión solici
tada polo socialista para in
vestigar a subvención da Xun
ta á bodega implicada no frau
de de contraetiquetas do Ri
be i ro . Cortizo , (Psde G
PSOE), acusou ao conselleiro 
de Agricultura de ter ocultado 
a subvención e incurrido en 
iregulariedades ao renovar un 

1 contrato repetidamente incum
prido e que serviu para "finan
ciar con cartas públicos o frau
de das contraetiquetas no que 
a Xunta quixo tapar toda a súa 
actuación". O deputado socia
lista falou de desviación de 
fondos públicos para intereses 
particulares mentras o nacio
nalista Suárez ~nal dixo que . 
a actitude do governo da Xun- . 
ta levaba a pensar que "preci
saban ao grupo Arnoia como 
base electoral importante" e 
nunha iniciativa apresentada 

Tomás Pérez Vidal. A. IGLESIAS · 

polo BNG pediu responsabili
dade ao governo ao ter "apos
tado por m.acro-bodegas que . 
levan ao fraude do matute'~o 
tempo que reclamou medidas 
para que o. ribeiro valva a ter 

credibilidade diante dos con
sumidores. 

O conselleiro de Agricultura, 
Tomás Pérez Vidal, destacou 
a corrección da actuación do 
presidente de consello regula
dor -hoxe en liberdade condi
cional polo caso- e anunciou 
que nesta colleita o Ribeiro te
rá un dobre control para des
poi s encetar unha campaña 
publicitária que o deputado so
cialista dixo que xa estaba en 
marcha sen ter desenvolvido 
antes accións para demostrar 
que o viño falsificado estaba 
só nunha empresa. 

Suárez Canal ,propúxolle ao 
conselleiro a necesidade da 
re.forma do regulamento do 
Consello Regulador que non 
se ten , modificado desde o _ 
ano 1976 e o recoñecimento 
neste órgano dos colleiteiros. • 

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

borais". A criación do Consello 
Agrário Galega daría lugar a un 
marco de negociación laborar 
nun dos máis importantes secto
res económicos galegas e o reco
ñecimento das organizacións sin
dicais agrárias que segundo des
tacou o deputado do BNG "fóra 
do seu labor reMndicativo care
cen de calquer instáncia, institu
ción ou lexitimación formal". 

A discriminación dos labregos 
galegas non ven só da súa com
paranza cos asalariados que 
contan desde o ano 88 cun Con
sello Galega de Relaci(ms L.abo
rais con preséncia de sindicatos, 
empresários e Administración 
senón tamén ao se comparar co 
que aconteceu nalgunhas comu
nidades autónomas como Cata
lunya e Valéncia onde se apro
bou un marco de negociación 
entre os interlocutores sociais do 
agro. Beiras lembrou por iso as 
palabras de Castelao cando en 
1932 recoñecia a desigualdade 
entre os labregos da Galiza e 
os xornaleiros andaluces e la
mentou que con quince anos de 
vida das institucións económicas 
con plena competéncia en maté
ria agrícola e gandeira, .ainda 
que non se recoñecese un mar
co de actuación política do sec
tor que ten pasado enormes difi
cu ldades e cunha "emerxente 
problemática agrária mentras se 
esquece que os labregos teñen 
tamén relacións laborais". 

A iniciativa nacionalista contou 
co apoio dos socialistas que 
aprobaron "unha proposta pre
sentada por un grupo da oposi
ción ante a caréncia do governo". 
Sineiro dixo que o consello en
chería un valeiro de "regulación, 
consulta e participación efectiva". 

O agro baixo control 

O deputado Xosé Recemil Tábo
ra entraba no Parlamento sen 
moita sorte a dicer pola dura ré
plica que atopou nas respqstas 
dos parlaméntarios da oposi
ción, chegando a sinalar Beiras 
que ao igual que a mesa de pre
sidéncia se baixara neste novo 
período de sesións, ''tamén o ·pp 

-segue a baixar o nível dos depu
tados". As indicacións viñan po
los argumentos empregados -por 
Recemil para rexeitar a proposi
ción nacionalista que eran o co
ñeci mento do agro que tiña a 
consellería xa que contaba con 
"1400 técnicos a pé de obra cu
brir}do todas as necesidades". 

Ante a resposta dada polo grupo . 

do govemo que evitou tratar o te
ma en cuestión e preferiu referir
se a cuestións colaterais, Beiras 
dubidou da honestidade do con
selleiro de Agricultura ao que ca
lificou de "xordomudo" e asegu
rou que o Consello, mesmo a pe
sares da oposición do PP, terá 
que chegar algun día. O portavoz 
do BNG avisou ao grupo popular 
de que estaban a xogar con "ma
terial explosivo" e que terian que 
lamentar as consecuéncias por
que He ian "ir á chepa por impedir_ 
que a democrácia chegue". -

As provincias da Coruña 
e Ourense terán 
oficialmente os seus nomes 

Os tres grupos con representa
ción no parlamente votaron 
unanimemente unha proposi
ción apresentada polo grupo 
popular par~ o recoñecrmento 
dos nomes en galega das pro
ví ncias da Coruña e Ourense 
que até agora respondian ofi
cialmente ás denominacións es
pañolizadas. No debate sobre a 
proposición a deputada nacio
nalista destacou que "non se 
trata · de galeguizar -senón de 
restituir os seus nomes" e pediu 
seriedade coa proposta candpo 
lembrou a "histéria españoliza
dora" tanto do alcalde da Coru
ña como do portavoz do PP no 
concello, Augusto César Len
doiro -quen terá que oficializar 
na deputación o nome da pro
víncia- á hora de negar a deno
minación da cidade que levou a 
que "mesmo o concello se per
sonase como acusación persoal 
na causa'" contra os cidadáns e 
os cargos públicos que restitui
ron a legalidade". 

A deputada socialista Mª Xosé 
Porteiro falou de que co cám
bio se ia "subsanar unha débe
da histórica co pa'ís" e anun
ciou que o grupo socialista 
apoiará a proposta no Congre
so dos Deputados na sua tra
mitación lexislativa. A pesar 
das referéncias a:o alcalde so
cialista da Coruña, Porteiro si
nalou que cómpre "correxir os 
erras do pasado". 

Tampouco o deputado do PP, 
González Suárez respondeu ás 
alusións de Pilar García Negro 
sobre o. incumprimento de cargos 
do seu partido da Lei de Normali
zación Lingüistica e ao respeito 
do alcalde de Ponteareas só si
nalou que con todos os govemos 
mt..inicipais que tiñan consideraba 
que eran poucos os "exemplos 
de alcaldes renuentes". • 
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Negan que existira control 
ou represión por parte · · 
das autoridades chinesas 

As deputadas 
galegas en · Pequin 
afirman que foi a 
experiéncia política 
máis importante. 

• • 
qu~ v1v1ron 

• CARME VIDAL 

Para as deputadas galegas que foron a Pequin o 
. Foro foi distinto do que se contou. Nengunha .fala de 
control nen represión das forzas de segurida.de 
chinesas senón da coincidéncia unánime das 
mulleres á hora de recoñecer a necesidade de 
emprender política! p~áticas que elimin~n de vez a 
discriminación. A representante do PP, Maite 
Fernández di que atopou na China un "pavo dunha 
imensa nobreza e un país no que nqn sofriu nengun 
tipo de presións". Para Pilar Garcia Negro do BNG a 
vinculación da defensa dos direitos das mulleres 
ci.mha politica anti-imperialista foi unha mensaxe en 
_exceso radical para ser suportada polas grandes 
cadeas informativas occidentais e mesmo polos 
governos que tentaron acalar o que ali aconteceu .. 
Pala sua banda, a socialista Maria Xosé Porteiro -. , . 

quen manifesta que foi a experiéncia política máis 
interesante e intensa e que ten asistido-, recoñece 
6 esforzo do góverllo chinés senda anfitrión dun Foro 
de ONGs ao que por primeira vez acodiron máis de 
trinta mil mulleres e lamenta o "boicot informativo que 
se deu, tanto por ter sido protagonizado por mulleres · 
como por ser nun país comunista como por calar as 
mensaxes radicais de. denúncia do imperialismo que 
ali se deron". Elas conformaron a delegaci6n galéga 
na Conferéncia Mundial e, · mesmo sen poder 
participar nas sesións da ONU para os governos, 
consideran que foi importante que Galiza se 
manifestase con voz própria e levase a sua proposta. 

De volta teñen vontade de trasladar ao Parlamento 
medidas lexislativas que eliminen a discriminación da 
rriuller e rexeitar calquer proposta que perpetue o . -
con·finamento ao ámbito privado. Neste sentido as · 
tres coinciden no seu desacorde co anúncio por parte 
do Servizo Galega para a lgualdade do Home e da 
Muller (SEGAPIHOM) de facer un estudó para ver as 
posibilidades de aprobar o salário por traballos 
domésticos. Pero a pesar de certas coincidéncias os 
prismas ideolóxicos distintos agraman na sua 
valoración de actuacións políticas encamiña.das a 
conseguir a igualdade real das mulleres.• 

Pilar Garcia Negro (BNG) 
. , 

1 Serviu para exixir dos governos abandoar a retórica e 

A declaración parlamentar 
aprobada en Pequin na reunión 
convocada pola Unión lnterna
ci ona I Par~amentária coincide 
coas propostas levadas pelas 
deputadas galegas? 

Existen grandes coincidéncias co 
documento que saiu da se·sión 
celebrada o 7 de Deeembro e su
liñaria unha case idéntica en ter
mos textuais que era a necesida
de de traducir en políticas práti
cas, concretas e visíbeis, con re
c1.,1rsos adecuados, .todas as lexis
lacións igualitaristas que existen. 
Habia _un .clamor unánime para 
abandoar o terreo da retórica e 
ex'ixir aos governos e institucións 
públicas que potenciasen planos 
específicos e recursos financrairos 
para que unha vez coñecido o 
diagnóstico, no que tanto abon
dan os informes da ONU, se poña 
remédio no terreo os feítos. 

Por parte das mulleres de paí
ses dependentes deuse un dis!" 
curso con semellan zas ao das 
nacionalistas galegas que vin-

. culan o feminismo e a libera
ción nacion al? 

As delegacións de mulleres de 
paises do Terceiro mundo insis
tian na sua denúncia c-0ntra o im
péri o das transnacionais, das en 
grahdes corporacións financei- ~ 
ras, dos governos que as secun- ~ 
dan e que están afundindo aínda ~ 
máis ás tres cuartas partes do ~ 
planeta na imposibilidade de se altura estariamos as mulleres 
desenvolveren economicamente. galegas? 
No nacionalismo galego tamé_n 
seguimos facendo unha vincula- Ternos unha cobertura lexislativa 
ción do feminismo como ideolo- nominalmente igualitarista pero 
xia e tamén como prática social e · segue a ser certa a aseveración 
moral nova cunha política aberta- de Rosalia de Castro de hai máis 
mente anti-imperialista, pacifista, de cen anos de que por seren a 
denunciadora da carreira arma- parte máis feble da corda son as 
mentística, das probas nuclea- mulleres as que máis se resinten 
res ... é dicer reivindicar desde a do proceso de explotación, domí-
denúncia da rilarxinalidade. Nes- nio e discriminación. Na Galiza as 
te marco non se pode abrir paso mulleres seguen sendo amortigua-
á idea da liberación das mulleres, doras de moitas caréncias en ser-
non pode haber nen equidade, vizos sociais e públicos, de proble-
nen liberdade nen igualdade de mas económicos que as institu-
direitos porque hai unha gradísi- cións políticas non se preocupan 
ma masa de mulleres que co seu de resolver. Atendendo aos indica-
traballo e a sua explqtación e. dis- dores económicos e ao papel de 

· criminación están a aguantando Gal iza no concerto europeu e 
ese inxusto edificio. mundial non é estravagante talar 

No baremo internacional, a que 
de terceiromundismo e as mulle
res seguen sendo, nesta orde de 

-causas, abrumadora maioria en 
todos os indicadores negativos e 
minoría nos pastos de decisión e 
presenza nas institucións. 

Como medida o SEGAPIHOM pro
pón o salário doméstico. 

É aberrante calquer proposta diri
xida sexistamente a un dos xéne
ros da humanidade que non se
xan accións en positivo para pa
liar as condicións de discrimina
ción que a muller padece. Non 
senda isto témonos que opor a 
todo o que sexan axudas desde 
as institucións para conservar un
h a situación de confinamento . 
Haberá que perguntarse para que 
serve unha Consellaria da Famí
lia, Muller e Xuventude, se para 
estancar as condicións de vida 
negativa das mulleres ou para im-

Maria Xosé Porteiro (PSOE) 'A revolución das m 
A presenza no foro das ONGs 
deulle a idea de que as reivindi
cacións que levaban son com
partidas por mulleres de todo o 
mundo? 

Vin que non estabam'os talando 
de algo imposíbel de conseguir. 
Desde· o momento en que as mu
lleres espertan toman conciéncia . 
e intentan porlle remédio a sua si
tuación é algo imparábel. A r~vo-
1 u c i ón vai máis apresa do que 
pensaba e hai mulleres de todo o 
mundo dispostas a tomar as. ren
das para cambiar o. curso da his
tória, din que rion están dispostas 
a seguir destruindo ó meio am
biente, a que siga habendo un 
modelo de desenvolvi-mento im
posto pol9s países do Primeiro 
mundo ... E un discurso tan urxen
te que teño a impresión de que no 
século que ven vai haber un gran
de salto cultural que comparo con 
~ses cámbios de civilización .co-

mo a Revolución Industrial. 

A revolución das mulleres non 
se pode desvin-
cular pois dunba 
política global li
beradora? 'Ninguén 

para os governos? 

Na xornada interparlamentar o 
ponto en comun 
era que por moito 
que os governos 
asinen a declara-

Nas palabras so
bretodo das mulle
res dos países en 
vias. de desenvolvi
menfo viase que.·as 

perde priviléxios 
porque si, ten que 
haber un certo 

ción guveriTiental, 
se logo nos parla-. 
mentes non hai 
traslación en me
didas lexislativas 
e dotación orza
mental para leva
las a cabo queda: 
todo en papel mo-

suas reivindica- nivel de 
cións ian no sentí- 1"mpos1'cio' n' 
do de que non se 
pode desvencellar 
a liberación da mu-
11 e r dos procesos . 
de desenvolvimen-
to e transformación 
da sociedade e iso é o máis revo
lucionário de todo o que ali se dixo. 

As propostas que se aproben 
_en Pequin van ser vinculantes 

1 lado. Foi intere- · 
sante ese recoñe
cimento de que os 
parlamentos son 
un ámbito funda-

mental á hora de ir avanzando po
sicións máis alá de meras declara
cións sen concretar. 

Ese encentro con mulleres de 

pe 

N 
d1 
tii 
xi 
IT 
p 

ª' 
IT 
el 
u 
01 

re 

Vé 
ci 
m 
n< 
m 
m 

A 
er 
Ce 
p1 
q1 
Cé 

ull 
di 

' b~ 

si 

·U 
SE 
cj, 

m 
be 
ne 
vi1 
gé 
VE 

PE 
er 
to 

N 
ur 
se 



ae 

en 
;e 
1 e 

o-

iri-
1e-
;e-
>a-
1a-
on 
·a 
de 
Jíl-
to . 
ue 
ní-
tra 
da 
m-

1 m 
-. 

· o 
un 
1ito 
os 
a-
al, 
la-
1ai 
1e-
as 
:a-
ra-
da 
10-
·e-
ie-
os 
on 
la-
>O-
a-

cie 

pasar aos feitos' 

pulsalas en termos de traballo, 
oferta e posibilidades de forma
ción que teria que ser o seu labor. 
A formación ocupacional que es
tán a desenvolver seria óptima 
para os homes. que son os máis 
necesitados de aprender todo un 
abano de actividades que tradi
cionalmente foron fiminos, tapice- _ 
ria, puericul.tura ... 

Non é doado porque estaíl)os 
nuns mínimos tan abaixados que 
dan ganas de pensar que cal
quer causa serve con tal de que 
se invirta a tendéncia. Hai que 
talar de accións políticas en posi
tivo que favorezan a participa
ción pública· e a equidade das 
mulleres e, sen que se interprete 

como _brincadeira, 
Toda política nes
te senso que non 
vaia dirixida a ob
ter un traballo fora 
da casa vai ser xa 
de seu negativo 
porque reforza un
ha das marcas de 
discriminación das 
mulleres que é o 
encerro no mundo 
doméstico. 

' F alaria de cotas 
para os homes 
que son os que 
as necesitan 

falaria de cotas 
para os homes 
que son os que 
as necesitan co
mo única via para 
rebaixar a satura
ción masculina. 
Como solucións a 
curto prazo négo
me a que se utili
ce a coartada da 
non preparación 
e da vontade min
guada das mulle
res. A exclusión 
das mulleres é un 

No parlamento ten 
denunciado repe
tidas veces o se
xismo de organis-

como única via 
para rebaixar a 
saturación 
masculina' 

mos rexidos polo 
PP e a sua política 
ao respeito das 
mulleres, foi difícil 
chegar ao acordo 
unitário das tres 
organizacións políticas que leva
ron á China? 

A proposta do BNG era a única e 
non houbo confronto de posi
cións. Son a primeira en gavarme 
da unanimidade pero non hai que 
esquecer que lago en temas que 
nos interesan a todas a óptica po
lítica é claramente diferente. Per
gúntome tamén por que non se 
pratica esta atitude de consenso 
no parlamento cando tehen sido 
dúcias de iniciativas defendidas 
polo BNG sobre a discriminación 
das mulleres que foron rexeita
das. Reclamo consenso tamén aí. 
Mesmo nesta lexislatura iniciati
vas recentes como na que se soli
citaba algo tan avermellante co
mo que as institucións públicas 
non pagasen eventos absoluta
mente discriminatórios para as 
mulleresi o PP dixo que non. 

A pouca presenza de mulleres 
en órganos de dirección políti
ca e pastos de representación 
pública afecta tamén ao BNG, 
que medidas se toman, políti
cas positivas, cotas ... ? 

problema político 
de1 primeira mag
nitud e que está 
na própria rai? da 
impostura da de
mocrácia e que o 
BNG denúncia 

desde a nasa óptica política co
mo a inxustiza do modelo capita- · 
lista. Hai unha tendéncia a late
ralizar o problema cando atinxe 
ao funcionamento global da so
ciedade ~ 

A que pensa que se debe o bal
bordo suscitado pola viaxe da 
deputadas á Conferéncia? 

As deputadas galegas non podía
mos autonomamente e como mu
lleres galegas viaxar á IV Confe
réncia Mundial das Mulleres. Pú
xose en cuestión por semos mu
lleres e por sermos galegas que 
poidésemos ter unhq participa
ción política directa. E informati
vamente intragábel a nosa deci
sión de ir alá como tamén o é a 
radicalidade escoitada no Foro en 
termos de denúncia fortísima dos 
grandes impérios e a unanimida
de na vinculación do feminismo 
co desenvolvemento autónomo 
de todos os países en vias de de.
senvolvimento. Por iso tamén a 
información que se deu nas gran
des cadeas non seguiu nengunha 
rega de xogo. + 

ulleres é imparábel' 
distintos países poido ser un 

' bon observatório para valorar a 
situación das galegas. 

· Unha situación sen dúbida moi de
sequilibrada con enormes diferén
cias ás que viven no rural e en áre
as urbanizadas. Na Galiza tem0s 
bolsas de auténtica depresión eco
nómica e isa fai aínda máis difícil a 
vida das mulleres. Aparte diso, as 
galegas están accedendo cada 
vez máis á formación, ao ensino ... 
pero ten a asignatura pendente do 
emprego e da presenza nos pas
tos de decisión real. 

Ao respeito o PSOE aprobou 
tiai sete anos a política de co
tas que se sigue sen desenvol
ver, a que se debe que non fora 
efectiva? 

No último congreso aprobouse 
unha representación do 30%. Pa
sou como na Constitución onde ,, ' . 

se recoñece que non pode haber 
desigualdade por sexo pero sen 

" embargo a realidade é que segu'? 
habendo barreiras patriarcais. E 
importante non só o cámbio lexis
lativo senón tamén o cultural e is
to é un problema de vontade polí
tica. Nos países nórdicos onde 
estabeleceron as cotas hai 30 · 
anos a paridade é un feito real, 
polo que esta política, como me
dida transitória en canto non se 

· consiga a igualdade na pratica, é 
positiva. Ninguén perde privilé
xios porque si, ten que haber un 
certo nivel de imposición. 

As deputadas da oposición na· 
Galiza denunciaron que mesmo 
desde as institucións se perpe- ' 
tuaba a discriminación, débese 
isto da auséncia de mulleres 
nos organismos públicos? 

A história da discriminación é lon
ga e as institucións son de seu 

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

Maite Fernández (PP) 
10 salário para as amas de casa 
seria con.denar á muller a non sair do fogar' 

Sendo o partido do Governo 
en Galiza, cal foi a participa
ción do PP na Conferéncia da 
Muller? · 

Nós fumos a Pequin formando 
parte da delegación enviada 
polo Parlamento Galega, que 
foi o único de todos os autonó
micos que mandou unha repre
sentación. Treño que dicer que 
por iso recibimos críticas e 
me.smo a minis-

Carme Bianchi estaba en repre
sen tasi ó n da Consellaria da 
Muller. Penso que se tiña que 
referir máis ben a unha pensión 
de xubilación, en época de crise 
é praticamente imposíbel talar 
dun soldo para a ama de casa e 
por outra banda seria condenar 
á muller a quedar no fogar. A 
muller debe ter liberdade para 
escoller se prefire quedar na 
casa ou sair fara, estabelecer 

A. IGLESIAS 

un salário seria 
condenala para 
sempre eu rexei
to esta, posibili
dade. E através 
da educación, da 
cultura e do tra
bal lo como as 
persoas se valo
ran a si rn~smas 

.e as mulleres 
non podemos 
quedar á marxe. 
Unha discrimina
ción non se corri
xe con outra dis
criminación. Si 
aprobaria unha 
pensión de xubi
lació n porque é 
xusto e debe tela 
todo o mundo. 

tra Cristina Al
berdi, que se en
teirou diso pala 
prensa, apoiou a 
nasa decisión 
porque non era 
unha viaxe turís
tica senón unha 
forma de con
cienciarse contra 
a discriminación. 
Fomos mulleres 
de todos os gru
pos unidas, cun
ha proposta co
m un que lago 
coincidiu coa 
aprobada polo 
Foro de Parla
mentárias que 
se celebrou con 
deputadas de to
do o mundo. En 
China vimos que 
con circunstán
cias particulares 
todas as mulle
res do mundo 
sofren a discri
minacion e esta
bamos xuntas 
para dicelo, pa
rar nin foi sen 
dúbida o aconte
cimento máis im
portante do que 
pu id en partici
par. 

'As tarefas 
Como represen
tantes do mes
mo partido, que 
decisións das 
aprobadas con 
Pequin van 
transmitir ao Go
verno de Galiza? 

domésticas 
seguen recaindo 
nas mulleres e 
son a s~a 

.. Jimitaci.ón que 
! non as deixa 
1 

! moitas veces 
'1 . 

! trabal lar· fara' 

·A Comisión para 
a lgualdade do 
Home e da Mu
ller da que for
mamos parte os 
tres grupos políti
cos quedamos 
de reunirnos pa-
ra facer unha va
loración do que 
ali se aprobou e 

Tamén do seu 
partido, na Con
f eré nci a Guver- · 
namental a pre-
sidenta do SEGAPIHOM, Carme 
Bianchi desde a delegación 
española dixo que estaba a 
estudar a posibilidade de 
aprobar en Galiza un salário 
para as mulleres que t~aba
llan na casa. 

· lago van transmi
tilo e levalo adiante para adop
tar as medidas ne·cesárias. 

Na proposta galega habia vá
ri as iniciativas lexislativas, 
pensa que mesmo se poderia 
obrigar por lei a aplicar a co-

rresponsabilidade das tarefas 
domésticas? 

A corresponsabilidade é lóxica 
pero lexislalo é difícil e penso 
que as medidas nunca deben vir 
impostas senón aplicadas con 
concienciación porque só as 

. que se adoptan con convenci
mento perduran. As tarefas do- 1 

mésticas seguen recaindo nas 
mulleres e son a sua limitación 
que non as deixa _moitas veces 
traballar fora, sen embargo non 
haí que reivindicalo dunha forma 
brusca, senón exixindo guarde
rías, cursos ... un ha série de me
didas que fagan que a muller se 
reinc;orpore de novo a esa mar
cha da sociedade. 

Poucas mulleres ocupan car
gos de responsabilidade polí
tica, que medidas se toman no 
_PP para paliar esta situación? 

No PP non ternos política de co
tas, eu respeito as decisións dou
tros partidos, que con esa medi
das teñen máis mulleres nos pas
tos de decisión, sen embargo é 
coñecido que o PP ten maior nú
mero que outros partidos sen ser 
necesárias as cotas. Somos pou
cas as mulleres que ternos pos
tas de decisión no mundo da polí
tica ou a empresa, pero irnos 
senda cada vez máis. lsto é unha 
tónica xeral en todos os partidos 
e en todos estamos lonxe dos 
pastos de dirección, sexamos de 
direitas ou de esquerdas. 

As recriminacións a organis
mos rexidos polo PP e acusa
dos de discriminación ás mu
lleres sucedéronse nesta lexis
latura, que opinión lle merece 
a unha deputada dese partido? 

Supoño que a referénc1a ven dos 
.concursos de mises organizados 
polp. Deputación de Lugo ou a 
Corisellaria de Sanidade. A min 
no me gusta sacar os temas do 
contexto no que están. Como 
muller teño que ter a liberdade de 
se quera apresentarme a un con
curso poder facelo, nen sequer 
me parece mal que se apresente. 
Agora, se ten que haber subven
ción ou non para un concurso de 
beleza? non deberia habela.+ 

L-----------------------------------------------~------------------------------

conservadoras, tenden a perpe-' 
tuarse cando a loita das mulleres 
é revoluGionária. Os cámbios for
tes non son doados e sempre hai 
barreiras ae tipo patriarcal que 

A. IGLESIAS 

persisten aínda que flonse vexan. 
Nos próprios partidos políticos no 
tema das cotas, quen as conse
guiu?, as mulleres concienciadas 
e, en canto retrocedes, perdes pe-

so porque un organismo deste ti
po é oonservador, non xa politica
mente senór:i como ·estrutura. La
go están os organismos da muller 
e eu reélamo da Consellaria con 
ese nome un maior compromiso e 
concienciación porque senón nos 
está a prexudicar. 

A política institucional desen
volvida na Galiza quer perpe
tuar o papel da muller relegada 
ao ámbito privado? 

As veces o .sEGAPIHOM aseméltase 
máis á Sección Fiminina que a un 
servizo para a igualdade. Non que
ra facer unha descalificación global 
pero, en calquera caso, activida
des como os cursos que desenvol
ven de labores domésticos tal vez 
permitan mobilizar mellar ás mulle
res desinformadas, ter. maior ren
dabilidade eleitoral ime~iata pero a 
longo prazo prexudican unha tare
fa séria feíta a pral das mulleres.+ 



CRISE PESQUEIRA 
. ' ' 

Primeira reunión da NAFO d_esde que sentenciou·a desaparición da frota galega de.fletán 

Todo apontO a que . . 
a UE ·e Canadá manterán o seu acordo dé PesCa 

-
• SEVERINO XESTOSO 

Se na xuntanza da NAFo· 
que tivo lugar hai un ano 
puxéranse as bases para 
a desaparición da frota 
galega de arrastreiros 
conxeladores de gran 
fondo, grácias sobre todo 
á tíbia defensa dos no.sos 
intereses por parte da 

cionado dividiuse a área en duas 
zonas, unha que corresponde in
tegramente ao Canadá e outra 
para todas as partes contratantes. 
Haberá tamén que estar atentos a 
algunhas medidas técnicas que 
xa se perfilaron no acordo _bilate
ral, pero-que ainda están sen con
firmar, como ppden ser a talla mí
nima do fletan negro, mallas, con
dicións de posíbeis espécies aso
ciadas, vedas, etc. 

~ Fálase tamén estes dias da po
ffi sibilidade de que outros Estados 
~ contratantes poidan facer unha 
~ espécie de fronte comun ante 
~ algunhas das medidas de ins-

Non se reuniron 
por vacacións 

Nestes intres o Estado Español , 
parece sair cunha certa vanta
xa, outra causa é que despois a 
aproveite, xa que preside as 
reunións de coordinación comu
nitária. Agora, á esperar se a 
Delegación Española fai seus 

·Un ion Europea, hoxe en 
cámbio -dada a sinatura 
do Acorde bilateral de 
Abri 1 entre Canadá e a 
propria UE-·semella que. 
non existiran grandes 
sobresaltos'. 

gunha destas· posibilidades pare
ce situarse no marco do probabeL 

nas 27 .000 toneladas e menos 
por debaixo, senón para defen
der un aumento desa cantidade". 
Claro que, mentres os armadores 

pección, xa que barcos, obser
vadores, etc. costan cartas e 
pode que afgún país non esteña 
disposto a gas.talos. Pero dada 
a preponderáncia que ten Cana
dá neste foro faise bastante du
bidoso que isto chegue a ocurrir 
ou que o Xapón e Rúsia, por 
exemplo, poñan obxecións ao 

. os· desexos do sector interesa
do en Galiza que, por outra par
te, non tivo con anterioridade 
nengunha reunión para prepa
rar unha postura comun coa 
Secretaria de Pesca, debido ás 
vacacións e as datas nas que 
se leva a cabo a reunión . De 
Galiza partiron o Luns, o xa ci
tado Xerente da Cooperativa, o 
Presidente de ANAMER Manuel 
Liria e o Presidente de ANA
VAR Ramiro Gordejuela. Ade
máis asiste esta vez o Subdi 
rector de Pesca da Xunta. 

· galegas entenden que ese nivel 
médio se aproxima ás 60.000 to
neladas, haberá que estar atento 
a como o entende Ganada. 

Catro ou 
. reparto do TAC. 

Para que se producise algunha 
novidade, nesta nova reunión da 
NAFO, teria que darse un dos se- . 
guintes tres casos: Primeiro: que 
Canadá esquecese o seu com
promiso de admitir que a UE se fi
xese co 55,35 das capturas da 
zona sur ou ben que tratase de 
reducir o exíguo TAC actual en di
ta zona. Segundo: que a Unión 
Europea defendese o TAC de 
40.000 toneladas que a vista do 
informe científico e segundo os 
armadores galegas é posibel e 
por suposto desexabel. Terceiro: 
que as demais partes contratan
tes fixesen unha fronte comun 
contra a U.E e Canadá. Pero nen-

Na xuntanza científica celebrada 
no mes de Xuño falouse princi
palmente da situación das exis
ténci as e das recomen·da.cións 
que sobre elas farian chegar á 
Comisión. Asi, de seguer man
te·ndo a moratória sobre os pei
xes planos e as· escasisimas cuo
tas de bacallau, en canto sobre o 
fletán negro o Consello Científico 
Asesor recomenda á Comisión fi
xar un TAC que se situe por bai
xo do nivel médio de capturas en
tre os anos 90 e 94. lsto cria cer
ta expectativa para ós intereses 
pesqueiros galegas e ao respeito 
o Xerente da Cooperativa de Ar
madores de Vigo, Xosé Ramón 
Fu~rtes -que tamén se trasladou 
ao Canadá- afirma que "hai· can
cha suficiente como para non cair 

cinco meses de traballo 

Semella pois que o binómio 
UE-Canadá defenderá conxunta
mente as medidas técnicas, as de 
conservación dos recursos, con
trol e inspección e mesmo a por
centaxe das cuotas respeitivas. 
Seria unha espécie de "eu defen
do a tua cuota se ti me defendes 
as medidas de control". O q1:-1e pa
sa é que esa porcentaxe corres
ponde en realidade unicamente á 
zona Sur, xa que no acordo men-

E neste apartado, onde se dese
xa que a UE dea a batalla e val
va a plantear, como o ano pasa-

Do fletán de seguro que haberá 
que seguir talando e xa non só 
das resolucións e efectos que poi
dan derivarse desta reunión, se
non das posibilidades de captura 
neutras zonas. Ao parecer, dous 
barcos que se encentran en Gro
enlánd ia observaron algo máis 
que indícios da abundáncia deste 
peixe e non digamos dos que par
ticiparon na frustrada campaña do 
Mar de Barents. Precisamente es
tas.e a agardar o informe científico 
desa campaña, para plantear nas 
reunións de Novembro a posíbel 
revisión da situación do fletán na
quelas augas. • 

.- do, a cuota das 40.000 tonela
das, o que significaria unhas 
30.000 en total para a Zona Sur, 
en vez das 20.000 actuais, o que 
daria un pequeno respiro á frota 
galega, xa que, se non é co re
parto das 11.070 toneladas que lle 
corresponderia a UE entre Espa
ña e Portugal, os barcos galegas 
poderian traballar semente uns 
catro ou cinco meses. 

LOITA POLO EMPREGO E TÁCTICA SIN·DICAL 

Nos últimos cinco anos, os do governo 
Fraga, perdéronse 120.100 postas de 
traballo en Gal iza, máis do 11 % do total 
existente. Destes: 26.900 na industria. 
Son dados até o dia 1 de Xullo de pre- · 
sente ano. Quer dicer que nori están des
contados os 1000 que se pretende des
pedir de Astano, o peche de Massó, ... e 
tampouco se teñen en canta os vários 
miles de marlñeiros en paro forzoso pola 
falla de acorde entre a U E e Marrocos. 
Estas son as cifras reais, dadas polo Ins
tituto de Estadística, · máis alá de que un 
trimestre haxa mil contratacións rnáis, ou 
ao seguinte descenda o número de p¡:1.ra
dos por mor d.e que están a traballar tem
poralmente nas Palmas ou Canárias. 

A Xunta de Galiza non é a única culpábel 
desta situación, xa que a entrada na 
Unión Europea e a política discriminatória 
que secularmente mantén o Estado Espa
ñol non tan doada a recuperación econó
mica ou . calquer plan que o intente. Non 
hai dúbida de .que resulta difícil, desde a 
dependéncia e a marxinación, construir 
un país, pero, no caso concreto dos últi
mos d~co anos de governo Fraga, e máis 
alá das declaracións e instrumentaliza
ción dos médios de información que tan 

, ben fai, o Governo galega foi incapaz de 
utilizar adecuadamente os . recursos eco
nómicos e o poder de convocatória públi
ca que podería ter, pra evitar o desmante
lamento de industrias básicas e as limita
cións na produción, asi como a discrim.i
nación na construcción de infraestruturas. 
De poucoa.valeron-os Anos Santos e un · 
home que seica ten un "gran recoñece
mento internacional", para manter o em
prego e desenvolver o país. A si·ntese de 
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cinco años de goverño Fraga, é: menos 
traballo, menos povoación e máis paro. 

- -

tabilidade do sistema. Unha ve.? máis as 
clases baixas están soas, sen aliados .. . e 

- o que é piar: divididas. 
Claro está que esta falla de emprego e 
precariedade laboral non repercute igoal E todo isto como contexto da grave si-
en todos os sectores da povoación. Esta- tuación na que se encontran várias das 
na a vivir especialmente as persoas que actividades produtivas básicas , como 
moran ou proveñen do rural e subúrbios son: naval, pesca, leite, viño ... A primeira 
das cidades, os xóvenes ... e aqueles que coa posíbel proibición de Astano de re-
teñen unha menor formación profesional. parar barcos e o despido de 1000 traba-
En poucas palabras: as clases máis bai- lladores, a segunda coa perda total ou 
xas ... as que teñen / parcial de caladoiros 
menqr poder de con- · ------------- como os de Marro-
testación. Pola contra, · · cos, Terranova ... ' E 
un gran sector das 'Non se vai mentras tanto º per-
c1ases medias millora- soal de cada sector 
ron a súa situación solucionar só con que intentando dar unha 
económica, aproveita~ resposta, af astados 
ron a modernización un conflito ou unha uns doutros, como se 
tecnolóxica, e pasa- loca· 11· dade se cada problema fose 
ron ... de contestários independente e non 
e defensores dos opri- r.adicalice, se o resto afectara ªº conxunto 
midas, a sacralizar o da economia galega 
estarzo individual e o do país segue como é a todos os traballa-
mundo dos podero- dores. 
sos ... e os menos be- espectador" 
lixerantes a disfrutar 
da sua sorte. Unha 
demostración disto 
estivo na recente fol-
ga ·dos médicos (sen 
entrar a valorar se as suas reivindica
cións, próximas ao 33% de au-mento, 
eran ou non xustas) que contou coa com
presión e apoio de non poucos médios 
de información e comentaristas ... o que 
contrasta coa atitude que manteñen fren
te a calquer conflito no que os protago
nistas son traballadores da construcción 
ou limpeza, nos que un aumento do 5-
6% é visto como un atentado contra a es- .. 

Mal camiño, deixar as 
loitas ailladas, permi
tindo que medren ide
as trabl!cadas, 'que 

· fortalecen o corporati
vismo, os reinos· de taifas e as posturas 
insolidárias. Asi, ·por exemplo, o proble
ma qa pesca en Marrocos, non é un pro
blema só do Morrazo, senón tamén ·de A 
Guarda e Ribeira, pero fundamentalmen
te de toda Galiza. Porque é un pulso que 
nos fai a UE cara o progresivo desmante- . 
lamento da flota, ou cando menos unha 
importante redución ... É un problema de 
toda a nosa nación, de todos os galegas! 

¡'. 

Non se vai solucionar só con que un con
flito ou unha localidade se radicalice, se 
o resto do país segue como espectador. 
Ainda máis, de non conseguir extender a 
loita, co tempo pode cansar e mesmo co
locar a moitas persoas en contra, a medi
da que os médios de información contra-· 
lados polo poder vexan as accións como 
"incontrolábeis", máxime se hai inconti
néncia verbal. 

E por se fose pouco , o problema da 
fragmentación nos conflitos laborais, no . 
naval a pasividade dos sindicatos espa
ñois en Galiza fai que, frente ao posibel 
·despido de 1.000 traballadores de Asta
no e a privatización de Barreras, non pa
saran de realizar un paro e unha ocupa
ción de oficinas. Ou no sector da pesca, 
onde mentras o Morrazo se'mobiliza de
cote, eles non pasan de realizar cada 
morte de bispo unha manifestación alí 
onde teñen incidéncia. Como pode a ad
ministración entender que hai oposición 
sindical rea:I, con medidas tan febles. 
Cando ·neutras oportunidades con ac
cións masivas máis fortes conseguíron
se.só modificacións mínimas. A actitude 
dos sindicatos españois non cheira 
ben ... tanta pasividade, a algo obedece. 
Malo, porque a unidade sindical é a das 
forzas nacionalistas, desde o respeto á 
autonomía de cada unha delas, é funda
m~ntal para relanzar accións que eviten 
a destrucción progresiva de emprego, a 
marxinación de amplos sectores da po
voación e pular pala construcción deste 
fermoso e vello país.• 

. ' MA KL.:EL MERA é 
Sep :etario G;0.n.f~deral da CIC . 
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·CRISE PESQUEIRA 

Os mariñeiros ·do Morrazo exixen o fin dos embargos das suas vivendas 

·sen traballo eagora ·sen casa 
•H. VIXANDE 

A crise pesqueira está a . 
afectar moi negativamente 
ás economias das famílias 
mariñeiras. Os empréstitos 
hipotecários están. a 
abafar ~os traballadores 
do mar e alguns comezan · 
a deixar de pagar. os· 
bancos, tan pronto se · 
interrompe o pagamento, 
inícian os aprémios sen 
dar posibilidade a · 
renegociación. Esta 
situación provocou, 
recentemente, protestas 
no Morrazo. 

"O naso problema é que moitos 
de nós ternos créditos hipotecá
rios cos bancos e até agora non 
faltamos ao pago, pero na situa
ción actual comezamos a non po
der facer frente ás letras. As enti
dad es financeiras saben que 
cumprimos e que irnos pagar en 
canto se solucione o problema de 
Marrocos, pero xa comezaron a 
apremiar para que paguemos 
sob ameaza de embargo". Quen 

. tala asi é un dos mariñeiros dos 
Morrazo que está no paro á es
pera do convénio de pesca con 
Marrocos. O pasado Xoves dia 
sete os mariñeiros do Morrazo 
entraron en duas entidades finan
ceiras de Cangas para demandar 
unha renegociación dos créditos. 

Noutras localidades galegas ví
vense situacións similares. En Ri
beira, onde a paralisación da frota 
por mor do acorde con Marrocos 
afecta a 60 barcos, estímase que 
hai 300 embargos pendentes. Ne
se porto arousán a estrutura de 
propriedade das embarcacións 
está apoiada na família, de modo 
que as hipotecas exténdense a 
várias xeneracións. Os mariñei
ros, pota sua banda, tamén teñen 
compromisos creditfcios frente 
aos que non poden respostar 
nestes momentos. Na Guarda, 
onde tamén está paralisada a fro
ta, o problema é semellante, ain
da que ali son os mariñeiros os 
máis afectados, xa que os barcos, 
pola sua antigüidade, os máis de
les xa están amortizados. 

Renegociar os créditos 

"Os bancos non queren renego
ciar os créditos e ameazan con 
executar embargos contra nós 
-explica un mariñeiro do Mo
rrazo, que non quer ser identifi
cado-, alguns poden quedar 
sen os seus pisos .. A única alter
nativa que querían dar era ne-· 
gociar _caso por caso, pero iso 
deixa á xente ao pairo das enti
dades, que poderian cometer 
calquer arbitrariedade e aceitar 
algunhas renegociacións e ne
gar outras, para asi facerse cos 
pisos a prezo d_e risa". 

. A acción de protesta do dia 7 
provocou que Caixa Vigo come
zara a ver a posibilidade de re
considerar a sua postura e facer 
unha negociación de carácter 
global que afecte a todos os rila
riñeiros que estexan. parados por 
mor das negociacións de Marro
cos. Outras entidades aimia non 
mqdificaron a sua postura. 

diñeiro. Desde 
logo cos em
presários e os 
armadores non 
son tan seve
ros". 

Salários 

"No mar o salá
rio non está 

. mal, e aindá por 
riba non gastas 
nada, daquela 
cando conqui
res enrolarte 
botas cantas e 
todo indica que 
tes para unha 
hipoteca", di ou
t ro mariñeiro. 
No Morrazo a 
construción es

os marlñeiros do Morrazo protagonizaron unha mobilización o Mércores 13 diante da Delegación de Tra- tá paralisada 
ballo de Vigo. A policía interviu con contundéncia. · A. l~LESIAS 

"Mesmo a ocupación dos ban- · · 
cos foi coas cabezas encarapu
chadas por temor a que as enti
dades tomen represálias unha 
vez que estexamos no mar, por
que nese caso non hai xeito de 
protestar, xa sabemos que sem
pre hai algun modo de fastidi_ar 
e eles teñen todo de man para 
faceto", explica o mariñeiro. 

Expectativas 

"Aos mariñeiros críanselle unhas 
expectativas de traballo ou em
prego estábel -dicia en 1992 o 
sindicalista da CIG, Xosé Manuel 
T obio-, que os levou a solicitar 
empréstitos , hipotecários nos
máis dos casos, para a construc
ción dunha vivencia, pero con 
grandes diferéncias en relación 
cos armadores. Eles decláranse 
insolventes e os créditos solicita- · 
dos hipotecaban os barcos, o 
que significou que, segundo da
dos da entidade, en CaixaVigo 
dan como incobrábeis uns 3.000 
millóns de pesetas, e en 9ámbió 
aos mariñeiros si lles poden em
bargar as cativas propriedades 
ou vivendas hipotecadas, pesto 
que as entidades financeiras sa
ben mellar que facer coas pe
quenas propriedades que .cos 
barcos, polo que os mariñeiros 
quedan sen traballo e sen viven
da. Agora, mentres ( ... ) os ar
madores solicitan aprazamentos 
de pagamentos e que baixen os 
intereses creditícios , non se 
contemplan para os mariñeiros 

~ estas mesmas axudas". Xosé 
Manuel Tobio facia esta refle
xión referida á crise pesqueira 
da frota conx~ladora galega, 
que no 92 quedara sen caladoi
ros pola independéncia de Na
míbia e o conflito pelas Malvi
nas , pero o comentário . hoxe 
conserva plena actualidade: 
Agora o grande tamaño das em
presas pesqueiras, sobretodo 
as de altura, como pasa no Mo
rrazo, funciona como blindaxe 
fronte ás entidades financeiras. 

Un caso similar ao actual afectoú 
a un pescador detido .cinco me
ses en Suláfrica hai catre anos 
por rnor do apreixamento dó seu 
barco. Naquela ocasión o mari
ñeiro non puido facer frente a un 
crédito hipotecário do que lle fal
taba por pagar un millón de pese- . 
tas. "O emprés:tito era de dous 
millóns e oitocentas mil pesetas e 
cando chegaron as primeiras 
ameazas de embargo xa levaba 
pagado cinco r;nillóns, cuns, inte
reses do 15% -conta o afecta-

do-, non houbo xeito de botalos 
para atrás, mália que coñecian 
de sobra a miña ·situación. O ca
so é que rematei págando dous 
millóns e meio máis. Dixéronme 
que pedira os cartos neutra enti
daae para volvérllelos seus. Os 
bancos tratan á xente de xeito in
dividualizado, para quitarlle máis 

por mor da cri-
se pesqueira. Un dos ingresos 
fundamentais da comarca é o mar 
e diso benefícianse as entidades 
financeiras, xa que hai 22 oficinas 
bancárias en todo o concello, un
ha por cada mil habitantes. 

O m'esmo problema reprodúce
se no caso da petición dun sub-

sí dio máis alto que o actual , 
73.000 pesetas. Recentemente 
a CIG solicitou que a axuda pú
blica sexa de 150.000 pesetas. 
"Os salários son· s.uperior"es a 
esa cantidade -din na central 
nacionalista-, ·e moitos traba
lladores do mar teñen planifica
dos os gastos en función dós 
seus soldes, algl!ns teñen tillos 
a estudar e non poden pedir be
cas para os rapaces porque en 
teoria gañan máis do que están 
a percibir agora". 

Os traballaoores da ·frota do 
banco canário sahariano, para 
perceber algun ingreso, teñen 
duas opcións: a primeira é soli
citar unha axuda de 73.000 á 
administración, a segunda con- · 
siste en ir ao paro, nese caso 
cóbrase máis. "O que sucede é 
que é unha situación de interini
dad e na que as expectat ivas 
non están claras -explican na 
CIG-, ir ao paro significá con
sumir tempo de prestación sen 
buscar emprego, porque se está 
á espera dunha solución , pero 
se corre un risco, que haxa un
ha redución da frota e que al
guns dos mariñeiros, sen saber 
agora cales, queden no paro".• 

"'.I &,. 
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. A. IGLESIAS 
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O Compostela f!10strou . 
as cáréncias tácticas do Deportiv~ de T'oshack 

O . coruñesismo 
-' 

perde en s.antiago. 
• PUCHEIRO 

"Éche o que hai". Con 
estas verbas trataba de 
explicarlle un. siareiro do 
Campos a un seu amigo 
deportivista a derrota, por 
catro a cero!, que os 
santia.gueses lle infrinxiron 
aos coruñeses, sen que o 
tierculino puid_ese ainda 
maxinarse non xa como 
pasara, senón sequer se 
fosé verdade tal 
desenlace do xogo. E isa 
que ollara o partido! 

O que hai agora no Deportivo e 
outro treinador, Toshack. Xubi
lado Arsénio prematµramente 
porque non era abando fachen
do~o para declarar 'Unha e outra 
vez que o Deportivo era a mellór 
equipa e que tiñan que ser cam
pións á forza, . pero si o suficen:
teme nte efectivo para criarlle 
·ciumes a Lendoiro, o presidente 
contratou a un adestrador a 

· imaxe e semellánza das deman
das coruñesistas. 

ainda que adeprendese primeiro 
o portugués e entenda millor o 
galego e, sobré todo, é extran-. 
xeiro e estivo no Madrid. 

O corufü~sismo, non o deportivis
mo, demandaba unha equipa 
máis ao ataque, que fose pola li
ga e polos campos presumindo, 
e Lendoiro soubo sintonizar á 
perfeición con esa· arera do loca~ 
lismo máis ráncio e señoritingo. 
Na pre-tempada, a equipa res
pondeu a todas as espectativas e 
o novo treinador, sabedor do que 
se agardaba del, encirrado polos 
meios de comunicación, ·pregoou 

. que o Deportivo ia ser campión, 
que este xogo tan loubado non 
era nada para o que se ia ver no 
Inverno e que as lesións non im
portaban nada 
porque habia úr:l -

Xogando cunha equipa que im-. 
pida a distribución do xogo, 
achicando ao primeiro distribu i
dor (Donato), ao estar as liñas 
tan xuntas, os roubos_do balón 
sucédense. Asi chega o -µerige 
á área coruñesa. En anos ante
riores a defensa mostrábase 
sólida pois non existian espá
cios entre a área, na que man
daba o porteiro, e o libero Dju
kic. Co novo esquema, en cada 
perda do balón o contrário po
de ser capaz de gañarlle as 
costas á defensa. 

Fernand() Vázquez demostrou a 
· suas cualidades ao saber ler o 
esquema deportivista e atapar a 
táctica adecuada para superalo 
claramente. Este feito demostra 

a · capacidade 
técnica ·do novo 

ha plantilla con Q . _ 
garantías dabon- - resultado 

· treinador com
postelanista· (ta
mén comedido e 
nada fachendo
so) fronte aos 

do. Adeus ao co-
rned ido Arsénio, de Compostela . 
O Sábio, alcuma- f · f · d 
do de aldeano! 01 ro1to Q -

-o resultado de es.quema ·de 
Compostela foi a Toshack: 
consecuéncia do adt'antou" a 
novo esquema no · 
que se move o defensa .dez 

. que . estaban 
·agardando para 
sacarlle· a pel a ti:
ras por ser novo, 
ter cultura e falar 
en galegq. 

Deportivo. Tos- O tempo terá 
Toshack é extrovertido, afoute, hack adiantou metros para. que demostrar 
fachendoso, usa roupa de mar- unhs dez metros agora se os 
ca e"non sempre idéntica ameri- a defensa deixan- xuntar ·as liñas.· erros· na disposi-
cana;· xoga ao golf na Zapateira do espácios por · ción deportivista 
coma ·Franco; frecuenta os clu- detrás de Djukic. ·fo ron froito de 
bes da alta sociedade, incluidos · A ligazón coa mé- non ter ainda 
os nocturnos, e non as tascas dia e a dianteira asimilado o novo 
de Monte Alto; bebe JB e non é, deste xeilo, esquema do ga-
albariño; é autoritário cos febles moito máis doa- tés, adaptados 
(na Real fixo levantar aos xoga- da, -recibindo Bebeto moit.os como estaban ao de Arsénio, 
dores ás 4 da mañán, despois. máis balóns, pero tamén perilli- ou se a táctica, alcurhada con-
de perder un partido, como cas- tíndoll~ a Manjarín, Fran e Begi- servadora, do de Arteixó era a 
tigo) e · sumiso cos poderosos; ristian chegar moito mellará por- máis eficaz para os futbolistas 
gasta do mundo empresarial do ta, por ser menor o percorrido. cosque contaba. De momento 
diñeiro;·fala cos meios só cando Estas son as vantaxes que se o partido qe Compostela servi~ 
qu~r sen que ninguén ll_e ~histe mostran eficac~s en PªEtid~s para_ demostrar que a realidade 
po_i~ ~empr~ _t~.nr de fayor.1.t_o __ a_o ,. 9on pouca tens1on (am1ga9e1s) coruñesa non é só a capitalina-
ma1s 1~flcr16te · ei ·mmb(-efl1 'espafror ... . oo:xG>gando ··ce resut,tar.tnca·tavor., _. ~: coruñesista·:J+¡ , . ...-,, , , 

Windows 95 
MANuELCAo 

. Bi~l - Gates ven de_ presentar en España o novo sistema operati_vo 
W1ndows 95 desenrolado pala sua empresa Microsoft. As bata
llas comerciais no software de Microsoft, IBM, Apple, etc., arro
xa~, por agora, un balance moi favorabel á empresa de Gates, 
m,a1s, neste. sector? ?~ cámbi<:>s. tecnolóxicos son moi rápidos e 
so cabe talar de vitorias parc1a1s nun momento determinado. A 

· audácia, ambición e capacidade de traballo de Bill Gates e as 
suas eq~!Pª~ é un bon exemplo para todos. Hbxe, disque é o 
home r:na1s neo do mundo -casas reais aparte- lago de fundar 
con 17 anos, en compañi~ de Paul Allen -logo criador de Ap
ple- a empresa Microsoft. 

A influéncia da revolución· informática nas sociedades modernas 
é de tal calibre que en pouco tempo ninguén pode vivir á marxe 
destas novas tecnoloxias ainda que quixera. Senda isto asi , o 
mellar será actuar activamente en vez de quedarse en suxeito 
pasivo ou, aínda piar, deixar ao naso pavo á marxe das novas 
tecnoloxias. Ainda me lembro cando moitos consideraban o or
denador un axente uniformizador, unha tecnoloxia allea que só 
pretenderia dominarnos e facernos escravos, un novo axente do 
imperialismo tecnolóxico, económico e cultural. Alguns, todos 
ufanos, mesmo se negaban a dispoñer e usar dos ordenadores 
cos mesmos argumentos utilizados noutras épocas polos que 
destruian a maquinária. 

En rea~idade, tal mostra de rebeldía aparente, non era máis que 
comod1dade e pura torpeza para adaptarse aos cámbios inevitá
beis que as novas tecnoloxias introducirían nas sociedades do 
naso tempo. Non seria este un problema se só afectase ao indi
víduo concreto, máis, ocorre que eran precisamente os mem
br<?s da elite dominante os que tiñan que exercer o liderazgo, 
guiar e marcar pautas de comportamento progresivas exercendo 
a resporisabilidade que como dirixentes teñen. Non é esto nada 
sorprendente, a maioria da elite política galega provén da milí
cia, do poder xudicial, bancário e administrativo. Apenas existen 
membros con experiéncia en empresas que tiveran que lidar no 
terreo da libre competéncia e da innovación. Nada que esperar, 
por. <?utra parte, dos cidadáns galegas normais que só loitaban 
ind1v1~ualmente pala supervivéncia aquí e na emigración, rodea
dos de sambesugas an~iosos de sac?rlle os cartos aforrados. 

----------------
'Am~ioría· da elite política galega 

provén -da milícia, 
· do poder xudicial, bancário e 

.administrativo do estado" 

Os nasos gov~rnantes son tan inúteis que nen sequer son capa
ces de que Microsoft desenrole un suporte tóxico do Windows 
95 en ·galega. Gates vai poñer a disposición dos usuários en Es
pañ-a ver~ións en españc?t; catalán e euskera, pero non en gale
ga. Non e razonabel pensar que Bill .Gates teña nada contra o 
naso idioma, entón han· de ser outros os seus inimigos sexa por 
acción ou por omisión. O nacionalismo galega ten que recofler e 
erguer rapidamente a bandeira da modernidade e o desenvolve
ment?, progresivo d? n~~o pavo, pois como se limite a esperar 
soluc1qis dos actuais dmxentes estamos perdidos. Se o idioma 
galego é un idioma da ldade_Media desaparecerá irrémediabel- . 
mehte. Un idioma, un país, unha cultura ancorada ·no pasado de 
Castelao, Resalía,· etc., á marxe dos novas modos e medios de 
info,rmación .~ if1noyªción_ ~W9~olóxica será unha relíquia. Se até 
Sehde~o ttJminóSc)" utiliza··rrtt'él'Hé1!·" · h..J --0 ..1'.J ~1... ÍJ ~L··- .... ::. • .. •~"· ";' .:: •· 



GALIZA .E MUNDO N~691-14DESE~E~~~~-= ·13 
~~~-,--~~~~~~~, ~~~~~~~~~~~--;111111111111111r~~~~~~~~~~~~~~..,--~~~~~~~-

coNFLITQS NOS CONCELLOS 

Q. alcalde de Ponteareas limita o aceso á contabilidade a un ha nora diária 
I , . . "' . 

Castro garda as chaves do tesouro 
• LUPE GOMEZ -facturas revisadas non están 

xustificados. Os nacionalistas 
sosteñen que "dous millóns de 
pesetas adxudícanse ao xenro 
do alcalde para gastos . Non 
aparece xustificado como se ad
ministraron. O xenro do alcalde 
fiq11a que os recibeu pero non 
se explicita en qué os gastou". 

móstranse inflexíbeis . O que 
máis lles importa é que a atitude 
anti-democrática do alcalde de 
Ponteareas ·chegue a ouvdos da 
opinión pública, o que xa é un lo
gro conseguido. O concelleiro 
Francisco Eiró declara que "ante 
constantes xeitos de menospre
zar á povoación e aos concellei
ros da oposición, nós, coma re
presentantes do povo, non pode
mos quedar impasfbeis e preten
demos que haxa firmeza · en to-
das as nasas actuacións". · 

O Boletín Oficial de 
Pontevedra do 25 de 
Agosto determina que 
durante 15 días hábiles -
contados a P9.rtir -do día · 
seguinte ao da inserción 
do edicto- as Contas do 
Concello de Ponteareas 
expóñense ao público. 
Asina o decreto Xosé 
Castro, alcalde da vila o 
mesmo que despois 
impide aos concelleiros da 
oposición a consulta. "É 
como se se ocultara o 
censo eleitoral ao público" 
indica a oposición de 
Ponteareas. 

Os concelleiros do BNG, CNG e PSOE pecháronse no concello reclamando 
transparéncia. A. IGLESIAS 

O concelleiro nacionalista conti
nua relatando os pontos dubido
sos e escuras das Cantas: Ese 
ano a Xunta concedeu ao direc-: 
tor da Televisión Municipal de . 
Ponteareas -xenro do alcalde- un 
millón de pesetas para vídeos e 
eses vídeos non se grabaron. 
Outra subvención da Xunta de 
un millón de pesetas ía destina
da a actividades culturais. Des
tes cartas nas facturas só apare
ce ·que 500.000 pesetas invertí
ronse na televisión municipal' e 
300.000 en pagos a profesores 
do conservátorio. O resto do ca
pjtal non está xustificado nas fac
turas e non se sabe a onde fo
ron parar. Ademais hai bastantes 
facturas de cantidades ·menores 
-30.000, 15.00Q pesetas- cuxo 
destino non está aclarado nas 
Cantas do concello. 

Francisco Eirá engade que "a 
nosa indignación medra · ante a 
postura do médio televisivo de 
Ponteareas que só recolle as 
declaracións do alcalde que 
continuamente fai demagóxia e 
intoxica as opinións dos veci
ños": Os grupos da oposición 
están totalmente vetados na te
levisión de Ponteareas, conce
llo no que o PP tén 9 concellei
ros. A oposición canta c;:on 8 
concelleiros -4 do PSOE, 1 do 
CNG, 3 do BNG mais o "rei" da 
televisión de Ponteareas é o 

O alcalde Xosé Castro "dictami
na" que o documento de Man
damentos de Pago e Ingresos -
unha parte da contabilidade do 
ano 1991 - podia ser examinado 
por un concellal "de 1 O a 11 da 
mañá": "Esta medida é inven
ción sua, dun alcalde que se 
cree xefe de todo, un manda
máis" declara a oposición . Os 
outros documentos que a oposi
ción pediu para examinar -o Li
bro de Valores auxiliares e inde
pendentes e o Libro de Tesou
rería- fóronlle rexeitados. Só po
de asistir á comprobación de 
dados unicamente un concellal. 

Legalmente estabelécese que 
calquera cidadán do concello 
poderia acceder a estes docu
mentos. Mais as alcaldia, dando · 
mostras de oscurantismo, obsta
culizou este vieira á povoación. 

O prímeiro dia que os concelleiros 
do B.N.G. tentaron entrar a revi
sar as Cantas houbo un forcexeo 
coa policia municipal. "Rematou a 
hora de mirar facturas" senten-

CRISE DE ESTADO 

ciou un policia. Roberto Mera, 
concelleiro do BNG agarrou entre 
as mans a carpeta que cantiña os 
documentos. O funcionário quixo 
tirarlla. Tirou ao chan ao concellal. 
Outro día tentaron entrar no con
cello vários veciños e os policias 
tamén se plantaron coma árbo
res facéndolles fronte e negándo
lles o seu dereito. Houbo unha 
concentración dunhas duascen
tas persoas diante do concello· 
que durou até as 12 da noite -o 
Lus pasado. Encendéronse, sim
bolicamente, unhas velas. Os pe
quenos tachos representaban a 
esperanza dos manifestantes en 
atapar unha solución. 

Esa mesma noite dous conce
lleiros do B.N.G., Roberto Mera 
e Francisco Eiró, e outro veciño 
decidiron pecharse dentro do 
concello. Pasaron a noite entre 
catro paredes e policias vixian
do ·os seus movementos. Ao dia 
seguinte seguiron ali encirrados. 
Dende o dia que os concellais 
puideron revisar as Cantas do 
ano 1991 estes turnáronse para 
realizar o traballo. Un a un e do 
único xeito que se !les permitiu. 
O traballo deu os seus froitos. 
Descubríronse irregularidades 

na xestión económica do PP 
que desde o ponto de vista dos 
naciqnalistas supoñen faltas 
"gravísimas". O Mércores a opo
sición abandonou o peche. Asi
·mesmo adiantaron que poñerán 

· várias denúncias palas presun
tas iregularidades que puideron 
observar nos documentos exa
minados. Emilio Gohzález, coor
dinador comarcal, pediu á direc
tiva do Partido Popular que 
sancione a Xosé Castro por ins
tigar á violencia contra ·os' con-
celleiros nacionalistas. -

Cartos que non 
se sabe para onde van 

As pretensións dos grupos da 
oposición eran destapar contra
tos ocultos e subvencións inxus
tificadas. Segµe senda este o 
propósito a cumprir até o último 
dos quince dias que os conce
lleiros teñen para "investigar". 
Nos .dias pasados descobriron 
várias actuacións irregulares. 
Roberto Mera explica que ato
paron facturas de pagos e ingre
sos "que só están firmadas polo 
alcalde cando deberian estar ru
bricadas polo tesoureiro e o in
terventor". O contido qe moitas 

Outro·exemplo de falta de trans
paréncia son mandamentos de . 
pago de 75.000 pesetas para. 
festas en cuxo recibo non apa
recen os destinatários da cuan
tia económica: "Nesas cóntas 
hai millóns e millóns de cartas 
non xustificados" declara o por
tavoz nacionalista. 

Denunciar 
ante a opinión pública 

Os protagonistas destaJévolta 
anticaciquil declaran que facer 
cambiar de opinión ao alcalde é 
cáseque imposíbel. A caracterís
tica teima do alcalde desta vila 
fai que pareza un obxectivo inal
cán?abel. "Este sistema de pre
sión non lles afecta aos popula
res" declaran as persoas que es
taban pechadas no edifício do 
concello. Pero os nacionalistas 

. Partido Popular. 

As mensaxes que Xosé Castro 
lanza aos televidentes son un 
narcótico pa_ra contrarrestar a 
tensión criada no concello. Xosé 
Castro chegou a dicer, referín
dose a este enfrontamento, que 
"os da oposición deberian res
petar ás maiorias desta vila". Di
xo tamén que "unha hora ao dia 
para consultar as Cantas é da
bondo". Non se cansou de repe-. 
tir que os membros do BNG ac
tuan como provocadores e que 
·"o único argumento dos nacio
nalistas é botar man dos insul ..: 
tos cara a súa persoa". Pola sua 
banda Castro tildou á oposición 
de "maleducados". 

O Venres dia 8, senda dia labo
rábel, o alcalde pechou o conce
llo cesando todas as activida
des para qúe non houbese re
búmbio. O sábado fixo o mes
mo. Din os nacionalistas: "puxé
moslle medo".• 

A CENIFICACIÓN DA RUPTURA 
B.LAxE 

CiU chegou ao convencimento de que a. 
sua maioria absoluta en Catalunya depen
de, nunha importante porcentaxe, de que· 
se celebren antes os comícios xerais qt,1e. 
os autonómicos no Principat, para que asi 
o voto de castigo que, se dúbida, vai existir 
polo apoio da dereita catalana ao PSOE, 
se concentre nas primeiras eleicións. 

total desta formación a respeito do P~OE. até o 18 de Decembro, unha semana O límite da chantaxe a Felipe xa chegou 
á saturación. 

Este é; sen dúbida o principal motivo que 
impulsou aos converxentes e democristia
nos cataláns a anunciar, xa antes de co
ñecer os presupostos, que pediran a sua 
devolución ao Governo. Pujol mostrouse 
pesaroso, "política e personalmente", pe
ro razonou que a sociedade demandaba 
un cámbio e un "salto adiante, ainda que 
sexa cun novo Governo do PSOE" 

Se entre a publicación 
do decreto de convo- . 
catória das eleicións 
e a sua celebración 
deben de mediar 54 
dias, non quedan ca
se dias para que al
gunha das eleicións 
se celebren en No-

- vembro, pois Pujol 
non quer que coinci
dan ambas, e desde 
a Moncloa e San Jau
me están de acorde 
en que o Nadal non é 
unha data ·adecuada. 

En realidade a presa ven dada porque que- Se F e·1 i pe qui x era 

despois de que o Consello· europeu, a · 
no Boletín Oficial celebrar en Barcelona, lle poña fin a pre-

O seg_undo motivo é ter tempo de .... cumprir 
algunhas das promesas eleitorais, sobre 
todo a modificación da Lei do Aborto, que 
poderia lograrse. co apoio de IU. Tenta
rian asi pillar de novo votos progresistas. 

sidéncia española da. 
_________ !11111 ___ Unión Europea. 

'Felipe seg~irá 
no cárrego até o 18 

de Decembro, 
unha semana despois 

de deixar a 
presidéncia europea" 

Pero Gontález non 
está por esas. Teima 
en cumplir o calendá-. 
rio consensuado con 
Pujol: eleicións catala
nas en Novembro, xe
nerais en Marzo, así o 
declarou o próprio 
Mércoles en Beirut. 

O teréeira razón é de orde estrictamente 
partidária: o PSOE necesita tempo para ~ 
percurarse un candidato. Felipe Gonzá
lez está case decidido a non apresentar
se de novo, sabedor de que vai a seguir 
o acoso ·co caso GAL. 

Tres son as razóns Por outra banda González cavila que se 
fundamentais. A pri- non cede estes dias .ante Pujol, vai ser 
meira por ter razona- este quen convoque os comícios autonó-
do no PS.OE que te- micos e, lago, ainda pode apoiar os orza-
ñen tempo de recuper mentas. · Se entre unhas hipóteses e ou-
os votos, pois consi- tros só van algunhas semanss, porque o dan moí poucos dias para que os comíciosl convocalas para No-

tanto cataláns como xerais, se podan xa vembro, teria que decidilo no próximo · deran que o PP xa gastou todos os seus PP ten esa presa? Palas expectativas. 
tiros. O suplicatório de González non Considera que obteria maioria absoluta 
chegará, o de Barrionuevo v~ise retrasar se os comícios son ~ntes de fin de ano, 
e a economia mellara mes a mes. ·o PP pero que a partires do 1 de Xaneiro esta 

. perderá votos polos ,s.eu.s.:pr..6prios erros . .. ,_ wantaxe ~9~~-~ari~~J~Q\J~irse-11+; ·11 ; .!.if. , 

celebrar neste ano e CiU pretende abrigar Consello de Ministros, a celebrar o Ven-
a Felipe a que sexa el quen adiante os ca- res. Oeste xeito os comícios poderian ce-
mícios e, senón o consigue, deixar claro lebrarse o 12 de Novembro. Se fose así 
ante a sociedade que houbo un des!!1ar:~l.l.e '.' . f~.l!~~ . 1s~~. ~ir~a í1~t·?árrego, polo menos, 
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. f NDÚSTRIA DA MADEIRA 

Trinta ~il p~rs,oas visitan A Estrada na primeira fin de semana 

A Feira do Moble 
promove o aproVeitamento da. indústria . forestal 

. . 
• R.F. 

O pasado Sábado día 9 inau
gurábase na Estrada a IX Feira 
do Moble de Gali¡z:a coa pre
séncia de distintas autoridades 
e vários mille·iros de persoas. 
Arredor de oitenta empresas 
levaron até A Estrada os seus 
artículos e repartíronse en seis 
pavillóns habilitados para este 
acontecer:nento. A Feira, orga
nizada pola Fundación de Ex
posicións e .Congresos da Es
trada, contou, segundo dados 
da organización, durante a pri- . 
meira fin de semana cunha 
masiva afluencia de público, 
que rozou os 30.000 visitantes, 
favorecida paradoxicamente . 
pola chuvia que caiu durante 
eses días. 

A Feira do Mpble canta· nesta 
edición con expositores de to
da Galiza e cunha grande va
ried ade de mobles , cociñas, 
habitacións, salóns e comedo-

res. · Tallas de madeira que 
custan case catrocentas mil 
pesetas, tulipáns e plantas de 
madeira e esculturas exóticas 
intercálanse entre os distintos 
distribuidores e vendedores de 
mobles. Dous pavillóns. están 
cheos dos májs dispares artí
culo?: roupa, esencias de per-

. fumes, tixolas, artesanía, piz
zas, bolas de madeira para dar 

,.masaxé·s e o xá famoso Win
dows 95, entre outras moitas 
causas. 

A novena edición da Feira do 
Moble complétase curi amplo 
programa de actividades, nas 
que predominan as niesas re
dondas e as conferencias so
bre os máis diversos temas. 
Tamén se vai celebrar ata o 17 
de Setembro, data de clausura, 
o .1 Salón da Antigüidade, un 
compéndio de coleccionistas 
de mobles antigos e das máis 
diversas causas, e o U -Salón 
da Bricolaxe. + ~ 

O enxoval 
de Castelao 
Nunha parte da 
exposición que le
va por nome o 
Museo do Moble 
hai un banco de 

. carpinteiro con to
das as ferramen
tas antigas, garlo- · 
pas, serruchos, 
limas, compás e 
outras moitas. 
Xusto .ao lado es
tán tres. mobles 
que formaron par
te da habitación 
de Alfonso D. Ro
dríguez Cast~lao 
en Bos Aires, duas 
mesiñas de noite e 
unha cómoda, 
ademais dun dos moitos cadros que pintou Castelao. O enxoval do matrimonio Castelao-Pereira foi traí 
do de Bos Aires e doado por Lola Rei. Estes mobles están decorados cun centro de flores, unha bandei 
ra c;ie Galiza, un exemplar de Causas da vida, unha pequena figura que representa a Castelao e unha fo 
to. Unha vez· rematada a Feira do Moble estas pezas poden pasar ao Museo do Povo estradense. + 

~----------------------------------------------~-----------------------------------------------------~-------------------------, • 1 . . 

¡ Proprietário da empresa Maria Martínez Otero 
1 

¡ Xosé Manuel Durán 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'O.piñe.iro que se planta non serve para facer. mobles' 
1 • ROSA M 2 FOLGAR 
1 

A comarca da Estrada é unha 
das zonas máis prolíficas en fá
bricas de mQbles. Xosé Manuel 
Durán é dono de María Martí
nez. Otero, unha empresa fami
liar de grande tradición na zo
na, que compaxina as novas 
tecnoloxias de déseño e fabri
cación coa laboura imprescin-· 
díbel , segundo el mesmo di, de 
todos os traballadores que ten 
nestes momentos en plantilla. 
A sua empresa non participa 
nesta- Feira do Moble, pero 
considéraa un médio moi im
portante para o impulso do sec
tor en toda Galiza. . 

Como evolucionou a tecnolo~ 
xía na fabricación de mo
bles? 

Estamos en continuo perfeccio
namento e tratamos que as cau
sas salgan cada día mellar, en 
calidade e en prezo. O progreso 
na tecnoloxia duns anos para 

· acó é impresionante. Pasamos 
das máquinas tradicionais a má
quinas de control numérico, a es
tacións de traballo que mecaní
ian as pezas dos mobles dunha· 
maneira precisa.- Hoxe a fabrica
ción de r'nobles diferénciase da 
que se facia hai uns anos. Da
quela estudábase a dimensión 
xeral do moble, facianse unhas 
mostras, unha espécie de pa
tróns e se acaso correxianse aJ
gunhas medidas ou algun detalle 
e despois procediase á sua fabri'
cación. Hoxe o proceso de fabri
cación comeza co deseño. Este 
é un aspecto cori moitos facto
res. Primeiro o aspecto exterior e 
a utilidade do moble, despois os 
materiais empregados, a lista de 
pezas coas suas medidas exac
tas e a sua fabricación. Dáselle 

directamente a orde á máquina. 
Cando as pezas están listas pá
sase a acabado e despois ao 
embalaxe se é para exportar ou 
p·ara a venda sen armar, ou ar
mado se o moble require a mon
taxe. A tecnoloxia mellorou moi
to, as súas posibilidades cada 
vez son máis amplas. 

Van ' paralelos o avance da 
tecnoloxía e · a redución de 
persoal? 

Falando en ·termos de capitalis
mo estricto, se o traballo que 
fan as persoas- leva máis tem
po que as máquinas, e a per
fección do traballo é inferior, a 
solución é botalos á rúa. Pero o 
problema é máis gra'Ve que to- · 
do isto, sobre todo nas empre
sas fa.miliares e pequenas co
mo é esta. eremos que o des
pido é unha causa moi seria e 

· ten unha trascendencia que in
da non se entendeu nas em
presas, sobre todo nas gran
des. O persorial que ternos ne-

ANXO IGLESIAS 

cesitámolo e estamos conten
tos de telas aqui. Somos un to
tal de 60 persoas. 

.Cara onde exporta principal
mente a súa empresa? 

Estamos traballando cunha em
presa de implantación internacio
nal e estamos montándolles par
te das tendas. En Bélxica, Fran
cia, Portugal, Estados Unidos, 
México e España, naturalmente. 
Despois están os proxectos de 
futuro que ten a empresa. e que 
teremos nós no seu día. . 

E talando da importación, que 
son mellor acollidos; os mo
bles de aqui ou os de fóra? 

Xa sabe como somos neste 
bendito país, as causas de fóra 
sempre tiveron ·máis aceitación 
qae as próprias. Nós non ternos 
queixa neste aspecto, ternos un 
bo mercado, unha boa implan
tación, unha boa imaxe de em
presa, a xente confía en nós ~ 

eremos que damos satisfación 
a unha porcentaxe moi ampla 
de clientes que confía na nasa 
competéncia e no naso traballo. 

Que diferéncia os mobles ga
legos dos que veñen de fóra? 

Fundamentalmente nada, pero 
os mobles que se fan fóra fan
se cunha maquinária máis ac
tualizada, pero non son máis 
baratos. Alá as canles de distri
b1.,1ción son máis caras polo que 
se encarecen máis ao chegar 
aqui. Xeralmente son máis ca
ros. Nos ternos que empezar 
por importar a maquinária e 
ademais ternos os intereses 
bancários máis altos. 

As madeiras galegas 

Como evoluiu o emprego das 
distintas madeiras? 

Ese é un tema delicado. Hoxe 
talaba cun señor e falabamos 
que Galicia era unha terra de 
bosques, de aproveitamento fo
restal. Pero o certo é que a cali
dade das madeiras industrial
mente utilizábeis, de madeiras 
de ebanistería, que hai na Gali
za non é boa, non son aprovei-. 
tabeis. Falo de madeiras co
muns, o pino, o eucalipto,' o cor
te do carballo galega xa está · 
proibido, o castiñeiro tamén xa 
está case extingui_do. Outras 
madeiras 'nobles que se utilizan 
como a faia, apenas existe en 
Galiza, e outras non teñen uso, 
como o amieiro, por exemplo. 
Nós ternos que recurrir á impor
tación de madeira: cereixo ame
ricano, madeiras africanas, no
gueira francesa ou americana. 

A que se debe que non sexan 
aproveitábeis estas madeiras? 

Ternos un exemplo moi evi 
dente, a variedade de pino que 
existe ten . un ha calidad e ina
ceitábel , está cheo de resina e 
por moito que se seque a ma
deira a resina acaba saíndo e 
estropea o mueble, desapare
ce o acabado e apresenta un 
aspecto suxo e feo. O eucalip
to ten outra desventaxa. A par
te de que é moi difícil de secar 
para a ebanisterJa ao cabo do 
tempo torcería. E unha madei
ra difícil de dominar: 

Iniciativas como a Feira do 
Moble poden favorecen a 
promoción da industria gale
ga do moble? 

Ogallá que poida promocionar 
e mellorar a indústria. Pero os 
salóns non fan a laboura que 
teñen que facer as persoas. lso 
depende' dos empresários , da_ 
sociedade, das administra
cións, do complexo mundo da 
economía. Os salóns e exposi
cións son un médio máis. O 
éxito dunha feira non conleva a 
expansión das empresas. 

Por que non participa este 
ano na Feira do Moble? 

Porque participamos hai dous 
anos e entendemos que por 
esa razón de que o moble é 
unha representación da forma 
de vida das persoas os mode
los non se poden actualizar ca
da dous anos. Teñen un perío
do de maduraéión e· lanzarnen
to que requiren o seu tempo. A 
vida r:ton varia de dous en dous 
anos. Expoñer o que expuxe
mos daquela non é obxecto da 
expos)ción, eso xa o ternos 
aquí. As feiras hai que ir seria
mente, con novas ideas e no
vedades.+ 
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. Q MODELO SANIT ÁRIO 

· Sanida~e modifica o Plano de Urxéncias E~tra-hospitalárias pactado cos sindicatos 

Os alcaldes do PP impóñense a Romai 
•MARIA ALONSO 

A postura de forza tomada 
hai alguns meses por 40 
alcaldes do PP da 
província de Lugo, a 
respeito do Plano de 
Urxéncias Extra
hospitalárias, ven de 
i mpoñerse sobre as teses 
da Consellaria de 
Sanidade que no seu día 
taran pactadas cos 
sindicatos. CCOO decidiu 
impugnar o mencionado 
Decreto, ao considerar 
que con esta modificación 
a política sanitária 
autonómica queda 
supeditada á opinión de 
cada alcalde. 

A Consellaria de Sanidade ase
gµra nun Decreto, publicado po
lo DOG o pasado 26 de Xuño, 
que o novo modelo de atención 
urxente será "necesariamente 
consensuado cos concellos im
plicados". 

Hai uns meses os responsábeis 
sanitários iniciaron negociacións 
con distintos colectivos para 
acadar apoios para a reforma da 
atención urxente. Froito de nu
merosas reunións foi un docu
mento presentado diante da opi
nión pública como o resultado 
dun amplo consenso. O respon
sabel da sección de sanidade de 
CCOO, Xán Antelo, asegura que 
o Decreto publicado finalmente 
pela Conselleria de Sanidade no 
DOG contén importantes modifi
cacións a respeito do texto asi-
nado no seu dia. -

Ignorando os cámbios de última 
hora, a Administración salienta 
no próprio Decreto que para a 
aprobación do mesmo conse
guiuse un "destacado grao de 
aceptación e consenso cos in
terlocutores sindicais, así como 
tamén nos coléxios profesionais 
do sector e coas dúas federa
cións de municípios de Galicia 
(FEGAMP e FCG)". 

O texto do Decreto afirma con 
moita claridade, logo de indicar 
que "a implantación dos PAC se
rá paulatina, priorizándose nos 
lugares non cubertos polos servi
cios normais ou especiais de ur
xéncias", que o plano será "nece
sariamente consensuado cos 
concellos implicados". Esta con
dición indispensabel para a posta 
en marcha do novo modelo non 
figuraba no texto pactado e limita 
de xeito importante as posibilida
des de implantación do mesmo. 

Xan Antelq expresou o seu ma
lestar polo feito de que cues
tións como 0 modelo de urxén
éias extra-hospitalárias depen
dan de decisións políticas e non 
de critérios técnicos, conforme 
indicou que o Decreto debería 
ser de abrigado cumprimento no 
conxunto do território galega, 
por tratarse dunha competéncia' 
autonómica e non municipal. 

Segundo a opinión do represen
tante de CCOO, a decisión da 

Os pontos de atención continuada (P~C) funcionañan de 15 a 8 h. do dia seguinte. 

Conselleria de incluir o devandi
to párrafo no Decreto garda un
ha estreita relación co conflito 
desatado hai uns meses con 40 
alcaldes do PP lugués, que se 
negaron a apoiar a reform~ das 
urxéncias extrahospitalárias. 
Oeste xeito, indicou, "a Conse
llería intentaría evitar protestas". 

Sistema retributivo 

Outra das razóns da impugna
ción do Decreto retírese ao sis
tema retributivo que se lle apli
cará aes traballadores implica
dos na prestación da asisténcia 
sanitária urxente. Xan Antelo 
denunciou que o documento 
discrimina á meirande parte do 
persoal, no que atingue ao pago 
de indemnizacións e dietas para 
comidas e desprazamentos. 

-"Aínda que todos os traballado
res deben usar o seu coche e 
comer fóra, criticou, só percibi
rán unha compensación econó
mica os que estean acollidos ao 
novo modelo retributivo de aten
ción primária". 

Todas as forzas sindicais que 
no seu día apoiaron o proxecto 
salientaron que seria o primeiro 
e necesário paso na reforma da 
Atención Primária, paralizada 
desde hai vários anos. A gale
ga é unha das comunidades 
españolas que menos teñen 
desenvolvido o novo modelo de 
atención primária, baseado na 
posta en funcionamento de 
equipas multidisciplinares e dis
pón dunha baixísima porcenta
xe de povoación cuberta co no
vo sistema. 

Posíbeis · 
cabeceiras dos PACs 

O Plano de Urxéncias Extra
hospitalári~s baséase na pres
tación da asisténcia sanitária 
urxente nos denominados pon
tos de atención continuada 
(PAC), por parte de todos os 
profesionais sanitários das loca
lidades incluídas nos ámbitos 
de cobertura de cada PAC. Es
tes pontos, que funcionarian en
tre as 15 e as 8 horas do día 
seguirite nos días laborábeis e 
as 24 horas os Domingos e fes
tivos, terían un rátio de povoa
ción de 25.000 habitantes nas 
zonas rurais. 

A dirección xeral de Asisténcia 
Sanitária do Sergas elaborou 
unha relación das posíbeis ca-

' 

beceiras dos PACs, segundo 
as xeréncias de Atención Pri
mária das que dependerían en 
cada caso. Polo que respeita á 
de Ourense, ubicaríanse en 
Allariz, Carballiño, Maceda, Ri
bad a vi a, Verín e Xinzo. En 
canto á de Santiago, os puntos _ 
serian Arzúa, Melide, Negreira, 
Noia, Ordes e Padrón. Na zona 
de xestión da xeréncia de A 
Coruña-Ferrol, as cabeceiras 
instalaríanse en Betanzos, 
Curtís, Ortigueira, Ponteceso, 
Pontedeume e Vimianzo, men
tras que · na de Pontevedra-Vi
g.o situáríanse en Caldas -de 
Reis, Cambados, A Cañiza, O 
Porriño e Sanxenxo. Finalmen
te, 1;1a zona de Lugo só esta
rían previstas dúas cabeceiras 
dos PACs, unhá en Becerreá e 
outra na Fonsagrada. • 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
O Cíes mantense inactivo 
pero manda enfermos ás clínicas privadas 
O antigo Policlínico Cíes, que al
berga agora unha unidade de ci
rurxia do chamado ciclo rápido, 
mantén o seu pech~ "por vaca
cións", pésie a que numerosos 
pacientes que deberían ser ope
rados no mesmo están a ser de
rivados a clínicas privadas de 
Vigo e a súa área de influéncia. 

Nos últimos días, e após da 
inactividade que o centro adaita 
disfrutar durante os meses do 
verán, numerosos e.nfermos 
que levan meses ~ até anos 
nas listas de espera quéixanse 
do seu desvio a centros priva
dos. Usuários da sanidade pú
blica coma Dores Marcos Cos
tas teñen denunciado que os 
enfermos están a recibir cha
madas telefónicas do complexo 

. hospitalário rias que se lle co
munica que serán intervidos 
nalgún sanatório' privado. Ao 

parecer, os pacientes que rexei
tan esta posibilidade son amea
zados con pasar a ocupar o últi
mo lugar da lista de espera. 

Fontes da xunta de área sanitá
ria denunciaron qué a xeréncia 
argumentou, nunha das últimas 
reunións celebradas cos sindi
catos, que non resultaba rendí
bel abrir a totalidade das plan
tas, debido a que non existen 
enfermos abondo en lista de es
pera. Segundo a direccióñ ·do 
centro, nen sequer hai pacien
tes suficientes para ocupar un
ha das plantas, a única que co
mezou a funcionar en Setembro 
tras o paréntese vacacional. 

A suposta 'falta de pacientes 
contrasta co desvío destes a 
centros privados, mantendo e 
acentuando a política de privati-

. zación desenvolvida polo PP·. 

Representantes sindicais mani
festaron que a distribución dos 
enfermos depende dunha pro
gramación anual que elabora o 
Sergas ao principio de cada 
exercício. Segundo-este siste
ma, cada hospital privado co
ñece dé antemán a cantidade 
de intervencións que terá que 
facer a pacientes da sanidade 
púolica. Nesa programación ta
mén se teñen ~n canta os alo
menos dous meses de inactivi
dade do Cíes. 

As derivaclóns de pacientes a 
centros privados non depende
rían así das necesidades reais, 
senón dun pacto entre a Con
selleria de Sanidade e os pro
prietários das clínicas privadas. 

Novos usos 

O ·comezo do r:nes de Setem-

bro ten suposto o reinício das 
mobilizacións que ao princi
pio do verán levaron a cabo 
os traballadores do Cíes .· O 
plantef de traballadores de
núncia o incumprimento, por 
parte da xeréncia, dun acorde 
polo que o centro retomaría a 
súa actividade a partir do 1 
deste mes. 

Nestes momentos, e segundo 
as declaracíóns realizadas po
lo director xerente do hospital, 
Xan Xosé Equiza, a xeréncia 
está a estudar novos posíbeis 
usos do centro, mália ter 
transcurrido tan pouco tempo 
desde a súa entrada en fun
cionamento e o éxito -segun
do a direción- na súa activida
de. O novo proxecto estuda a 
hospitalización de enfermos 
que só vaian estar ingresados 
de 3 a 4 días.• 

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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s amparan na Arxentina 
un pais por facer nunha 

emigradón que comezou hai 
máis dun séci.wlo@· Por iso, ser 

galego é pertencer a unha clase destacada dentro da 
sode~ade dese pais. As paródias do .saleguiiio; 

feitas polos cómicos ar.xentinos e a substitudón da 
pala'bra #español1' por 11gal o" son mostras 
diferentes do peso dos emigrantes na construcción 
'do pais americanoº Agora; os que m'c:srcharorn · 
en~ellecen e 1 a miles de quilómetros, 
ninguén quer saber das· sua~ nec~sidades. 

O envell~cemento dos emigrantes arxentinos esixe recompensar o traballo de toda unha vida 

A emig.ración a Arxentina foi a que 
acuñou aquela expresión de ''facer 
as américas" e, quizais, a máis 
significativa das que marcou o 
país. Bos Aires converteuse nou
tra cidade galega e os países 
americanos convertíronse en des
tino dos emigrantes. Mália ser o 
século XX o verdadeiro tempo da 
fuxida a América, xa desde moitos 
anos atrás houbo quen se encar
garon pe ir facendo pátria alén do 
mar. "E inútil atribuir causas vulga
res á emigración -dos colonos ga-

. legos. Todos estes 
lugares comuns 

atraso era tal naqueles anos, que 
moitas repelian o auga. Non que
ra nen lembrarme da viaxe, a!i 
non se podia respirar", conta. 

Co seu home, Ánxel Iglesias, co
mezou unha nova vida en Arxenti
na, conducidos polo que tiñan fala
do uns parientes sobre aquel país. 
El deixou o seu traballo na Camp
sa, en Santiago, arriscándose, co 
obxectivo dunha vida méllor para a 
famma. "Como non tiña nada apa
labrado para traballar, fun ao porto 

e comecei. de esti
bador. Un día, ao 

do hábito, do espí- 'Q 
rito aventureiro, do s velórios 

cobrar o xornal, 
cando me viran 

servian 
engado dun be
nestar futuro, da 
ambic!óns que es
pe rta o regreso 
dos que, tendo 
partido pobres, 
tornan relativa
mente acomoda
dos, e da xestión 

de encontro 

asinar con moi 
boa letra, xa que a 
maioria dos traba-
11 ad o res o facian 
co dedo, chamá
ronme aparte e fi
xéronme _encarga
do", canta. A com
pañia de barcos 
era a Johnson, ho
landesa. 

para os paisanos 
emigrados" 

dos consignatários 
e especuladores, 
todo iso nada sig-
nifica e case nada 
inflúe na emigra-
ción. Se os galegas, namoradas _ 
co~a nengun habitante de Espa
ña, dos seus vales, das suas fra
gas e os seus ríos, . abandoan o 
solo. pátrio e deixan os seus foga
res e se expoñen a morrer en re
motos climas atormentados por 
esa terríbel enfermidade da alma 
que se chama morriña, non o fan 
non, seguindo as suas próprias 

- inspiracións, senón obedecendo á 

Os comezos non 
foron fáciles. Ma- . 

ria lembra vivir nunha casa prefa
bricada, importada de Estados . 
Unidos e, tamén, como ela tiña 
que traballar para axudar ao início 
daquela: família. O peso dos gale
gas era tremendo naquela -socie
dade onde eran considerados os 
mellares traballadores e convivían 
xunto con outros · inmigrantes co
mo os ita!_ianos ou polacos. 

unna forza maior, fatal e irresistí- Prototipo de emigrante 
bel. Os galegas abandoan o seu 
país porque del os expulsan a fa
me, unha administración desastro
sa e o caciquismo político, que é 
na Galiza a máis grande e desas
trosa das pragas". O texto perten
ce ao diário La Voz de Galicia, no 
dia 13 de Novembro de 1.887. · 

Maria Calvo lembra a sua viaxe a 
Bós Aires por primeira vez con 
desagrado. Era o 

_ Ramón Valcarce, presidente do 
Centro Galega de Xubilados e 
Pensionados da República Arxen
tina, é fillo de galegas, de Lugo. 
"Penso que o meu pai é prototipo 
de emigrante pala sorte que co
rreu. Marchou no ano 1922 e xa 
había paisanos en Arxentina, que 
lle propoñe.n vivenda e xestionar 
traballo. A miña nai quedara cun-

h a filla pequena 
ano 1.949 e a tra
vesía duro u 
vinteun días. Mu
lleres · e homes 
acochábanse por 
separado nas 
adegas. Maria 
compartía con ou
tr as trescentas 
mulleres alox.a-

'Cos emigrantes 
gal~gos xurdiu 
unha clase soeial 
diferente" -

na Galiza e, até 
seis meses m-áis 
tarde, non emi
grou", canta. O 
seu pai uniuse a 
outros dous soltei
ros galegos nunha 
habitación. Aos 
poucos dias, xa ti-

mento e, con ela, 
levaba o seu ne-
n o, dun ano de 
idade. "Só para-
mos en Dakar pe-
ro non puidemos baixar do barco. 
As mulleres ian suxas e como 
moitos mareábanse, había un gra
ve problema de hixiene. •Tiñamos 
a posibilidade de asearnos per0 9 

ña traballo por
que, segundo Ra
món, o galega 
prestábase a cal
q u era ocupación 
porque estaba 

afeito a laborar duro na sua terra. 
"Naqueles anos, non tiñan proble
mas par:a atapar un traballo. Tanto · 
é así que eu lembro como os pa-

, tronos di_cian nori tes ningún pai-

• ARANTXA ESTÉVEZ 

Ramón Valcarce tenta concenciar ás institucións galegas das penúrias dos emigrantes xubilados. ANXO IGLESIAS 

sano para traer? Ser galega era grandes frigoríficos, indústria de cuentemente, o xeito de reunirse 
unha carta de presentación", di. salgazón e textil. Por isto, foi un os paisanos. "Os velórios tamén 

dos núcleos onde se concentrou a servían para que se atoparan os 
Avellaneda, na província de Bos Ai- emigración galega e, de aí, xurdi- emigrantes, lamentabelmente. 
res, era chamada nos anos 20, o · ron moftas das asociacións e insti- Cando morri·a alguén, todos acu-
"Chicago arxentino"; tiñ9 catro tucións dos emigrantes e, canse- dian. Había -unha dobre finalidade: 

ian a so 
ian ao E 
velórios 
me: istc 
ra? Nor 
erguía", 

Cando 
Arxe.ntir 
parousE 
ros e al 
a peque 
dos con 
fiche, o 
para a : 
e que. é 
ña nai e 
seguia 1 
paisano 
tramarir 
ate que 
sua par 
vende e 
milia gn 
importa 
xando e 
do que 
tante d~ 
ca Vale 

Habia e 
lle falla 
non tiñe 
ria, e qt 
guns p 
bricas, 1 

as suas 
non pe1 
meus ir 
ron est 
nasa fa 
vivia be 
tras ne 

.Despoi 
cunha i 
duetos 
ceu me 
dicer, h 
mas. A1 
tantes e 
son qui 
triais e 
ro e, po 
social d 

Toda 1 

Cando 
varan e 
debido 
xentinc 
sen tra 
co mar 
grande 

anee 
Nesas 
ller, Mé 
vir out1 
neno e 
malo. e 
tiña qui 
de clir 
para e 
de Arx' 
voltar. 
volta e 
onde e 
to ano 
nace u 
do fillc 
ela. 

O se 
coincidt 
món 
cando 
importe 
na pros 
negócic 
tranxeir 
ron a et 
as buln 
era unl 
ser trat 
xeito, e 
do paí~ 
ción qL 
habia te 
os man 
di. Aprc 
barco, 1 

esta te1 
difícile! 
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ian a solidarizarse coa dor e, á vez, 
ian ao encoritro. Eu ia de ne.no aos 
velórios e remataba perguntándo
me: isto é un funeral ou unha fei
ra? Non sei como o morto non se 
erguia", canta Ramón Valcarce. 

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

O fraude da xubilación en Arxentina 

Cando a nai de Ramón chegou a 
Arxe.ntina cunha miniña, o pai se
parouse dos seus dous compañei
ros e alugou unha habitación para 
a pequena famflia. "Traballaba nun 
dos conxeladores e mercou un bo
liche, onde se vendian productos 
para a xente que traballaba por ali 
e que. ademáis, tiña vivencia. A mi
ña nai atendia o boliche, o meu pai 
seguia nos frigoríficos e, cos dous 
paisanos solteiros, compartia un ul
tramarinos. Traballaba todo o dia 
ate que, aos catro anos, vendeu a 
sua participación no ultramarinos, 
vende o boliche e merca a unha fa
milia grande de Xénova un negócio 
importante e independízase, dei
xando o frigorífico. lsto é un calco 
do que lle pasou a un sector impor
tante da emigración galega", expli
ca Valcarce, que ten setenta anos. 

Habia outros emigrantes, aos que 
lle fallaron as oportunidades ou 
non tiñan a vea comercial necesá
ria, e quedaron nos frigoríficos. Al
guns progresaron dentro das fá
bricas, puideron aforrar e construir 
as suas casas. "Este xeito de vida 
non permitia grandes causas. Os 
meus irmáns, pala contra, puide
ron estudar na Universidade e a 
nosa família, se ben non era rica, 
vivia ben. O meu pai abriuse a ou
tros negócios, como o vitícola . 

• Despois, tiñamos uns parentes 
cunha importante empresa de pro
ductos químicos, á que lle favore; 
ceu moito a 11 Guerra. Mundial. E 
dicer, habia xente nos dous extre
mos. As duas cousas máis impor
tantes do fenómeno da emigración 
son que xurdiron grandes indus
triais e empresários a partir de ce
ro e, polo tanto, criaron unha clase 
social diferente", conta. 

Toda unha vida en América 

Cando os suecos da Johnson le
varon os. barcos para o seu país 
debido ao fin do comércio con Ar
xentina, Ánxel Iglesias quedou 
sen traballo. Seguiría en relación 
co mar, xa que se embarcou nun 
grande buque correo , onde per-

aneceria. máis de trinta anos. 
Nesas estaban cando a sua mu
ller, Maria, e o nena tiveron que 
vir outra vez para Santiago. "O 
nena colleu asma e estivo moi 
malo. Os médicos dixéronme que 
tiña que cambiar 

A emigración arxentina envelle
ce e, proba disto, é que o Cen
tro Galega de Bós Aires pasou 
de ter máis de trescentos mil só
cios a uns cincuenta mil. "En 
quince anos non queda nengun 
galega en Bós Aires", di Ramón 
Valcarce, que preside o Centro 
Galega de Xubilados e Pensio
nados da República Arxentina. 
"Desde sempre, os emigrantes e 
os seus tillos, por razóns de pre
visión se inscribian no Centro 
Galega porque este é, ademáis, 
un hospital importante onde se 
dá atención médica e os medi
camentos. Incluso, ofrécense os 
servizos funerários", com!3nta. 

Os galegas traballaron duro, for
maron famílias e, en moitos ca
sos, acadaron certa comodidade 
que lles permitiu aterecer un futu
ro aes seus tillos por médio dunha 
profesión ou da universidade. Pe
ro, segundo Valcarce, ao chegar 
a esa maioria de idade chamada 
vellez, o emigrante é defraudado. 
"Aportaron relixiosamente cartas 
para ter unha xubilación na madu
rez e atopáronse con que a paga 
é totalmente inxusta. Están co
brando a maioria unha xubilación 
de 150 pesos, que son unhas vin
te mil pesetas. O Govemo arxenti
no defraudounos pero o emigran
te ia tirando grácias á axuda dos 
filias ou dos parentes. Pero, o pro- . 

traido correo e mensaxes dos ga
leguistas exiliados e, ademáis ali
mentos, roupa e, mesmo, equipa
xes de futbol para aqueles modes- . 
tos de Santiago que comezaban a 
xogar. 

Un países 
de circuntáncias especiais 

Os emigrantes son sabedores da 
riqueza de Arxentina, da sua 
abundáncia, de que "ali hai de to
do". Pero tamén saben que é un 
país que zozobra entre as tormen
tas económica e políticas. Perón, 
os militares ou, agora, Menem non 
salvaron ao país de sucesivas rui
nas. Todos viviron os anos nos 
que os militares vixiaban as ruas, 
nun auténtico estado de sítio. Ta
mén viviron as colas que os inmi
grantes facian nas embaixadas 
para retornar aos seus país. Nen 

italianos nen pola
cos querian xa ser de clima; ou ir 

para o interior 
de Arxentina ou 
voltar. E decidin 
volta a Galiza, 
onde estiven oi
to anos e onde 
naceu o segun
do filio", conta 
ela. 

'A arxentinos máis 
inestabilidade tempo. 

vese nos 
aumentos do 15º/o 
dos prezos" 

O matrimónio de 
Maria -e Ánxel pa
sou moitos anos 
sen ter unhas vaca
cións na sua terra. 

O seu home 
coincide con Ra
món Valcarce 
cando reseña o " 
importante papel dos emigrantes 
na prosperidade de Arxentina. "Os 
negócios foron levantados por ·ex
tranxeiros que, á sua vez, ergue
ron a economia do país. Mália toda 
as bulras aos galegas, ser galega 
era unha categoria diferente por 
ser traballador e, entón, en certo 
xeito, estabas por riba dos nativos 
do país. Era unha certa contradi
ción que se daba nun país onde 
habia tantos extranxeiros que case 
os marxinados eran os arxentinos", 
di. Aproveitando o seu traballo no 
barcq, Ánxel traia mercáncias para 
esta terra de escasez nos tempos 
difíciles da ditadura. Lembra ter 

Foi no ano 1.973 
cando pasaron un 
verán aqui. A canti
dade de cartos ne
cesária e o sacrifi
cio que impuña o 

traballo non permitian ese privilé
xio. -"0 capitalismo está implanta
do dun xeito máis salvaxe que o 
que nós coñecemos. As facilida
des para botar á xente' á rua son 
moitas e o direito ás vacacións 
existe só para alguns. Económi
camente, aquilo é unha selva por
que o aumento dos prezos non . 
oscila e·ntre. o 5 e o 7% como 
aqui, en Arxéntina pode medrar 
entre 15 e 20 pontos", comenta 
Maria. · 

Ramón Valcarce, mália ter ganas 
de coñecer a terra dos seus pais, 
non puido vir até os anos setentá. 

blema agrávase co paro inédito 
que está a vivir Arxentina; o Go
verno di que está nun 16% e eu 
estou seguro que 

cios e no momento máis crítico da 
sua vida, teñen que darse de bai- · 
xa", di Ramón, que hai catro anos 

que comezou a 
nalgunhas rexións 
a desocupación 
sobrepasa o 20%. 
Non é esaxerado 
dicer que hai xente 
que está a. pasar 
necesidades", can
ta. 

'A asisténcia 

facerse cargo dos 
problemas dos xu
bilados e pensio
nistas, aglutinan
·do agora mesmo· 
perto de catre mil 
sócios. 

¡ social ten que 
! estar por riba das 
1 , • 

A medicación é 
prioritária para os 
emigrantes xubila
dos e o Governo 

1 romanas e 
Valcarce non está 
na Galiza de tu
rismo. Os días da 

1 

! ba_nquetes" 

achica as presta-
cións coas que 
parte desta era 
subvencionada. 
No Centro Galego, oferécese a 
asisténcia sanitária pero hai que 
pagar a' cuota, que está nuns oi
tenta pesos. 1'Polo meu cargo, eu 
comprobo que a xente se vai dan
do de baixa porque non ten recur
sos. Levan cincuenta anos de SÓ" 

·Despois, voltou polo Xacobeo e, 
agora, procura vir 'todos os anos 
de vacacións para que as autori
dades non esquezan ao colectivo 
de vellos emigrantes que está en 
dificuldades. "A primeira vez que 
vin foi aproveitando que non ha
bia inflación, cando caiu o gover- . 
no de Isabel Martínez de Perón. 
Cando voltei a Bos Aires, estaban 
as cousas outra vez patas arriba, 

sua visita están 
ocupados en xes
tións ante as au
toridades galegas 
e estatais para 

poder acadar axudas e compro
misos. "O meu obxectivo é que 
as autoridades tomen conciéncia 
de cales son os verdadeiros pro
blemas. Porque están desactuali
zados sobre a situación dos emi
grantes e débese a que se fian 

xa era un desastre", comenta. 

Na sua opinión, os vellos emigran
tes non teñen a idea de voltar des
pois de integrarse plenamente no 
país que os acolleu. "Vir de vez en 
cando sí, pero asentar definitiva
mente non. Son demasiadas cau
sas as que quedan en Arxentina", 
di . En troques, Maria e Anxel co
ñecen mo~tos casos de retornado"s 

dos dirixentes das institucións na 
emigración e, sen ser pexorativo, . 
non saben o que pasa. Hai que 
estabelecer prioridades e a pri
meira é a saude. As institucións 
teñen que ter unha orientación 
social e xa quedará tempo para 
romárias, bailes e banquetes", co
menta. · "Cal é o outro problema? 
Nós ternos que encargarnos de 
detectar os casos de necesidade 
porque o emigrante ten moita 
dignidade e sinte vergonza can
do ten que reclamar axuda, can- . 
do está enfermo, non só física
mente, senón moralmente. Can
do van de visita funcionários da 
Xunta, a colectividade exprésa
lles as suas reivindicacións: a 
subvención para arreglar o cen
tro, para as viaxes, etc ... Queda 
para nós a tarefa de amosar que 
as prioridades non son esas. 
Queremos que a xente que non 
poida pagar a cuota do Centro, 
poida ter asisténcia de calquer 
xeito", di Ramón Valcarce.+ 

Ánxel Iglesias e 
Maria Calvo 
emigraron· 
hai coarenta e 
cinco anos. 
Agora, 
pasan a metade 
do ano 
na Arx:entina e 
a outra 
na Galiza. 
Para eles 
é un previléxio 
o compararse 
co resto 
dos paisanos 
que deixan 
en Bos Aires. 

e, tamén, moitos desexos trunca
dos de voltar. Eles mesmos pasan 
a metade do ano na sua casa en 
Vidán e a outra metadé en Bós Ai
res. Na Galiza teñen un fillo e na 
Arxentina, outro. De aquí marchan 
co inverno para chegar ao verán 
americano. "Ternos sorte xa que 
somos dos poucos que sen ter 
montado un negócio podemos vi
vi r aqui e alá", comenta el.+ 

.... 

• 
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MAXIMO / EL P AIS 

E o REI QUÉ SABIA nos GAL? 
AMADEO MARTINEz INGLÉS 

Si; ¿que sabia sobre os GAL don Juan Carlos de 
Barbón, o Xefe do Estado "democrático e euro
peu" cuxas forzas de seguridade (Policía, Garda 
Civil, CESIO ... ) viñeron dedicándose durante anos . 
a espiar, secuestrar, torturar, asesiñar cidadáns 
españois e extranxeiros (arguns deles polo sim
ples feito de pasar por ali) á marxe de todas as 
normas éticas e legais própr.ias dun Estado de De
reito? ¿Que sabia a primeira autoridade da nación 
española das sinistras andanzas do seu xefe de 
Governo, Felipe González (aquel que todo o facia 
moi ben durante os grandes fastos do ano 1992, -
segundo próprias palabras do monarca) no per
verso campo da organización e financiación das 
bandas armadas ·"institucionais" de asesiños a sol
do? ¿Qué sabía o ben informado Xefe Supremo 
das FAS (que recebe periódicamente información 
reservada do CESIO, ao igual que o presidente e 
vicepresidente do Governo, ministro de Defensa) 
da trama felipista dos escuadróns da marte mon
tada polo próprio Governo, através dos departa
mentos de Defensa e Interior, para findar pola fácil 
vía do terrorismo de Esta-

E resultaria surprendente, aparte d_e incríbel e ri
dículo, pola sinxela razón de que nínguén no seu 
sano xuizo pode aceitar, como válido que o Xefe 
do Estado, que recebe información reservada, re
pito, sobre todos os asuntos importantes da vida 
nacional (recebeuna no seu día sobre o 23-F, an
que lago moitos exéxetas aproveitados quixeron 
apresentar a sua "heroica" actuación daquela 
noite como froito do seu descoñecemento sobre 
as tramas golpistas, e seguiu recibindo con máis 
asuidade e detalle dende que o xeneral Mangla
no, home de confianza do monarca, foi nomeado 
director xeral do .CESIO en Outubro do ano 1981) 
non supera nada, non intuira nada, non sospeita
ra nada dos gravísimos delitos (promoción da 
banda armada, malvers~ción dos fondos públi
cos, detención ilegal. .. ) que ~gora o xuez lle im
puta · ao presidente do Governo e alguns dos 
seus ministros. · 

Porque non nos engañemos, Felipe González terá 
sido todo o prepotente e irresponsábel gue queira

do co outro terrorismo, o - - - - - - - - - - - - - - -

mos (e tal vez algun día pa
gue por iso, mesmo pola 
vía penal) pero non foi a 
única alta autoridade do Es
tado que, sabendo e coñe
cendo a existéncia de ban
das armadas parapoliciais 
e paramilitares, non fixo na
da para remedialo. E quei
rámolo ou non, fique como 
fique este asunto do terro
rismo do Estado, sempre 
haberá xa un "antes" e un 
"despois" 'do caso GAL nes
te país. E cando o felipismo 
caiga por fin, por culpa, en-

de ETA? ~ 

Si, ¿que sabía o rei, o Xefe 
do Estado, de todo isto? 
Perguntámonos moitos es
pañois "precisamente ago- . 
ra" que o Tribunal Supremo 
decidiu face.rse cargo do 
voluminoso samario dos 
GAL, · e desfolla a margari- · 
da do oportuno e irreme
diábel suplicatório contra 
os catro aforapos malditos. 
Pouco? Moi Pouco? Moito? 
Todo? Porque resulta moi 

'Resultaria un insulto 
para a intelixéncia 

que alguén nos viñera 
dicendo que Juan Carlos 

de Borbón e 
o seu entorno de poder 

non sabían nada" 

preocupante, ao respeito, o 
longo e espeso silenzo da 
Zarzuela, e porque ao cidadán meio, profundamente 
impresionado pola enorme trascendéncia do asunto, 
gostarialle saber o alcance do asunto, gostarialle sa
ber o alcance do acontecido nun Estado que se re
clama democrático, social e de dereito e que, nem
bargantes, ao fio do que se vai descobrendo cada 
dia pola prensa, ven funcionando durante bastantes 

·anos como unha ditadura mafiosa, bananera e ter
ceiromundista, parasitária dunha Europa unida na 
que pretendeu esconder a suas misérias. 

Resultaria surprendente, e un insulto para a inteli
xéncia de todos os españois, que agora alguén 
nos viñera dicendo (que non virá, por suposto) 
que don Juan Carlos de Borbón, o seu entorno de 
poder protocolário e "moderado(': Casa Real, Zar
zuela .. . non sabian nada, non soubo nunca naaa, 
non puido sospeitar sequer as fechorias macabras 
e os presuntos delitos contra os dereitos humáns 
cometidos polos altos representantes do Governo 
da, .. nación e, en concreto, por Felipe Gonz.ález, 
proposto e nomeado por el mesmo para presidilo. 

tre outros moitos, destos 
aberrantes desmanes im
próprios dun poder demo-

crático, a cidadania deberá facer exame de concién
cia e colocar a cada un no seu sítio; aos executores 
directos, a os instigadores políticos ... e aqueles que 
disfrutando da información e o poder "arbitral e mo
derador'' necesários, non fixeron nada para evitalo. 

E se un, como bo "súbdito", aceitara que o Xefe 
do Estado nunca soubo nada de tema tan grave 
(recordemos que segundo o apartado "g~· do artigo 
62 da Constitución, o reí debe estar informado de 
todos os asuntos do Estado), pior que pior. ¿Co
mo poido vivir na iñoráncia máis absoluta durante 
anos en tan trascendental parcela da seguridade 
naci_onal (criación, organización, financiación de 
bandas armadas asesiñas ao servicio do Governo 
democrático da Nación) a máxima autoridade re
presentativa do país? ¿Quen foi o responsábel de 
tamaña inibición culpábel? O presidente do Gover
no? Os servicios de intelixencia do Estado? O pró
prio monarca, que mirou para outro ladó? + 

A.MADEO MATJKEZ l~GLÉS é coronel do Exército español. 

Piñeiro Pertnui e a língua 
"En nengun caso [o galega] chegaria ao 50 por cen das horas 

. lectivas". Esta.declaración corresponde ao conselleiro de 
Educación, Xoán Piñeiro Permui, e foi publicada nunha extensa 
entrevista no diário ABC o pasado Domingo 1 O de Setembro. 
"Galiza ten un decreto de isencións [para estudar galego) que, 
con moito, é o máis xeneroso de todas as comunidades 
autónomas". As declaraéións do conselleiro son elocuentes, 
recoñece que "o galega está praticamente ausente, agás nas 
clases de língua e literatura galega" e asegura que ·o proxecto de 
Lei de Educación estabelece que "na etapa de educación infantil 
e primária os profesores usarán na erase a língua materna 
predominante entre os alunas", pero máis adiante precisa que 
até agora, cando os profesores se queixaron porque impartir 
asignaturas en galega mermaba a calidade do ensino, "estes 
profesores impartiron a suas clases en castellano". Porque o 
conselleíro apoia o galega "pero sen traumas e con flexibilidade", 
ainda que tamén di que, caso que un profesor opte polo galega 
hai "unha cláusula de salvagarda para manter o equilíbrio entre 
as duas línguas". A filosofía de Piñeiro Permui a prol do 
castellano queda marcada pola afirmación de que "na Galiza 
ternos unha língua própria, que é o galego, que está amparada 
pola Constitución e que debemós utilizar, pero este proxecto o 
que pretende é acadar o bilingüismo". 

Pero se Piñeiro Permui é inequívoco contra a língua galega, 
máis ainda o é a entrevistadora, como monstra o ton dalgunhas 
das perguntas: "Están( ... ) seguros de que a maioria dos 
eleitor~s ( ... )votaron ao PP para que gaste 2.800 millóns ( ... ) 
niso? E certo que( ... ) se ordena que todos os documentos( ... ) 
se redacten en galego? E por que non se redactan direitamente 
nas suas línguas, pasto que talamos de bilingüismo? Se é 
--cuestión de cartas, o máis barato seria redactalo todo en 
castellano, non? E nas reunións do Padroado [da Real 
Académia Española, que financian Galiza, Rioja e Andalucia] 
don Manuel Fraga fata castellano ou galego? Non é certo que 
se deixa ao profesor a liberdade para escollar, tora das 
asignaturas que teñen que impartirse necesariamente na língua 
galega, a língua na que queren impartir as clases? Se mañán 
vou á Galiza dous ou tres anos ( ... ) e quero que o meu fiUo 
estude exclusivamente en castellano, podo conquerilo? [Piñeiro 
di que si até catro anos} É iso posíbel na prática nunha aula con 
30 ou mesmo 25 nenos? Pode garantir que os nenos suxeitos a 
este plano poderán competir en con·dicións de igualdade cos 
doutras comunidades do Estado? Que ere que ocurrirá coas 
universidades galegas cando determinadas signaturas comecen 
a impartirse exclusivamente en galega?" A periodista, mália a 
sua belixeráncia, non eclipsa a que ten o conselleiro . • 

O aprazamento dunha condea a morte 
"Debe quedar claro que este escritor --quen asina isa é Mumia 
Abu-Jamal, periodista condeado a marte que publicou un artigo 
no diário basco EGIN o pasado cinco de Setembro-, segue na 
galeria da marte, baixo senténcia de morte; só mudou a data. O 
Estado de Pensylvannia aínda ten a intención de matarme, só 
que non agora mesmo". 

O escritor, pertencente á organización africanista Move, sinala 
que a pena de marte é racista nos Estados Unidos (as cifras 
corroboran esta aseveración). "Suláfrica aboliu todas as 
execucións por implicar un atentado contra o direito inerente á 
vida, as nasas responsabilidades non poden ser sé.aplazar, ou . 
ralenizar, a execución dun home. Non! O naso compromiso pa~a 
por facermos un eco no mundo sobre a abolición total dese 

, vestíxio racista da árbore de linchamento", afirma Abu-Jamal. • 

~ 
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No Encontro pala Paz convocado por Elkarri estivo presente un lider laborista norirlandés 

PNV, EA_e HB miran 
1 con envexa' o prOceso de paz no Ulsier 
• DANl~L LAZARE/ BILBO 

Os partidos nacionalis~as 
coinciden na opinión de 
que é necesário o diálogo 
.como única solución á 
violéncia de Euskadi. Esta 
é a principal conclusión do 
. novo encentro de paz 
promocionado polo grupo 
Elkarri. A reunión coincidiu 
co primeiro cabo de ano do 
"cese completo das 
operacións militares" 
decretado en Irlanda polo 
IRA. En Bilbo estivo 
presente con tal motivo 
Denis Haughey, ex
presidente do SDLP 
(Partido Social-demócrata 
Laborista Noirlandés). Da 
táboa redonda de drálogo 
estiveron ausentes PSOE 
e PP. 
"Os implicados na violéncia pol [
tica son persoas racionais que 
teñen argumentos para defen
der as accións que toman", si
n al o u Denis 
Haughey quen 

engadindo que· o contencioso 
basco é "máis profundo que a 
existéncia da loita armada" e 
que "é necesário chegar a unha 
nova fase democrática pola via 
dunha negociación, sen marxi
riacións nen condicións prévias". 

Sabin lntxaurraga, representante 
de Eusko Alkartasuna, gabou o 
proceso de pacificación do Uls
ter pala "flexibilidade mostrada 
por todos os implicados e por 
non plantearse en termos de ga
ñadores nen perdedores". Avo
gou por un proceso semellante 
no Pais Basca, ainda que recha
zou a utilización da loita armada 
para cor:iquerir a autodetermina
cion. Neste mesmo sentido falou 
Joseba Egibar, portavoz do Par
tido Nacionalista Basco. "Para 
conquerir obxetivos políticos non 
ten xustificacion a loita armada", 
dixo, ainda que tamén recoñe
ceu que "a violéncia en Euskadi 
ten raigames histór!cas". 

O representante do PNV consi
derou necesário abrir un proce
so de diálogo. "O díálogo é ne
cesário en calquer situación pe
ro máis en intres de conflicto". 
Egibar puxo fin A sua interven
ción sinalando,- en relación co 
proceso de paz nos seis conda
dos de Irlanda. do Norte que "o 

vemos con estra
ñ e za, pero ta

puntualizou ade- H B 
mais que a vio- acuso u 

ao PSOE e léncia non é o ca
miño a seguir". 

mén con certa 
envexa". 

O representante 
de Izquierda Uni
da- E sq u er Ba
tua, Antonio Pé
re z Ayala foi o 
único represen
tante dunha for-

ªº pp A palabra "diálo
go" foi a máis re
petida tanto polo 
convidado irlan
dés como polos 
representantes 
bascos, como 
única saida para 

de "ter medo 
ao proceso 
de paz za política esta

tal presente. Re~ • 
coñeceu que "en 
Euskadi existe 
un conflito nacio
nal e unha vio
léncia como ins
trumento de ac-

conquerir a pacifi-. 
cación en Euska-
di Sur. Diálogo 
político e que de-
beria conducir. ao 
recoñecemento do dereito de 
autodeterminación. 

Carlos Rodríguez, membro da 
mesa nacional de HB, acusou 
ao PSOE e ao PP de "ter medo 
ao proceso de paz e ao diálo~o", 

cion política que ten o apoio, 
minoritário, da povoación". Na 
sua intervención eludiu , sen 
embargo, talar de diálogo para 
o caso basca, mália que eloxiou 
o proceso de pacificación en Ir
landa do Norte.+ 

r------------------------------------------------, 
10 proceso de negociación 

·no Ulsier 
é máis lento do esperado' 
"Son anos trascendentais, a 

· caída do muro de Berlín, Man
dela presidente de Suráfrica, 
antes impensabel, agora todo 
é posibel se .a xente traballa 
con insisténcia e loita por con
querilo", sinalou Denis Haug
hey, ex-presidente do Partido 
Social-demócrata Norirlandés 
(SDLP). Pésie a arenga lan
zada polo líder laborista a un 
auditório repleto de público, 
este recofü:_!ceu tamén que "o 
proceso de negociación en Ir
landa vai mais lento do espe
rado. Choca coa insisténcia 
amosada por .Londres para 

que o 1 RA entregue as ar
mas". Haughey expresou ta
mén a sua opinión de que '-'hai 
que buscar negociacións on
de todo se poña enriba do ta~ 
pete". 

O líder norirlandés manifestou 
que o SDLP sempre se opuxo 
a· violéncia, o que deu lugar a 
que vários membros •do noso 
partido fosen asesinados e a 
miudo atacados palas distin
tas faccions". O encentro re
matou cunha manifestación 
en Donostia a pral do proceso 
de pacificación no urster .• 

L------~-----------~-----~---~~~-~----~---------\' ' . . "· ~ 

1 

Á direita, Denis Haughey, líder laborista norirlandés. A NOSATERRA 

Bolsas. IGAPE 1995 
Unha oportunidade para titulados e empresas 

> 100 BOLSAS CONTRATOS EN PRÁCTICAS _ 
Beneficios para recén titulados: acceder ó pri.meiro emprego e 
adquirir experiencia traballando nunha empresa. 
Beneficios para o empresario: a'oportunidade de cubrir un pasto 
de traballo específico mediante a obtención dunha bolsa para a 
contratación dun recén licenciado en prácticas. 
Contía: 1.550.000.-Ptas. por bolsa. 
Duración: 12 meses. 
Prazo para a solic.itude: 
Empresas: do 29 de agosto ó 14 de setembro de 1995. 
Titulados: do 2 ó 19 de outubro de 1995. 

. > 20 BOLSAS·DE_PROMOCIÓN E APOIO ÁS PEMES 
Beneficios para recén titulados: desenvolver actividades de 
promoción comercial e apoio ás empresas galegas, mediante a 
reaHzación de prácticas en entidades oficais colaboradoras en España 
ou no extranxeiro. 

· Os titulados que superen as probas de preselección realizarán un curso 
~e fonnación subvencionado, durante 2 ou 3 meses. 
O finalizéHo curso, tarase a selección definitiva. 
Contía: mínimo 2.500.000.-Ptas. e máximo 3.500.000.-Ptas. por bolsa. 
Duración: 12 meses. • 
Pra%o para a solicitude: do 29 de agosto ó 30 de setembro de 1995. 

> 10 BOLSAS DE INVESTIGACIÓN 
Beneficios para os recén titulados: realizar proxectos de 
investigación relacionados con calquera área de innovación tecnolóxica 
ou xestión da empresa, enfocados a unha aplicación práctica do 
resultado en empre5as galegas. 
Beneficios para as empresas, institucions universitarias e 
outras institucions de Investigación ó Desenvolvemento de 
Galicia: levar a cabo un proxecto específico de investigación mediante 
a adxudicación ~un bolseiro para a súa realización. 
Contía: máximo 2.500.000.-Ptas. por bolsa. 
Duración: un ano prorrogable. 
Prazo para a solicitude: do 28 de agosto ó 30 de setembro de 1995 . 

> SOLICITUDE~ E l~FO~~CIÓN · . " . . . - .. 
Se desexas realizar a túa sol1cítude ou ampliar 1nformac1on, d1n~ete a 
calquera oficina do lgape. 
Convocatoria e bases publicadas no 0.0.G. n~ 164 do 28 de agosto 
de 1995. 

IGAPE. 

~q 
CONSElLERIA DE 

ECONOMIA E FACENDA 

• 1 t; 

Sede y servicios centrales: 
TI. 981154 11 57 
Fax. 981159 04 67 
Rúa Frei Rosendo Salvado, 16 
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

FER ROL 
Península de A Cabana 
TI. 981 / 37 20 05 
Fax. 981/ 37 20 90 
15400 FERROL 

VIGO 
Rúa do Prrñcipe, 43, 2ºE 
TI. 986/ 43 92 69 
Fax. 986/ 43 41 19 
36202VIGO 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
·(Felipe González) 

Perguntados nun . 
inquérito polo lugar onde 
foran de vacacipns este 
verán, duas persoas . 
contestaron que a 
Londres, sete a Portugal, 

' unha a Thailándia e as 
demais a nengunha 
parte. "Hai que aforrar, 
porque Setembro é un 
mal mes", respostaron a 
maioria. "Hai que mercar 
os libros dos tillos, moi 
pronto a roupa do 
inverno ... e os salários 
están tan baixos". Din que 
aumentou o turismo de 
bocadillo e a moda de 
paseélr sen consumir. 

Unha das máis 
orixinais patentes 
españolas é a da fregona. 
Pero falla a 
comercialización. A 
fregona non se exporta. 
Vinte anos despois de 
descuberta, en Alemaña, 
por exemplo, seguen a 
fregar de xoenllos. Claro 
que alí teñen inmigrantes 
que llo fan. 

Os historiadores do 
futuro, cando repasen as 
hemerotecas, descubriran 
que Galiza viviu nos anos · 
noventa unha idade de 
ouro da sua economia. A 
Xunta proxectaba 
autoestradas a diário; as 
listas de espera nos 
hospitais reducianse a tal 
velocidade que o 

· Conselleiro tivo que 
recoméndar a xente 
completam_ente sana que 
se operase 
voluntariamente de 
amígdalas; unha onda 
industrializadora a base 
de incineradoras e 
cemetério$ nucleares 
extendeuse por vales e 
parróquias,· etc. Só lles 
chocará un dato: por qué, 
con tantos éxitos 
guvernamentais, os 
comentaristas precisaban 
desacreditar tan 
acedamente ao 
nacionalismo opositor? 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

Sobre gaita 
escocesa, celtismo 
e complexos 
Estimado amigo Angus: A pce
sente é para facer algunhas 
puntualizacións á túa carta publi
cada neste xornal. Eu, coma ti, 
voume presentar: chámome Mª 
Xosé e son unha gaditana que 
leva 28 anos na Galiza, e toco a 
gaita galega dende hai 19. 

Non vou disertar nesta nesta car
ta sobre a cultura "celta". Vou ta
lar do mal que lle fixo a "celtada" á 
cultura galega, ben é certo qu~ 
por mor do complexo de inferiori
dade dos galegas, e non por cul
pa dos escoceses, ou polo menos 
dos escoceses con conciencia 
como parece se-lo teu caso. Ce.r
to é que moitos grupos escoce
ses, irlandeses, galeses etc. be
neficiáronse e benefítianse ecó
n om i éamente desta "celtada", 
porque os organizadores esnob 
da Galiza traían e traen a astes 
grupos, pagándolle cantidades 
desorbitádas que no seu propio 
país non cobran, A "celtada" fíxo
lle moito mal á música deste país, 
xa que algúns grupos galegas, 
visto. o anterior, e pota sú~ iñoran
cia ou o seu complexo ou as súas 
gañas de ser celtas, comezaron a 
menospreciar os instrumentos da 
terra, sobre todo a percusión, que 
empezou a s~r substituida por 
percusión de fóra, e falo de gru
pos como Milladoiro que hai moi
tos anos amasaba o vodhran xun
to coas. gaitas escocesa e irlande
sa, e que posteriormente substi
tue o tamboril da terra por unha 
caixa desas "estridentes", das 
que polo visto, non emporcallan a 
música; e falo de grupos que co
piaban a Milladoiro e que, dende 
a súa iñorancia e o seu complexo, 

. dicían e din coa boca moi chea, 
que utilizan eses instrumentos 
·porque son ceHas e nós somos 
celtas. Pobres iñorantes que na 
súa vida miraron un pandeiro de 
diante. Falo desa moda ·de tocar 
rilés e jigas imposta polos ante
riommente citados e outros como, 
por exemplo, Carlos Núñez, que 
hai ben tempo xa dicía que el non 
volvería a tocar xotas. Tocar xo
tas é aldeán, é paleto. Pobres iño
ran~es que · nunca disfrutaron to
cando unhas muiñeiras nunha 
ruada nin as bailaron. Eles vian 
estas culturas como ese progreso 
do que ti talas, con esé alto nivel 
de execución. Mágoa destes 19 
anos meus e de tantos anos de 
tantos outros que tocan galega, 
mágoa porque nos esforzamos 
en subi-lo listón do galega seri re
corrir a outras culturas. A "celta-

. da", amigo Angus, foi unha bola 
de neve, que medrou cos anos, 
cos intereses de catre represen
tantes listillos que andan polo pa
ís, e co complexo dos galegas. 
Hai dez anos. Antón Corral substi
tu i u a percusión galega na súa 
banda. El di" que é porque non 
serve, eu digo que o que non ser- · 
ve é a súa cabeza, a súa falta de 
imaxinación. É fácil copiar. Unha 
fotocopiadora, un torno copiador, 
unha máquina de imprenta. E vos . 

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

Telefax (981) 34 27 51 

MÁIS PEKIN 
NANINA SANTOS 

Navarro Valls, voceiro do Vaticano pre_sente na IV Conferéncia 
Mundial da Muller, . disputa con Cristina Alberdi, ministra espa
ñola e voceira da Unión Europea na Conferéncia a respeito da 
interpretación da palabra "Familias" nos parágrafos 31 e 32 da 
Plataforma de Acción que se pretende aprobar. 

Alega aquel que poñendo "familias" lexitímase ás parellas ho
mosexuais e lésbicas e a. ministra resposta que non ere que a 
palabra família _sexa contraposta á significación que a Santa Se-
de lle dá _en plural. . · 

A min pareciame unha ocasión boa para que a ministra se mar
cara un tanto e dbcera: Si, trátase de non privilexiar a nengun 
modelo de família como fai a Igrexa cató1ica, como fan outras 
igrexas e como fan diversos .reximes-políticos. O apoio que se 
<lea neste sentido ha ser a toda clase éie famílias , incluidas moi 
especialmente as de homosexuais e l~sbicas. 

Porén non, a ministra" preferiu a ambiguidade con tal ·de apro
bar un documento que apareza como un éxito mundial dunha 
tamén mundial Conferéncia. • 

os escoceses, -conscentes ou 
non-, sódes o orixinal destas co
pias made in Galiza. Non vou 
contar aqui a historia da Real 
Banda da Deputación de Ouren
se, porque precisaría o xomal pa
ra min soa. Eu 
sei que as gai-
tas non son 
escocesas na ·A "celtada", foi 
súa totalidade, 
qué máis qui- unha bola de 
xeran eles, pe- neve, que 
ro iso xa che-
gará. Agora, a meclrou cos de 
percusión é 
comprada en 
Escocia, da 
marca premier 
que utilizan as 
bandas esco
cesas, a estéti
ca é escoces.a, 
os movemen-
tos de mazó 
son das ban-

catro 
representantes 
listillos e co 
complexo dos 
galegos. 

das escocesas, á seriedade e a 
marcialldade é das bandas esco
cesas. A técnica de tocar deses 
"gaiteiros" e dos "percusionist~s" 
é escocesa. · 

Amigo Angus, non somos os gai
teiros e percusionistas tradicio
nais, os que amamos a nosa mú
sica e militamos nela, os que in
volucramos ós escoceses nesta 
película. Nós respetamos a músi
ca tradicional de Escocia, e a de 
tódalas terras do mundo, como 
expoñente que son dunha histo
ria e dunha idiosincrasia. Que 
máis quixeramos nos que a músi
ca escocesa ficara en Escocia e 
só viñera aqui como intercambio 
cultural, para amasar esa riqueza 
e esa diferencia da que ti "fatas. 
Nós non sabemos quen nos que
re colonizar, pero o certo é que á 
fábrica de Premiar interésalle
moito que o seu axente na Galiza 
espalle esa pércusión. Nós non 
talamos de tódolos escoceses, 
talamos dos impresentables que 
existen en todas partes. 

No tocante ás institucións, o 
mellar seria que nos deixaran 
en paz, vista esta desastrosa 
experienda da Deputación de 
Ourense. Os políticos o único 
que buscan son votos, e esta 
Real ·Banda é algo moi vistoso 
para lucir nos actos institucio
nais e para xustiticar cartas. 
Qué máis ten que non sexa ga
lega, que ande aldraxando á 
percusión da terra, g~e prostitu? 

as nasas gaitas. E non é só un 
problema do Partido Popular. 
Velai o caso de Xarabal de Vi
go, pagada polo PSOE, ou o ca
so do Concello de Allariz , con 
alcalde e maioria do BNG, tan 
contentos coa súa bandiña al
draxante e acollando e pagando 
o Campionato de Bandas, inda 
por riba de mel, fillo"as. Admito 
públicamente o meu escepticis
mo. Neste país confúndese cul
tura con espectáculo. 

Só me resta ofrecerme por se 
queres ter máis información so
bre este particular. Decatámo
nos de que existe moita manipu
lación, .moita parcialidade nas 
informacións, e que isa crea 
confusión na xente que non en
tende de gaitas. Sabemos ta
mén que os irlandeses e os es
coceses alucinan coa nosa mú
sica, coa nasa música galega, a 
de verdade, coa nósa gaita, coa 
nasa percusión, cos nasos fra
seas, cos nasos ritmos; e rinse 
de nós cando nos ven face-lo 
parvo copiando deles.• 

Mª XosÉ LoPEZ VII.LAR 
(ZAMANS-VIGO) 

Os 100 días do 
tripartito do Grave 

·Resulta aventurado catalogar a 
laboura do governo tripartito gro
vense, por cantó se nos antoxa 
prematuro para poder emitir algo 
asi coma unha espécie de vere
dicto sabor da sua andaina en 
tan curto espácio de tempo. · 

Nembargantes, xa se pode 
adiantar que o saldo deste pre
coz balance é, sincera e· sinxe
lamente, positivo. Os pr~s, evi
dentemente, superan eri moito 
aos contras. 

Con só ollar as páxinas dos xor
nais, xa é suficiente para xustificar 
o aserto, independentemente das 
obviedades que decote se rexis
tran e calan no ambiente cidadán. 

Parécenos que é ne~esário algo 
máis de coordenamento entre 
as distintas delegaqións, é dicer, 
que o Alcalde non só debe de 
actuar a xeito de simple mode
rador, senón que esencialmente 
de coordenador; evitando ou im
-peQ.i. ril. <:!~ aeju~ci9_r:is -f~E~ ~~ · 

contexto harmonizador e dina-
-mizadpr necesário e imprescin
díbel en todo Governo que se 
précie (particwlarmente n0 sen
so de non emular os tristemente 
célebres precedentes). 

· A laboura, aínda que ímproba en 
máis dun lance -é preciso que 
a cidadania, o pqvo, se decate e 
colabore, sen atrancos-, terá 
que ser, en definüiva, moi fa.vo
rábel para o conxunto da comu
nidade municipal grovense. 

Tamén confiamos nesa necesá
ria e conveniente predisposición 
crítica, pero 
construtiva e 
alecionadora, 
do B.N.G.; Osaldodeste 
concelleiros 
aos que esti- precoz balanceé 
mamas decisi- positivo 
vos nesta eta-
pa progresis-
ta. Pois non 
se debe, nen 
se pode, prescindir de tan valio
sísimo concurso político e socio
económico, de cara á finalidade 
que se pretende acadar. 

Quedan -somos conscientes 
. diso- moitas lagoas neste océ
ano da nasa Administración, un
ha delas quizais a máis impor
tante, a que atingue ao persoal 
(en nengun caso, fixo), á sua re
gulación de interinidade ou con
trata para romper con certos 
anacronismos de priviléxio e 
irresponsabilidade. Nunha pala
bra, menos e máis efectiva buro
crácia, rendemento do resto do 
persoal e marxinación de todo 
aquelo que supoña innecesários 
desembolsos protocolários.• 

XOSÉ ÜTERO ÚNEDA 

(0 GROVE) 

Galiza arde! 
Só botar unha afiada por riba de 
todos os eidos da economía ga
lega, amóstranos a crise institu
cional na que tanto o governo de 
Madrid, coma o da Comunidade 
Autónoma nos teñen afundido, 
acochando unha vergoñenta co
laboración na que pseudohomi
ños autochamados empresários, 
dánse golpes de peito e reme
xéndose diante dos espeltas do 
hedonismo parvo, síntense algo 
grande; namentras farfullan nun 
castelán castrapeiro o pensa
mento dun Cuevas, dun raposei
ro Ramito, e de catre lapáns que 
con só fer as grosas letras dos 
xornais, xa se eren espartos en 
economía ou en empresariais . 

A situación económica da nosa 
nación ten tortas connotacións 
que sobresaen da escuridade 
dun comportamento anacrónico. 
Unha e outra volta irnos a percu
ra· de simboloxías e prantea
mentos que garanten o illamento . 
do que é noso, fondamente no
so, circunscribíndonos nisa roda 
de muiño de séculas esperpénti
cos, afogámonos no desprezo 
para aquelo que nos conforma e 
que nos fai ser persoas. 

Lémbrome, hai tres anos, na da
ta do 25 de Xullo, na máis fermo
sa manifestación que percorre as 
vivas artérias do sentimento na
cional galega, perante as~garimo
sas portas da Quintana, alguén 
enrabexado ergueu ó seu voce 
nun berro "En Raxoi está mo
-rrendo o boi". E non estaba moi 
lonxe de que sentimento e reali
dade conformasen a escea máis 
escurantista da traxédia dun pa
vo que se autodesfai unha, outra 
e. c~n v~g?d~~ .m~i~. •. . .· 



Pola autoestrada Vigo-A Coruña, 
perta do Padrón da nosa Rosalía, 
ao fondo a imaxe dantesca dun 
dos nasos montes. Arde enteiro, 
coma unha luminária do noso 
San Xoan. Desde a lonxania ollá
bamos con bágoas sinxelas, mal
dicendo a ineptitude desas autori
dades fraguianas, as que esta
mos afeites a ollar nas romarias, 
inauguracións e ate nos mostei
ros, coa boca chea de feitos que 
nunca tan, de sabedoria que utili
zan para o seu enriquecimento, e 
até do mellar 
marisco, men
tras os mari-
ñeiros "Glo- Algue' n 
riosa hestória 
do noso po- enrabexado 
vo"-, teñen 
que sair as 
ruas coas 
mans baleiras 
de traballo, co 
sector pes
queiro afun
díndose nos 
intereses dun 

ergueu o seu 
voce nun berro 
"En Raxoi está 
morrendo o boi" 

estado que nos afoga e diseña 
para nós un futuro subsidiário : 
emigrantes baratos e producións 
que ninguén quer -eucaliptos, 
piñeiros, empaquetadoras de lixo, 
celulosas, etc-. 

Que o vello e esmorecente boi 
de Raxoi bendi nun estúpido so
ño de grande home, pero que 
ten de rubirse enriba do cadalei
to do seu povo, do cadaleito de 
mares e montes; dos iñorantes 
empresariños que non ·se deca- . 
tan de que a miséria do pavo 
vainas afogar a eles tamén (o 
efeito dominó), como as gadou
pas das grandes áreas comer
ciais vanse apousentando nun
ha espera de abutres. Pacen
tenmente agardan o axeitado in
tre para introducírense e afacer
se con todo o mercado. 

Empresariños que agachan a ca
beza tora da Galiza, sintindo ver
goña cando·lles perguntan si son 
galegos. Que non se atreven a 
protestar cando os putean nas 
estacións do tren e aeroportos, e 
que de volta na Galiza, co seu 
máis fino pqrte· de señoritos colo
nizados,. sacan a relocir a vergo
ñenta linguaxe acastrapada, adu
biado en moitos casos dun com- _ 
portamento asiático para os seus 

. traballadores galegos. 

Arde Gal iza no presente ... En 
verdade irnos. seguir nun com
portamento de paranoia-esper
péntica? Ou dunha vagada, xun
tos todos, coñecéndonos a nos 
mesmos, imd~·-defenael'-'ó+qüe 

somos: "Galegas da Galiza"! ... 
Espertemos ! + 

CARios PrÑEIRO P ASTORIZA. 

(MADRID) 

Sobre o topónimo 
Ortigueira 
O nome de Ortigueira do que· se 
tala no numero .685 faime aper
cever que os galegas esquece
mos axinha o naso orixem, xa 
que nos deprenderom a catalo 
onde non se atopa , nas tra
dic;ons dos pavos do mediterrá
neo, no latin. E isto no degoro 
do acordo do estado hesp.anhol 
a asimilare aos galegas. 

A mostra do neme de Ortigueira 
hai que catala nas nasas ame
las celtas como tantos nomes 
dos eidos da Galiza. Mais pri
meiro quera que dous pontos 
sexam eraras. 

Os celtas dos castros, lerio tam 
esbarulhado polos historiadores 
espanhois e galegas espanho
leiros, e sem nengunha dúbida o 
sustrato de povoac;on mais im
portante na Galiza. Os celtas 
deprenderom o latin, ao seu xei
to, ca sua fonética, tam desase
melhada da espanhola, nos dei
xarom o galega e o mais propio 
aos costumes e as tradic;ons 
celtas que hoxe por hoxe som 
as mais vivas e obrizas de tudas 
os paises celtas. mentres isto 
non sexa refugado, os galegas 
som os seus herdeiros e a nasa 
cultura e a diles de pai a filho. 
Se bem e certo que outros pa
vos tamem fixerom contri
buc;ons, os xermánicos e suevos 
por exemplo, tudos q1,.1en se asi
milarom a unha cultura forte, é o 
que fai dos galegos desemel
hantes dos povos c.om o forte 
sustrato ibero que se atopam do 
norte a o sul da Hespanha. For
te é a nosa idiosincrásia, a nosa 
cultura o noso xeito de viver. 
Herdeiros dos celtas dos castros 
banhados pelos ars do Atlántico. 

Dous exemplos.' O caso do no
me latino da Galiza, Gallaecia, 
que moitos cismam dicer Callae
cia, para negar a orixem celta, a 
amela gal- dos latinos, aos gale
gos, para roubarlhe a sua herda
de, a sua identidade. Como se
nón por erro ha escritura, os lati
nos tamem faziam erras, mais a 
tradic;ons orale sempre foi a 
mesma e nos sempre chama
mos Galiza ao noso eido e nin
~e'fi faP ·a'"dicerf:ioS- o r:1i9-mé:da 

nasa terra. outro exempro e o 
nome de Lugo que sempre vexo 
que dim que vem do latin t-ucus 
Augusta, cando Lugo era o cen
tro do pobo dos Celtici que ia 

- deica o Atlántico, o Promonto
rium Celtorum, o Finisterre (Fis
terra) e o deus celta mais propio 
era Lug que figura o corvo. O 
nome Augusta non foi mais que 
engadido como tamem foi en 
B_raga, Bracara Augusta e en As
torga, Asturi-
ca Augusta. 
O nome celta 
das vilas foi 
conservado 
pelos coloni
zad orse ro
manos, sen 
dúbida mal di
ta e escara
bulheado, de
veria lerse 
Lugus Augus
ta Do pavo 
celta dos lugs 

É posíbel que a 
amelátega/ 
venha do nome 
do povo celta 
que ali ficava 
ainda 

que tinhan o deus celta Lug. 

Como istes estam cheos os ca
sos de asobalho dos historiado
res espanhois e espanholeiros 
escurecendo a histária para pin
tia á sua maneira. A história da 
Galiza ainda hai que escrebela 
de novo mais mirando ao Atlánti
co, a quen nós tanximos, e non 
aos povos mediterráneos da 
Hespanha da quem estivemos 
sempre arredados fisicamente 
pelo macizo galaico e moralmen
te pela nosa cultura e lingua. O 
nomes dos eidos da Galiza hai 
que catalos de cara ao Atlántico, 
nas nosas amelas celtas. 

Cando os celtas dos castros de
prenderon o latin, deron xeito á 
primeira lfrlgua das línguas mo
dernas de hoxe no estado es- . 
panhol, mais a suas verbas non 
ficarom esquecidas, elas s~ ato
pam xunto coas xermánicas dos 
suevos por tudos os eidos da 
Galiza, da Galiza do norte, a 
Galiza de hoxe, e da Galiza me
ridion_al (entre Douro e MinJio, 
no Portugal. Non é dificil de ler 
na toponímia da Galiza as es
quecidas verbas dos celtas. 

Vindo ao conto de Ortigueira duas 
amelas celtas som importantes El
RA e COR ainda en uso na língua 
galega. A primeira -eira ou -eiro ou 
-eido é a mesma amela que dou 
orixem ao nome gaélico da Irlan
da, Eire. A mostra é a mesma ·do 
galego de hoxe, eido, lugar, ... on
de se atopa. E das moitas verbas 
na Galiza que a aproveitam vela
q u i algunhas: Ced-eira, 
Langost-eira, Lob-eira, Me-eira, ... 
e tarhem ORTIGU-EIRA. 

A outra amela que bem a conto 

cor- atópase na costa galega: 
Cor-vo, Corc-ubion, Cor-rubedo, 
Cor-me, Cor~unha, Cor:on, 
Cor-beiro ... e tantas outras pun,.. 

. tas e bisbarras da costa galega. 
Tamem ai picos no interior. Dista 
amela vem o · nome Comualhas 
da Bretanha, ala no Finisterre 
br~tón e Comwall ao sul do País 
de Gales onde s~ atopa tamem o 
terceiro Finisterre, Land's End. 
Ha,,i ainda moitas outras puntas e 
bisbarras na costa galega .com 
nomes evoluidos como podem 
ser: Cor-nota (Camota), Cor-urin
han (Tourinhan), Cor-bio (Cabio), 
Cor-uso (Causo), Cor-elhuda 
(Orelhi.Jda) ... e tamem COR-TE
GAL (Ortegal) cao mesma mos
tra de punta é bisbarra. 

De COR-TE-GAl-EIRA está evo
luido o nome Ortigueira. 

É posíbel que a amela TEGAL 
ven ha do no me do · povo celta 
que ali ficava ainda que poidera 
ser que como as tres ilhas de 
Cortegada ala na ria de Arousa 
queira dicer os tres cregues ou 
picachos que se atopam na veira 
da punta · Ortega!. A ilha de 
Cor-te-gada a punta das tres illas, 
pedras do mar ou cregues estava 
onte apegada á terra, a Carril po
lo Bau, ainda hoxe tamem ama
rea baixa, non era unha ilha mais 
um cor-. As tres ilhas de fara som 
Brinhas, Ocon e Malv~ira, ista de
rradei ra está hoxe abalada en 
duas a marea chea. Niste caso 
Ortigueira se.ria o eido da punta 
dos tres cregues. 

Hai mais Ortigueiras, Ortigas, 
Cortegadas, Cortegazas ... na to
por:iomia galega, tudos istos no
mes que lhe derom os celtas dos 
castros galegas, nos lembram de 
tres picos, puntas, pedrc;:ts, pina
chos, cregres ou curnes .. 

Fuco SoER 
NEW BRUNSWICK (CANADA) 

O próximo erro 
de Fidel 
Como-o cidadán K. Fidel Castro 
está ultimamente moi liado pre
parando seu próximo erro, non 
vou comentar a situación na que 
se encontra actualmente o povo 
cubano (xa o fai todos os dié!S a 
prensa imperialista). Ben é ver-

. dade que, en boa medida, dita 
situación é consecuéncia do blo
queo e as agresións conténuas 
a que teñen que facer fronte. · 

Que Fidel len cometido moi sé
rios erros na condución da revo
lución, diso non debe caber nen
gunha dubida, ainda que moitas 

Hai. un ano o dólar 
.cotizábase no mercado 
negro da Habana a 120 
pesos. Hoxe cotízase ~ 
só quince, o que · 
representa unha 
devaluación de facto da 
moeda norteamericana 
do 86%. O PIB. que en 
1989 era de 19.585 

' dólares, foise reducindo 
cada ano, desde a caida 
do bloque socialista, nun 
10% até situarse, en 
1993, nos 12. 776 millóns 
de dólares. En 1994 
comezou a recuperarse 
levemente (O, 7%) e nos 
primeiros meses deste 
ano o crecemento che,gou 
ao 2%. Din_ que lle rezan 
á Virxe do Cobre e a 
Changó. 

.. 

Toda a correspondéncia 
oficial da Xunta que se 
emite en galego emprega 
o topónimo de La Coruña. 
A que se envia en 
castellano, non.sé comete 
a mesma ilegalidade, 
senón que mesmo pon 
San Cayetano, no canto 
do ofici~I San Gaetano. 

Non é raro que 
suceda sabendo quen 
está ao mando da tropa. 
No último programa da 
TVE-2 sobre a transición 

.· tocaba falar das marte~ 
de cinco traballadores en 
Vitória, en Marzo de. 
1976, senda Fraga 
min,istro da Governación. 

. Saen planos do enterro e 
··o comentário do hoxe 
presidente da Xunta é 
este: "Fói, practicamente, 
a única vez que se nós 
foi a man".-M_9.rtin Villa, 
en cámbio, comenta: "Foi 
a situación máis difícil . 

: que vivin". 
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A Fraga lribarne non 
se lle ocurrira daquela 
máis que visitar aos 
feridos, amosando até 

O .ES~UDQ DA GALIZA DESEÑADQ PQR CASTELAQ 
·~~ - EN ~ERÁMI~A DE SAR2ADELOS 

1PLATQ:·1.300 PTA . 
2 PLATQS:·2 .500 PTA 

+160 PTA 
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CAIXA GALl~IA 
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onde chega a -sua af eizón 
á propaganda. Os 
familiares ao velo entrar, 
arrodeado de policias, 
perguntaron: "Véñennos 
rematar?". 

O que tamén pensou 
que ia ser rematado no 
acto foi Dositeo 
Rodríguez. Estaban a 
inaugurar as novas 
·instalacións do arquivo da 
Xurita e o Cons~lleiro da · 
Presidéncia ofereceuse 
para facer unha 
demostración, segundo 
conta La Voz de Galicia. 
Fraga pediu un 
documento 'e o sistema 
fallou, o que tampouco é 
tan extraño, dado o 
nervosismo que adoita 
acompañar ás 
inauguracións e a 
inexperiéncia dos 
executantes. Diante de 
todos, o de Vilalba 
comezou a botar 
centellas e ameazas 

·: contra o Conselleiro que 
1 

: buscaba imperiosamente 
: unha mesa debaixo da 
: que se agachar.• 

•••••••••••••• 

Rosal fa 
V 1 

veces ei atribueo a factores ex
ternos, e mesmo ás próprias 
masas. do seu país, o que non e 
senón responsabilidade exclusi-

. va sua. 

Entre os erros máis graves que 
cometeu destaca, pola sua enor
me transcendéncia, o seu alinea
mento con os revisionistas (pala
bra que non aparece xamais nos 
seus longos discursos) na loita 
que os enfrentou aos comunistas 
chineses alá 
polos anos 60. 

Pois _ben, 
agora parece 
que Fidel des
cubriu a "sabi
duría" dos chi

Agora parece 
que Fidel 
descubriua 

nes es . P.e ro "sabiduria"· dos 
non vaian crer chineses. 
que· se trata 
da sabiduría 
que expresa o 
pensamento 
de Mao: non, descubriu a sabi
duria revisionista dos Deng 
Jiang Zemin e demais cc¡ompa
dres·. Fidel permítase a fachen
da (iso si, en plan moi serio) de 
recordar os erras que cometeu 
Mao durante o Gran Salto 
Adiante e, sobre todo, destaca o 
erro iniperdonábel que supuxo a 
Revolución, Cultural, inspirada e. 
dirixida polo gran pensador, es
tratega e revolucionário ·proleta
rio chinés. Suponse que estas 
.criticas as fai agora Fidel para 
reabilitarse a si mesmo do seu 
pasado posicionamento "pro-so
vietice" e quedar ben ao mesmo 
tempo ante os actuais manda
rins de Pekín. Xa é bastante sin
tomático que teña descuberto 
os erras reai~ e os que os revi
sionistas chineses atribuen a 

e a · :·t r o l . ~-4, 8 
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-ATREVIDOS 
XAN X. PIÑEIRO 

Alguns bempensantes puxeron o grito no ceo co anúncio estre
_ la <leste verán: o do bote de refresco co que lle regán a cara a 
un tipo atado nunha cadeira mentras renxe todo o decorado. 
Motivos? Saltan a vista, nunha paródia sadomasoquista, a mo
delo ata ao tipo cun cinto, bota· man do bote -símbolo fálico 
se se quer- e ambos os dous acadan un suposto éxtase _en 
tanto º ªeslogan interroga: Estás preparado para un café asi? 

·Os bempensantes case sempre se quedan curtos. Falan dunha . 
mensaxe subliminal - inexistente en algo tan explícito-- pero 
non se atreven a ir mais alá. Todo parece estar claro a menos,. 
naturalmente, que nos poñamos a buscar outras implicacións e 
·que, sen ir máis lonxe, a dama disciplina~te fose unha Pilar Ra
hola ou unha Encáma Otero .calquera, o atado un Cascos ou un 
Cuiña pastos a matar unha sede freudiana e o bote de r~fresco 
poñamos que unha autodeterminación inzada de cafeína inde- . 
penderitista e libidinosa, en contraste con simples descafeinados 
supranacion~is e fríxidos. Entón todo adquire o seu aquel de 
sentido. Só ternos que deixar que o bote deite e proclamar o slo
gan cafeinómano e corrosiyo: Estás preparado para un café asi? 

Só quedaria imaxinar, logo, aos bempensantes niso de pe<;lir o 
tal refresco, contestando ao interrogante cun por qué non, coa 
esperanza de que o bote devandito lles anime o eido erótico. 
Uns atrevidos que se di.• · 

Mao, e non sexa quen de des
cobrir os seus próprios. 

~ Fidel está liado~ rion hai dúbida, 
preparando o seu pró_ximo erro. 
Por iso atrévome a suxerirlle que 
lea atentamente a Mao e deixe li
bre curso á difusión das suas 
obras teóricas en Cuba. Un gra
ve erro puido ser inevitábel e es
tar, aaquela, historicamente, xus
tificado. Dous erras do mesmo 
calibre e idéntica natureza non.• 

MIGUEL llERNANDEZ BERNARDEZ 

( VIGO) 

Reintegracionismo 
e nacionalismo 
gal ego 
Reintegracionismo e nacionalis
mo galega nao .~e equivalem ne
cessariamente. O reintegracionis
mo representa a perten<;a a um 
espac;o linguístico que é universal 
(Portugal-Galiza, Brasil, Angola, 
Moc;ambique, Guiné-Bissau, Ti
mor Leste,· Cabo Verde, s·.r orné 
e Príncipe, Macau, Goa ... ), com 
200 milh6es de talantes, comes
critores de· renome e oficial nos 
mais importantes organismos in
ternacionais. Por nacionalismo 
galega entendo a ideologia gale
guista oficial do Bloco Nacionalis
ta Galega e outras correntes 
afins a esta coligac;áo. Apesar de 
alguns políticos dirigentes do 
BNG e de muitos dos seus mili
tantes e votantes serem reinte
g racionistas e da sua sua po
sic;áo ortográfica ser discordante 
a oficialidade, náo considero este 
partido c9mo reintegracionista. 

O reintegracionismo náo deve 
ter um partido ou-constrtuir-se 
como um partido político. Tam
bém julgo nefasto a este movi
mento cultural, regenerador da 
Galiza, que se associe a alguma 
formac;áo partidária, apesar dos · 
seus membros o poderem fazer 
como cidadáos livres. lsto por
que o grande ob]ectivo reinte
gracionis1a ·é salvar a língua ga- . 
lego-portuguesa, que é falacia 
na Gal iza, e -dar urna dimensáo . -
universal a essa língua, ao con-

trário do isolacionismo que nega 
ao povo galega a universalidade 
e a maioridade do seu talar. 

O nacionalismo galego ao insis
tir numa postura isolacionista 
está a perder urna oportunidade 
histórica de restituir a Galiza 
urna autonomia muito mais pro
funda e um destino universal -a 
Lusofonia. A Galiza só tem dois 
caminhos: 1 ª) contintJar na mes
ma e diluir-se aos pouvos na 
vultura castelhana, mantendo 
algum folclore e um falar cada 
vez mais incompreensível para 
turista ver; como nas reservas 
dos ameríndios; 2º) investir na 
tradic;áo, histórica galega-portu
guesa, na ortografía lusófona e 
aprofundar a autononíia política 
em rela<;áo a Castela, colabo
rando cada vez máis com a Ga
liza do Sul (Portugal). Se conti
nuar o isolacionismo a Galiza 
morre e se optar pelo reinte 
gracionismo integral a Galiza vi
vifica e ganha protagonisma. O 
independentismo isolacionista, a 
chamada · ter-
ceira hipóte-
se , é total-
mente inviável Ainda que a tese 
e falsa. Só os 
i n g é n u os o u . lusófona conte 
os demago
gos a poderáo 
defender. Es
ta terceira hi
pótese é a pri
m e"ira modali
dad e de for
ma mascara
da. Há muito 
tempo que já 
Fernando 

· Pessoa e Car
v al h o Calero 

.chegaram a 

com militantes 
do BNG, será 
máis importante 
que consiga 
notáveis 
dirigentes do PP 
e do PSOE 

esta conclusáo. O nacionalismo 
galega ao acalentar esta pseu
do-soluc;áo está a comprometer 
a Galiza e o seu povo, excluindo 
a cultura galega de urna profun
da universalidade. 

O .reintegracionismo" será tanto 
mais eficaz quanto mais se co
locar numa posic;áo supra-parti
dária e usar um sábio pragma
tismo. Ainda que a tese lusófo-
. na conte com .muitos .militantes . 
do BNG, será muito mais impor-

tante que consiga notáveis diri
gentes do PP e do PSOE da 
Galiza. O poder real Aa Galiza 
girará, nos próximos anos, em 
volta destes dais partidos.- Daí o 

; grande interesse em trazer~se 
para o movimento reintegracio
nista dirigentes políticos da ac
tual- situa<;áo galega e daí o 
reintegracionismo náo se deve-
rá deixar confundir com o nacio- . 
nalismo galego. 

óutro facfor a ter em conta tem 
a ver com o fim político de Ma
nuel Fraga. Vi-o há uns tempos .. 
no Porto. Parecía urna sombra 
de si ·próprio, dando urna nítida 
imagem de cansac;o, de doenc;a 
e já sem fluidez. O grande ad
versário do reintegracionismo 
está náo muito longe do fim po
lítico. Fraga era extremamente 
perigoso: 1 º) era anti-reintegra
cionista; 2º) era popular, apa
rentemente galeguista e a sua 
pessoa gerava votos, logo 
dava-lhe um poder absolvto no 
PP; 3º) em Portugal enganava 
alguns portugueses pois fata e 
escreve perfeitamente em portu
gués, apesar de ambicionar divi
dir a na<;áo lusa, obedecendo á 
vélha estratégia castelhana de 
absorver Portugal através da 
sua divisáo. 

Com isto parece-me que a su
cessáo de Fraga, no interior do 
~P . já deve estar em marcha. 
Optima altura par"a se gerarem 
amizades, fazerem-se p,actos e 
mudarem-se posic;oes. E o mo
mento histórico dos reintegra
cionistas afectos aos populares 
galegas marcarem a sua pre
senc;a e fazerem ver o interesse 
histórico, a dimensáo internacio
nal e o futuro promissor das te
ses reintegracionistas neste par
tido. Sei que já existem pessoas 
a trabalhar nessw sentido e sei 
que há dirigentes populares que 
come<;am a despertar para o 
reintegracionismo e para as 
suas enormes potencialidades . 
Algo semelhante poderia ser fei
to no PSOE. 

Ninguém estranhe estas si 
tuac;6es. Vivemos no pos -mo
dernism o, caracterizado pela 
acc;áo pragmática e pela conse
quente diminui<;áo e mistura das 
ideologias , pelo imponderável , 
entre mais algumas característi
cas. Também é de salientar que 
há cada vez máis professores e 
alunas , comerciantes , indus
triais , músicos, artistas, escritó
res , funcionários e gente sim
ples que abrac;am o reintegra
cionismp , fazendo com que os 
partidos na Galiza queiram 
atrair a si este potencial em 
crescimento. Depois há todo um 
universo de duas centenas de 
milhóes de galego-lusófon.os , 
estrateg icamente melhor distri
buidos que os hispanófonos, 
que abriráo as portas a Galiza 
para cinco continentes. 

O nacionalismo galego terá de 
evoluir no sentido do reintegra
cion ismo, de continuar a sua 
desmarxiza<;áo e de produzir 
urna auto-crítica totalmente livre, 
se quixer liderar o futuro da Gafi: 
za. Caso contrário, o BNG poda
rá estagnar e ser ultrapassad9 
por partidos náo galeguistas. E 
bom que haja urna plena cons
ciénci a desta problemática no 
seio do nacionalismo galego e 

·que entendam, atempadamente, 
que o reir:itegracionismo necessi
ta muito menos do nacionalismo 
galegó do que.este do primeiro. • 

.......... . DAVID ARAUJO .. 
(VILA V ERDE-PORTUGAL) 
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O p·rotagonista de Fresa e Chocolate e Guantanarrzera fixo unha visita privada 3: Galiza 

Jorge Perugorria 
'En Cuba estúdase para actor xa desde o .ensino médio' 
•QUICO PEÑA 

"Tomás G. Alea é o 
mestre do cine cubano e 
para un actor traballar 
con el é o máximo", di 
O acaso é unha 
carambola de recentes 
amizades levoume ao 
encontro con Jorge 
Perugorria o actor que 
no erigaiolou no film 
Fresa e Chocolate. 
Ne te dia a 
colaboración entrambos 
permite que ollemos a 
película Guantanamera, 
un fresco da Cuba de 
hoxe en da ve de 
comédia. 

O acaso e unha carambola de re
centes amizades levoume ao en
contro con Perugorria. Foi un de
ses dias caniculares de agosto, sol 
a cachón e hora do café na balco
nada dun pequeno bar á carón do 
mar pola banda de Moaña. Até es
ta vila chegou o actor nesta sua 
primeira visita á Galiza, convidado 
por Manolo, un mariñeiro moañés 
coque fixera amizade hai tempo, 
acolá na Habana. Na verdade que 
o achegamento ao noso país foi de 
moi pouquiños dias mais ainda de
ron para coñecer o Morrazo e a 
ria, levantar unha corda de mexi
lón e conceder unha única entre
vista para A Nasa Terra. 

Vostede é inicialmente un actor 
de teatro. Cómo se vive o teatro 
na uba en tempo de crise? 

O teatro realmente é o primeiro 
que comeza a resentir e ne ta cir
cun táncia , é empre a ovella ne,.. 
gra, porque a Tv ou o Cine ainda 
aguantan. A cri e teatral xa viña 
de ante da caida do Bloque ovié
tico, había unha crise doutro tipo, 
mái do que económica. O movi
men to teatral cubano comezou 
moi forte nos anos 60 en que che
garon correntes que·se estaban a 
facer noutros lugares e un pouco e 
que estaban revolucionar ao teatro 
e á xente. Igual que en Cuba foi 
moi forte o proceso da revolución, 
foi tamén outro xeito de facer o te
atro e chegar á xente ao povo. 

Mais despois os teatristas foron os 
primeiros que colleron os golpes 
da censura. Eu non o vivin porque 
ainda era un mociño, pero contan 
os actores maiores que chegaban 
os censores cunha lista, nomeaban 
a todos os homosexuais con nome 
e apelidos: Fulano de tal... Fulano 
de tal... e 'chimpábanos fóra do te
atro. Era tremendo. A min pare
ciame imposíbel que tivese pasa
do iso. Entón, sobretodo pola in
comprensión de moitos funciona
rios extremistas, que arremeteron 
contra o teatro, veu unha época en 
que se fixo limpeza de todo o que 
era homosexualidade, do que era 
difereme ou tiña outro comporta-

mento distinto. Xurdiu entón a au
tocensura dos mesmos teatreiros e 
todo ise movimento que fose su
permoderno, superrevolucionário, 
quebrou completamente. 

Veu logo unha etapa de estanca
mento na que a xente case que 
non ía ao teatro porque non veía 
causas que lle interesaran. Mais 
adiante, si comezaron alguns gru
pos a facer cousas interesantes e a 
xente voltou a encher as sás. 

E a respeito do cinema dense al-
go parello? · 

Non, o cine cubano tivo a sorte de 
ter empre moita importancia en
tre a intelectualidade, polo que ti
vo certa independéncia e ao ter 
unha proxección internacional era 
moito máis respeitado. Sempre ti
vo unha meta que foi a de ser un 
cine crf tic o da realidade, porque 
era o único xeito de ser mellor. 
Nos anos 60, o Dr. Gutiérrez Alea 
filma "Memorias del Subdesarro
llo" e "La muerte de un burócra
ta" e comeza a crítica da época, 
que adoecia ·de burocratismo, 
amo~ando o perxudicial que era. 
O cine cubano tivo ese valor de 
falar da realidade e non edulcora
la. Sobretodo os cineastas como 
Gutiérrez Alea que sempre fixo o 
que quixo. 

Cómo respostou o público cuba
no ao "Fresa e Chocolate"? 

A película en Cuba foi un feno
meno social superou ao cinemato
gráfico; a reacción do público foi 
impresionante e non só o xeito de 
agradecer a película senón tamén 
de apoiala; ti ias ao cine e era moi 
simpático, porque, a x~nte aplau
día, rían, choraban pero estaban 
aí, activamente participando do 

.... :·. 

• ,·' 1 

que lle ian contando, non disfru
tando dun espectáculo. 

Actualmente hai en Cuba unha 
maior toleráncia cara a honiose-. 
xualidade, o lesbianismo? 

Si, desde os anos 70 até agora o 
cámbio foi radical; hoxe a nin- · 
guén mandan a traballos obrigató
rios, nen meten preso por ser ho
mosexual, nen están mal mirados. 
Socialmente xa a película foi o 
ponto final. 

Cómo son as suas relacións de 
actor con Gutiérrez Alea? 

Para un actor cubano, traballar 
con Alea é casi re-

'Fresa e 

QUICO PEÑA 

ción ou Instructór de Artes, que é 
como a canteira da que se nutre 
todo o movimento teatral, Tv. Ci
ne ... e está tamén o Instituto Supe
rior onde leva cinéo anos graduar
se. Tamén están as escolas de Ci
ne, Rádio, Cine-TV .. . as posibili
dades de estudar son moitas. 

É doado o ingreso ou hai algun
ha selectividade? 

Hai selección pero o que acontece 
é que agora son máis os actores· 
que as ofertas de traballo, e iso pa
sa un pouco nas demais carreiras. 
O ensino é gratuito e como todo o 
mundo ten a mesma facilidade pa
ra est'udar pois agora hai moitos 

profisionais que 
non teñen traballo 
na sua profisión e 

alizar un soño, por
que os actores cu
banos non ternos 
proxección interna
cional e as nasas 
aspiracións limí
tanse a traballar 
dentro de Cuba ... 
·Somos un poco ví
tim as do bloqueo 
que vive a intelec
tualidade en xeral. 
Os nosos grandes 

., Chocolate foi 
unha sorte 

teñen que adicarse 
a outra causa, por
qu.e non hai em
prego para todos. 
Na TV disminuiu 
o traballo; no cine, 
de 12 películas 
que se facían no 
ano, faise agora 
unha ou duas. 

de ponto final 
á represión dos 
homosexuais" 

soños limítanse a 
traballar d~ntro da 
illa e Tomás G. 
Alea é o mestre do 
cine cubano e 'para 
un actor iso é o 
rpáximo. É unha -persoa maravillo
sa, un home de cine, unha persoa 
m9i comprometida coa sua reali
dade. 

F acerse actor 

Como se fanos actores en Cuba? 

En Cuba existen as Es.colas de En
sino Médio onde se estuda Actua-

, • J '1'. 

Significa iso que 
·a saida profesio
nal para os acto
res novos é máis 
difícil, seudo que 
os consagrados 

xa teñen dificuldades? 

Eu estiven dez anos facendo teatro 
até que chegou "Fresa e Chocola
te". Tamén facia TV que é o tra
ballo que máis ternos. Mais o cine 
é unha espécie de priviléxio duns 
cantos, porque. son moitos actores 
e hai moitas escolas graduando. 
Xa o teatro é outra causa, a xente 
pode traballar e á vez que un é 

¡,l.."' ... 
• t .. l 

profesional o estado axuda moito, 
polo menos gáñase un salario té
ñase traballo ou non. 

Cales son os seus proxectos ime
diatos? 

Despois de Fresa e Chocolate le
vo dous anos de moito traballo ci
nematográfico, sobre todo neste 
ano. Estiven rodando moito en Es
paña. Primeiro fixefl "Dille á Lau
ra que a quero"; despois traballei 
en "Guantanamera", dirixida por
Gutiérrez Alea e Juan Carlos Ta-

. bío. É unha história de humor ne
gro, na liña de "La muerte de un 
burócrata", na que se narran as pe
ripécias no traslado a traveso do 
país dunha finada en Guantánamo 
e que hai que enterrala na Habana; 
fálase da realidade cubana en tono 
de humor negro. Tamén estiven 
en Portugal actuando na ópera pri
ma de Imanol Arias como direc
tor, "Un asunto privado" e agora 
estou en Madrid con Enrique Ur
quizo, traballando no film "Cachi
to", baseado nun conto de Pérez 
Reverte, "Un asunto de honor". E 
cando remate aquí volto a Cuba e 
logo a Colombia para interpretar 
opersonaxe de Edipo con Charo 
López de ·1ocasta nun film sobre 
un guión de Garcia Márquez que 
se chama "Edipo Alcalde" e que 
está baseado no "Edipo Rei" de 
Sófocles. É moi interesante por
que ~ un priviléxio para un actor 
facer o Edipo no cine e tamén por 
ser un proxecto latinoamericano. 

Vostede non coñecia Galiza? 

Dos galegas era posibelmente dos 
que menos imaxinaba cando viaxei 
a España. Agora foi a maior surpre
sa que tiven, porque como para nós 
"galego" son todos os españois, pa
ra min non era esto, para min que 
os galegas eran xente con boina e 
camisa branca, touros e baile fla
menco ... e atópome con diferéncias 
como o idioma, costumes ... 

Da ambición da Revolución por 
crear un home novo, cicais non 
lograron e que pensaban, mais 
algo diferente aos demáis si que 
saiu ... foi un pouco como apren
der a vivir con menos e darlle 
valor ás pequenas cousas. 

Cuba é un país en crise, mais cun 
alto nível cultural e con moita in
formación e a xente non é como 
outr<;>s países do Terceiro Mundo, 
do Caribe ou de América Latina 
.con níveis de pobreza moi altos, é 
outra cousa. En Cuba acabouse co 
analfabetismo e todo o mundo po
de estudar. Asi, o tipo que ves 
nunha esquina, sentado cavilando 
o qué facer para gañarse a vida 
non é alguén que se sinte fustrado 
porque non poido estudar, senón 
cicais un enxeneiro que está aí ma
rinando en cómo resolver os seus 
problemas. Esas contradicións son 
as que se viven no povo cubano e 
que o fan moi diferente a outros. 

A fita do magnetofón parou, mais a 
conversa alongouse ainda para falar 
de coñecidos com uns como Mirta 
!barra e Roberto "Blanco, o teatro 
"Irrumpe" de Santiago ou o infantil 
"Papalote" de Matanzos, estirar as 
últimas fotos con vistas á ría.+ 
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O grupo Leilia. 

.- O FestivaJ de 
Música do Porriño 
acolle nesta 
edición só 
a mulleres 

O próxiÍno sábado 16 de 
Setembro vaise celebrar no 
Concello de Porriño a cuarta 
edición do Festival de Música 
Popular. Organizado pola 
Asociación Cultural Do Louro e o 
própfio concello o festival 
celebrarase ás once da noite no 
Pavillón de Deportes de Porriño. 
Este ano vaise apresentar na escea 
o espectáculo musical chamado O 
cantar das galegas, no que 
participarán somentes mulleres: a 
cantante Uxía e os grupos Atrezzo · 
Danza e Leilía. A coreografía do 
festival estará a cargo do grupo 
Atrezzo Danza, creado por unha 
necesidade de investigación e de 
criación en 1994 e que fai fincapé 
neste primeiro traballo na música 
de raigames populares. A cantante· 
Uxía ven de publicar o seu último 
disco, titulado Estou vivindo no 
ceo, no que textos medievais e 
melodías tradicionais conviven 
con candóns de autor. O grupo de 

• 

pandereteiras Leilía completa o 
trío. Este é UIJ. grupo de música 
tradicional galega nacido en 1989 
que busca divulgar as raigames da 
música popular, para o que 
percorre diferentes puntos da 
xeografia galega para falar coa 
xente que se lembra dos seráns, as 

,,.fiadas, os cantos de reis ... Leilía 
foi seleccionado 
para incluir a 
súa música no 
disco 
recopilatorio 
das méllores 
músic.as do 
mundo editado 
en Berlín. A 
Asociación 
Cultural co 
Louro e o 

. Concello de 
Porriño queren 
render unha · 

homenaxe ás mulleres, que, 
. segundo os organizadores, traen 
as melodias de máis fonda 
raigame popular e se aventurar a 
poñer música aos textos da nosa• 
poesía.+ 

• O Museo do Pobo 
Galego presenta o 
Departamento de 
Educación e 
Acción Cµ-ltural 

O próximo mes de Novembro 
comezará a funcionar o 
Departamento de Educación e 
Acción Cultural do Museo do Pobo 
Galego, que se formalizou no curso 
1989-90. Un dos obxectivos desta 
iniciativa, que finaliza o 30 de Xuño 
do próximo ano, é o de colaborar 
cos educadores para que poidan 
contemplar a visita ao Museo como 
parte integrante do programa 
docente. Os encargados 
recomendan que as visitas se fagan 
para presentar contidos concretos e 
non visitas xerais a todas as salas, 
que poden aborrir aos alumnos. Os 
contidos concretos poden variar dun 
ano a outro, adaptándose aos 
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programas docentes. Oferécense 
várias posibilidades: Os oficios, 
unha aproximación ao coñecemento 
dos oficios tradicionais, Os sistemas 
de produción e o hábitat e O medio 
mariño. A visita xeral inclue todas 

- as salas permanentes e a igrexa
Panteón de Galegos Ilustres. As 
visitas deben ser concertadas con 
quince días de antelación, os grupos 
non deben superar as corenta 
p~rsoas, i{án acompañados por dous 
tutores e a visita non durará máis 

· dunha hora.+ 

• Sucio, poemas 
de M.A.R. Ferrero 

Unha parte significativa da obra 
de Manuel Anxel Rodríguez 
Ferrero, redondelán, ainda que 
nacido en 1953 en Ponferrada, 
ven de ser publicada 
postumamente pola editorial 
Suaver. Os poemas que agora ven 
a luz serven ao próprio tempo de 
homenaxe para quen finou 
prematuramente en 1984, 
precisamente o mesmo dia e á 
mesma hora en que cunpria os 31 
anos. A edición <lestes versos, 
todos eles en castellano e na sua 
maioria datados en 1979 e 1980, 
vai acom.pañada dalgúns debuxos 
de várias das persoas que máis o 
coñeceron. O libro pódese 
encontrar nalgúns bares e 
librarlas, sobre todo da sua vila 
adoptiva, Redondela. • 

• O Centro Galego 
de Arte 
Contemporánea 
acollerá obras 
de Laxeiro, Patiño_ 
e Boltanski 

O programa de exposicións para o 
próximo ano xa está case ultimado 
no Centro Galego de Arte 
Contemporánea. Na programación 
de 1996 está prevista unha mostra 
do pintor Christian Boltanski, asi 
como dos pintores galegos Antón 
Patiño, Laxeiro ou Pérez Vicente. 
Outros artistas que se inclúen no 
programa provisional son Félix 
González Torres, Juan Muñoz, 
Vito Acconci, Ana Mendieta, 
James Tutrel e James Coleman. 
Dentro do ciclo de conferencias 
. h·aberá un monográfico adicado ªº 
falecido Raimundo Patiño no que 
van participar Xosé Luís Méndez 
Ferrín e Antón Castro. O CGAC 
tamén ten previsto organizar en 
colaboración co Centro George 
Pompidu un delo de cinema.• 

• Manuel Balboa 
presento-q un 
disco coas suas 
músicas para cine 

· O compositor Manuel Balboa :ven 
de apresentar un disco ºque inclue 
as pezas que forman parte das 
bandas sonoras de tres películas 
Martes de carnaval, O baile das 
ánimas e Canción de berce. O 
disco está gravado pola Orquesta 
Sinfónica de Galiza, para a que é 
o seu terceiro disco no mercado. 
Na produción de Manuel Balboa 
destaca a música compcista para 
máis de corenta obras teatrais e a 
estrea da ópera O segredo 
namorado, sobre un libreto de 
Ana Rosetti. • 

Logotipo da revista . 
:· 
Antonio Lago Cabaleiro, 
redactor de Berro Novo 
'Ao poder non lle interesan 
as ideas da mocidade' 

• LUPEGÓMEZ 

A revista que dirixe Antonio 
Lago está feita por mozos e mo
zas. É galeguista e loita contra 
todo o que non sexa democrá
cia. Berro Novo , naceu no ano 
1989 na parroquia viguesa de 
Cabra] da mán da asociación 
xuvenil "Lagares" . • 

Cales eran os vosos obxetivos 
ao nac~r esta revista? 

Sacar á luz as novas de Cabra!. 
Contribuir a unha maior unión 
dos veciños e dar unha alternati
va á nosa produción cultural. 

Por qué adoptades dende o 
princípio unha postura moi 
crítica? 

Porque queríamos dar a coñecer 
as trabas que existen para calquer 
iniciativa, que en Cabral son moi
tas. Hai moitas rifas entre asocia
cións de viciños, entidades cultu
rais e deportivas, etc. Nós denun
ciamos o caciquismo, que en Ca
bral é como o pan de cada ~ía. 

No voso último número deci
des que "é utópico chegar ao 
núm.ero 16", qué dificttldades 
atopáchedes? 

Ternos moi pouca axuda econó
mica, recibimos subvencións 
"con conta-pingas", presións de 
todo tipo e ao sair de balde sub
sistir é díficil pero ímo-lo facer, 
estamos artellando o número do 
inverno. En verdade é utópico 
porque ·en Cabral é moi díficil 
ter unha postura democrática. 
Existen dous tipos de autorida
des que o impiden qu~ son a bu
rocrácia estatal tradicional -o 
concello- e o "poder fáctico con-

. cominante", o Opus Dei. O con
cello non tén ao seu alcance un 
poder coercitivo senón adminis
trativo. A outra autoridade cita
da ten poder coercitivo pero non 
administrativo polo que ten que 
engaiolar á burocrácia estatal. 

Pode contar algún caso con
creto en que a revista recebeu 
presións externas? 

Unha vez un rapaz escribeu un 

artigo criticando a igrexa católica. 
Moitas persoas católico-practi
cantes sentíronse ofendidas. Pu
xeron polo chan ao autor sen co
ñecelo. Isto amosa a ínfima de
mocrácia de Cabra1. Non se en
tende o significado da liberdade 
de expresión. Eu califico a esas 
persoas que nos critican como o 
que son, un "rebaño de escravos". 

Cómo van facer para seguir 
adiante coa revista? 

Iñorando a todas esas persoas 
que non son roáis que escoura. 

Cre que ao poder interésalle 
coutar o "berro" da mocidade? 

Os mozos ternos o poder do futu
ro e non interesa que saiamos 
adiante. Esta revista rompe es
quemas tradicionais como o caci
quismo, o encubrimento dalguns 
personaxes vinculados aos pode
res coercitivos da parróquia etc .. 

Chamando á participación de 
todos e todas na revista dise ao 
lector "Non chores, berra'', qué 
intención tén esta mensaxe? 

Que os xove e outra xente non · 
se sintan coaccionado por ou
tras persoas á hora de expoñer 
os seus problemas. Contribuir a. 
que denuncien todo tipo de in
xustizas. Non hai ningún tipo de 

· censura sobor das mensaxes que 
no chegan á redacción. Preten
demos destapar todo tipo de vio- · 
lación dos dereitos das persoas. 

Por que razón desde o primei
ro momento "Berro Novo" es
tá íntegramente en galego? 

Porque é o noso idioma, asi de 
claro. Queremos espa11ar o gale
guismo en todos · os recunchos 
aos que cheguemos. Falar gale- · 
go non é falar mal. Castelao 
deixounos <lito que "estamos 
fartos de saber que .o povo gale
go fala un idioma de seu". Para 
nós España e o e·sp_año1 non 
existen . Vivimos na Galiza. 
Neste senso recebemos moitos 
artigos denunciando que en ins
titucións galegas se fale en es
pañol. Por outra banda, aceita
mos calquera normativa.• 

······················~····································~······ 
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O mome.nto 
literário 
nos 60 
O Fole 
entrevistador 
Do 15 de Marzo ao 19 de Abril de 
1961, por iniciativa de Ánxel Fole, 
o xomal El Progreso de Lugo leva 
cabo unha série de entrevistas-cues
tionário sobre o tema das letras ga
legas na actualidade. A sección ti
túlase Parlamento de las letras ga
llegas. Vintenove son os que res
ponden, se se ten en conta que Vic
toria Arrnesto e Augusto Assía con
testan ao unísono. Trinta e catro 
anos despois, Maria Xesús Amado 
Silvar recolle as respostas, os arti
gos preparatórios de Neumando (A. 
Fole), diversas reaccións á enquisa 
e as entrega ao leitor de hoxe, da 
man de E.dicións do Castro: Parla
mento de las letras gallegas<1>. 

Antes de entregar as respostas, Mª 
Xesús Amado fai unha pequena in
trodución. Pequena e pobre. Pobre 
porque non contextualiza a énquisa 
en xeral. Quer dicer, naquel mo
mento, en que outros meios de ex
presión podia darse unha enquisa 
semellante; cal era a posición dos 
periódicos publicados en Galiza 
perante a literatura, e a cultura en 
xeral , galega; que porcentaxe de 
textos en galego vian lumes nos di
ferentes xomais do país e do perió
dico lugués en particular; cantos li
bros galegos se publicaron no ano 
da enquisa, e cal foi a sua recep
ción crítica nos meios citados, etc. 

Tamén, por outro lado , fal ta por 
parte de Mª Xes us Amado tanto 
un intento de explicación do por
que da case nula recepción da en
qui a noutros meios periodísticos 
asi como unha crítica das diversas 

\ARRATIVA 

NÁUFRAGOS EN TERRA 

Ánxel Fole. 

respostas dos diferentes enquisa
dos -tendo en conta, evidente
mente, o tempo histórico en que 
se producían esas respostas. 

Outra das fallas que acharnos no li- · 
miar, é unha pequena introdución 
ao que era a cuitura galega naquel 
momento en Lugo, asi como posí
beis antecedentes da enquisa que se 
leva a cabo en El Progreso. Houbo 
antecedentes?. Algún periódico da 
Galiza fixera algo parecido? Tal vez 
fose necesário un traballo sociolóxi
co da cultura galega naqueles anos 
para poder comprender a enquisa e 
darlle o seu real valor. Unha enqui
sa que, evidentemente, só se limita 
á literatura e algun que outro aspec
to cultural sen nunca poder ligar o 
tema á política. Non o permitirla a 
censura. Daí a necesidade de estu
dar polo miúdo cada unha das res
postas; respostas que a maioria son 
dun idealismo e dun optimismo ex-

. cesivo, cando non claramente esca
patórias ou saídas de ton. E non 
porque, como escrebe M. X. Ama
do, "bótese en falta unha análise das 
obras literarias rigurosa dabondo 
coa calidade, é dicir, a definición de 
obra de arte" (p. 27), senón porque 
naqueles tempos era moi doado pa
recer crítico non séndoo (vd. as res
posta de Assía/Annesto). 

A enquisa non era rnoi rigorosa nas 

perguntas, como anota a prologuista 
citando unha resposta de Garcia-Sa
bell, pero, poclia selo? A literatura 
galega era, continua a selo, unha li
teratura de resisténcia fronte a un 
inimigo ben 
definido, e o 
galeguismo 
cultural que A enquisa 
dominaba na- non era 
queta época (a 
verdade é, co- moi 
mo muí ben 
avisa Alonso 
Montero nos · 
apontes que lle 
pon, non había 
outro) acudiu 
case como un 
home só ao 

rigorosa nas 
perguntas, 
pero, podía 
selo? ~ 

"rendez-vous" proposto por Ánxel 
Fole. 

As resposfus foron dun ton modera
do -non serian publicadas senón 
fose desta maneira---::, e cando al
guén se sai de ton ou é en plan arrou
tado, os citados Assía/ Armes to, ou 
con ganas de alborotar o poleiro, 
Femández de la Vega. A verdade é 
que as respostas destes, pouco bal
bordo armaron, a non -ser as contes
tacións de José Iglesias Diaz e Pepe 
do Rato, seudónimo que Amado non · 
conseguiu descifrar. Polo demais, 
pasou sen pena nen glória, até hoxe 
en que, por sorte, foi resgatada. Res-

gatada de maneira notarial, sen que a 
"salvadora" saiba iniciar un diálogo 
co que dixeron hai trinta anos unha 
série de homes sobre a cultura galega 
e asi saber o que era válido para nós, 
para hoxe. Tratariase, aparte de con
textualizar as respostas dadas, máis 
que situar a enquisa en conexión coa 
sua época, de apresentala na nosa. 
Para iso compriria saber se tivo ante
cendentes e se houbo "suites'', no 
sentido que lle dá Genette(2). Nós non 
sabemos se tivo antecedentes, pero 
suites houbo duas, como mínimo: a 
enquisa que sobre o "Momento cul
tural gallego" se desenvolveu no Fa
ro de Vigo nos últimos catro meses 
de 1964, con entrevistas a diversos 
escritores e na que, paralelamente, se 
deron polémicas sobre Risco e o en
sino da lingua "vernácula" (na polé
mica sobre Risco interveñen, entre 
outros José Luis V arela, Salvador 
Lorenzana, Manuel Casado Nieto e 
X. A. Arjona, quen, dalgunha manei
ra, a fecha cun valioso artigo, clara
mente marxista, sobre Risco). Á en
quisa, que eran entrevistas e non 
cuestionário, responderon, "persoei
ros" da época: Olstroviejo, Rof Grr-· 
hallo, García Sabell, Anxel Fole, To
rrente Ballester, etc. Seria interesante 
recuperala, cos textos da polémica 
sobre Risco. 

A segunda "suite" tivo lugar nas 
páxinas de El ideal gallego, no 
ano 1968 e parte do 1969, e, se 
non lembro mal, foi levada a cabo 
p9la asociación cultural O Facho. 
Bo seria, xa que logo, resgatar am
bas e duas enquisas, sobre todo a 
feita no Faro de Vigo, xá que nela 
non é s~ de literatura que se fala. + 

XGG 

(1) Serie/Documentos núm. 11,2. Ediciós do 
Castro. Sada, 1995. 204 páx. máis apéndice 
gráfico sen numerar. 

(2) "A suite ( ... ) djferénciase da continuación 
en que non continua unha obra para levala ao 
seu termo, senóil pola contra, para relaMala 
alén do que era inicialmente considerado co
mo o seu termo. O móbil é xeralmente o dese
xo .de explotar un primeiro, un segundo éxito". 
Palimpsestes, pax. 229. 
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Seis relatos de amores imposibles 

Náufragos en ferro está constituído por.seis .relatos que son outras tantas historias de amores 
imposibles, de encontros fortuítos, de almas xémeas en camiños que nunca se chegan 
a encontrar. Martínez Oca demostra a súa habelencia narrativa~ o seu dominio dos diferentes 
rexistros léxicos que nestes "amores imposibles" acodan cotas de auténtica mestría. 

NA MESMA COLECCIÓN 

Xosé Manuel Martínez Oca 
ELIPSIS MATAR O TEMPO . 

E OUTRAS SOMBRAS 
Xosé L. Méndez"Ferrin Xesús Valcárcel 
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canta de libros 

Teorias arredor 
do inferno 
Andrés Torres Queiruga publica O 
inferno a revisión, que forma parte 
dos Folletos de identidad.e galega e 
cristiá, editados pola Asociación 
h:imia:· É un pequeno libro duo 
formato fóra do habitual que en catro 
temas fai unha teorización sobre o 
infemo, o que significa como 
"autocondena", como "marte 
definitiva", c9mo "condenación" do 
que é malo en cada un. O libro inclúe 
un apartado de notas acompañadas de 
referencias bibliográficas.+ 

Os problemas 
da auga en Galiza 
Edicións Laiovento publica o ensaio 
de Ramom L.Suevos titulado A sede 
da terra. Economia da água. No 
libro trátase de mostrar a situación dos 
recursos hidroJóxicos en Galiza, os 
problemas da auga· e como xestionar 
os recursos económicos relacionados. 
Cornplétase cunha explicación de 
como debería ser o acceso equitativo 
da povoación á auga e o correcto 
aproveitamento dos recursos 
hidrolóxicos. Inclúese unha completa 
bibliografía.• 

A situación 
de Indonésia 
A editorial basca Txalaparta publica 
Tierra Humana, unha novela de 
Pramoedya Ananta Toer. É o primeiro 
tomo dunha tetraloxia comenzada polo 
autor cando estaba encarcelado na.illa
prisión de Buru, que tivo que ser 
contado aos seus cornpañeiros xa que 
non lle permitían escribir. Este feito 
dalle ao seu estilo unha característica 
peculiar, pois é un xenuino exemplo 
da escola de narradores e fabuladores 
orientais. Nesta novela:._rio en tomo a 
unha história de amor, Toer descrebe o 
mosaico do que se coñece hbxe como 
fndonésia baixo o dominio colonial 
holandés: o ambiente multiétnico, a 
língua como elemento unificador dun 
povo, a loita dunha muller para sair da 
sua humillación e o combate contra a 
opresión holandesa. En Indonésia o 
libro circula en fotocópias 
clandestinas, pero é un gi:ande éxito. + 

Vigo ao mar 
O Colexio de Arquitectos de Galiza e 
o Consorcio da Zona Franca de Vigo 
ven de editar un libro sobre o concurso 
de arquitectura que defiruu as grandes . 
liñas de actuación de Abrir Vigo ao 
mar. Proxecto de recuperación 
urbana da beiramar central é o 
título do libro qu~ recolle o traballo 
dos arquitectos vigueses Salvador 
Fraga, Manuel Portolés e F.J. García
Quijada de adianto de propost~ de 
mellara da beiramar da área central da 
cidade de Vigo, que a iniciativa da 
Xunta do Porto serviu para redactar as 
bases do concurso restrinxido de 
arquitectura de 1993. • 

.. 



~ · 

. , -

26 ANOSA TERRA 
Nº 691 -14 DE SETEMBRO DE 1995 

~-ll~jl T========elev=========isión~llll-----

A utilidade 
do 
documental 
Transición 
Os créditos da série Transición 
(TV2, Domingos ás 22 ·h.), ofere
cen ao espectador o panorama do 
audiovisual galego. Nunha longa 
lista de fondos documentais e ci
nematográficos, con televisións 
de todo o mundo, aparecen tamén 
EuskaJ Telebista e a TV3 catala
na. Se ben o protagonismo destas 
duas sociedades no proceso polí
tico que se analisa, final da Dic
tadura de Franco, é salientábel, 
non o é menos que moitas destas 
emisoras fóronse nutrindo de 
fondos comprados 'aquí e acolá, 
servindo de memória visual dun
ha época, cunha intención políti
ca de facerse cun médio soberano 
e autosuficiente á que foron alle
as en gran parte as direccións su
cesivas da TVG. 

o éxito da série dirixida pota xor
nalista -Victória Prego, ben que se 
teña emitido cun retraso de vários 
anos e nun mes e franxa borária 
marxinalizados, amosa que a curio
sidade e o desexo de saber de onde 
vimos, segue atraendo á pantalla 
aos espectadores con forza, sen 
precisar de engados comerciais. 

O percorrido cronolóxico utiliza
do, que a,rrincou desde o atenta
do contra Carrero Blanco, vai re
frescando a memória de todos 
aqueles que padeceron durante 
toda a sua vida a Ditadura e sér
velle a xeraCións nacidas na fase -
final do franquismo ou xa na et~
pa posterior, coñecer aquel mo
mento político decisivo e tamén 
ter referéncias sociolóxicas esen
ciais. Así cantos e cantas non se 
surprenderon ao saber que ainda 

no ano 1975 unha muller non po
día abrir unba conta non banco 
ou cruzar unba fronteira sen per
miso ou compaña explícita -do 
seu marido. 

Os arquivos 
da1VG 
·están 
ausentes 
da série . 
que amasa 
as 
posibilidades 
educativas 
do 

ContodQ a re
cuperación de 
imaxes .. per
didas" e non 
utilizadas nes
tes anos. dan a 
medida da im
portáncia dun 
arquivo en 
calquer médio 
de comunica
ción, e recla
man sobreto
do un acceso 
máis público 
ás mesmas, do documental 
mesmo xeito 
que se f ai con 
hemerotecas, 
arquivos e bibliotecas. 

Desde 1981 imaxes como a entra- -
dad~ Tejero no Congreso, ou indo 
máis atrás as infindas filmacións 
de Franco acompañado servilmen
te por persoaxes de actualidade na 
vida pública, comezando polo rei, 
foron tabu en duas décadas. 

Nome ..................................... Apelidos 

X.CASTRO 

A construción de Victória Prego 
é efectiva pola sábia combina
ción do recurso narrativo, a opi
nión de actualidade e unba mon
taxe que engancha ao espectador. 
Se discutíbel poden ser os seu 
enfoque~ e a análise da transi
ción (por exemplo, bótanse de 
menos máis protagonistas de ba
se e menos ministros nas opi
nións tomadas boxe), o programa 
é unba espléndida reivindicación 
dun xénero considerado perigo
so, -e no que - aniversário por 
aniversário- -deixara bai uns 
anos unba proba maxistral Patrí
éio Guzman na sua , película A 

. batalla de Chile, perfeita disec- -
ción do golpe militar ·contra 
Allende. 

Os arquivos dos centros do audi
visnaJ na Galiza --especialmente 
os da TVE na Galiza e da TVG
ademais dunha chea de documen
tos, fotográficos e tanién cinema
tográficos, da transición galega 
darian tamén Jugar a unba reporta
xe reveladora, que arrinca das 
ruas ensanguentadas de Ferro! e 
Vigo en 1972. Pero ese discurso 
non vai ser nunca o oficial.• 

XAN CARBAUA 

Enderezo .... ~ : .................................................................... . 

Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... . 

Povoación ....................... .' ....... N.l.F. 

Província ................................. País. 

Suscrébome a A Nosa Teffa (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura} 
por un ano/semestre ao prezo de: 

Galiza/Estado/Portugal ............... 9.000 pta_tano ....... 4.500 pta_tsemestre 

Europa ................... ................... .. 10.920 

A~érica e resto do mundo ......... 13.080 

a) Subscricións para o Estado español b) Para o resto.do mundo 

O Talón bancário adxunto O Cheque bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.} O Xiro Internacional a nome de 

A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras .... ···············--······-:.································· 
Canta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 I· 1 CD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ........................................................................................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nº Sucursal ........ ................ . 

Po.voación ........................ ........... Provincia ............................ . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos 
que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra} . 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA} 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas} 

Música 

Cordura) 
. . 

pr1me1ro 
traballo 
de Korosi 
Danzas 
Aparece o primeiro traba11o de 
longa duración do grupo de Vila
g arci a de Aro usa, K orosi 
Dansas, despois de sete anos de 
tocar por toda Galiza cun directo 
que satisfacía ao público. Baixo 
o estilo denominaao por eles 
mesmos de rock de batea, mestu
ra de mexilón e tabaco de contra
bando, o grupo formado por Xo
sé António Porto, Xurxo Rome
ro, Roberto Camba e Manuel 
Seijas, ofrecen un traballo de de
zaoito cancións co título de Cor
dura .. O productor do disco, o 
membro de Siniestro Total, Se
gundo Grandio, deixa notar a sua 
man no result<\dO final. Ademáis 
das influéncias musicais inevitá-

beis, o grupo 
non ofrece 
respiro entre 
canción e 
canción ao 
estilo Made 
' inJapan do 
grupo vi
gués. Tanto 
a presenta
ción como 
o acabado 
de pro
ducción 
é m o i 
de agra
decer 
dentro 
do po
bre pa

norama musical da 
Galiza neste eido. 

Korosi Danzas mestura neste traba
Ilo, que só se apresenta en compac
to e cassete seguindo a irreversíbe1 
tendéncia do rock, temas en gaJego 
e castelán. Ademáis hai unha mes
tura de estilos que provoca que dun
ha canción a outra esteamos ante 
dous grupos diferentes; disparidade 
tal como a que 
vai dende unha 
balada como 
Azul cielo, no 
que se bota de 
menos un 
amor, até De
sorden en la 
ria que, mália 
o título, relata 
en galego as 
peripécias do 
contrabando na 
ria de Arousa e 
as alianzas nar
co-políticas da 
zona. Mália o 
despiste da 
mestura de es-
tilos , o disco, 

O produtor 
do disco, 
omembro 
de Siniestro 
Total, 
Segundo 
Grandio, 
deixa notar 
a sua man 
no resultado 
final 

do selo Man Records, oferece o tra
ballo de bós músico . Moi reco
mendábel o tema da Mosca.• 

A.E. 

conta de díscos 

Palabras de 
Ornara Portuondo 
Ornara Portuondo foi descoberta para o 
público galego no festival Mulleres en
Concerto, celebrado en Vigo o pasado 
mes de Marzo. Pero neste disco, 
"Palabras", móstrase menos exuberante 
cantando que naquela ocasión; pala 
contra, o seu é un ton íntimo, 
confidencial, máis melódico que salsero, 
e arroupada por uns músicos que a miudo 
lle dan ás cancións ese toque lati!_lo-jazz 
tan próprio da música confilin. Os 
amores e desamores son máis levadeiros 
con intérpretes cubanos como a 
Portuondo, xa que, ademais, na sua 
mensaxe adoitan deixar unha porta aberta 
á reconciliación. Ornara convida a bailar , 
e abofé que engaiola ao máis tímido, 
mesmo que a canción sexa "Drume 
negrita", composición xa estándar de 
Ernesto Grenet, que nesta versión 
conserva o engado do novidoso. t 
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LIBRAR DE TÓPICOS A MANUEL MARIA 
O AUTOR, CRUCIAL NA LITERATURA GALEGA CONTEMPORÁNEA, PADECE AINDA A SOMBRA 

DE ERRADAS DESCALIFICACIÓN.S DA CRÍTICA 

Manuel Maria comezou a publi
car libros en 1950, cando ainda 
era un rapazolo, ben plantado iso 
si, como mostran as fotografias 
da éP,oca: A sua traxectória foi 
coerente desde o princípio, pero 
houbo por forza que agardar até a 
caída da ditadura para que a sua 
obra fror~cese. Moita mocidade 
ilusionada agarrouse a el como a 
unha pola gallarda e firme da que 
prenderse, cando tantas outras 
estaban inutilizadas pola voraz 
carcoma do franquismo. Despois 
veu o 23-F e a .frustración demo
crática que en Galiza, polas suas 
caréncias, foi máis grave ainda e 
Manuel Maria, coma se o seu 
de tino estivese inevitabelmente 
ligado ao do país, re ultou tamén 
escurecido. Pasou de moda, co
mo o idioma galega e o próprio 
nacionalismo. Veu o tempo da 
movida, como xa se sabe. Non 
foi por suposto culpa sua. El se
gu i u a construir os seus versos 
con letra tan coidada como fixera 

MANuEL VEIGA 

sentido dinámico, posue unha 
clara vontade de comunicación. 
Manuel Maria eríxese como un 
dos máis preciados transmiso
res do legado dos criadores per
tencentes ou adxacentes á Xe
neración Nós, arruinada pola 
gadaña militar. Adqtiire asi, 
quizá por vontade própria, pero 
tarrién inevitabelmente, un tono 
de refundación, coma se quixe
ra co~tarnos como era o país 
perdido, cada planta, cada ani
mal e cada facenda, igual que a 
personaxe da ·novela de García 
Márquez que vive nun povo 
que vai perdendo a memória e 
discurre poñer un letreiro co 
nome correspondente enriba de 
cada cousa. Asi o entenderon 
aqueles mozos entregados da 
ANPG, alguns deles incipentes 
poetas, corno Darió Xoan Caba
na: Margarita Ledo, Lois Dié
g·uez ou Millán Picouto, para os 
que Mañuel Maria, non menos 
xeneroso con ·todo o que signi
ficaba facer país, escrebeu ver
sos, obriñas de teatro e sobre 
todo sentou critérios, sen doc

empre e mesmo deu á luz libros 
excelentes, ainda que tristeiros, 
como ese Ritual pra unha tribu 
capital de concello ( 1986). Sen 
embargo, alguén andaba empeña
do en pendurar das suas costas 
alcumes que desgraciadamente 
fixeron, até certo ponto, carreira. 
Pódense escoller tres de entre 
eles. Manuel Maria seria simple, 
ruralista e prolífico . . O último de
cíase a modo de compensación 
torticeira das duas des-califica
cións anteriore . Con Manuel 
Maria eica habia que cargai co
ma co abó que non quere deixar 
a leira e .porque non decilo, co
ma co idioma e todo o que iden
tifica verdadeirarnente e te paí . 
Compria unha literatura de dise
ño e non mái emoción que a 
que quixeran o home de negó
cios. Pero con Manuel Maria 
erraron. Ian dicerllo a el que xa 

JOHN VAN SCHILT trinarismo, a modo de exemplos 

suposto, sobre a nostalxa. Se· iso é 
ruralismo, pois alá o crítico co seu 
critério. Debería ser innecesário 
insistir, en todo caso, en que Gar
cía Márquez, Faulkner ou Cervan
tes escrebiron sobre Macondo, 
Y oknapatawapha e catro. aldeas da 
Mancha con tanto empecinamento 
como Manuel Maria sobre Outeiro 
de Rei e ninguén, que se saiba, os 
alcumou de ruralistas. 

toureara en praza piore . Quen Uxlo Novoneyra, Carlos Maside e Manuel Maria. 

O carácter prolífico da sua cria~ 
tividade, por outra parte, parece, 
cando menos, discutibel e resis
tiría mal unha comparación con 
outros autores igual de fecundos . 
e non por iso menosprezados. 
León Felipe chegou a arrepentir
se de practicamente todo o que 

entia ecoar ainda na orella a 
verba lúcida de Ma ide e o en-
trañábei arrebato lírico-patriótico de Ote
ro, quen aturara a fatuidade da censura ma
drileña, e taba ben armado para resistir uns 
aniño mái que, en todo caso, non habían 
ser piores ao xa coñecido. Por iso, os que 
falaban con .el, seguiart atopando sempre a 
un amigo despreocupado, presto a contarlle 
algun conto gracioso e sábio. · 

Certo ql!e Manuel Maria despreciara os arti
fícios no fondo e na forma. Pero non é pro
priamente a poesía a que trata de buscar o 
.esencial, espíndose de todo o supérfluo, al
go que non lle é tan <loado á novela, por 
exemplo? De Sófocles a Shakespeare pode 
crerse que, en canto aq amor ou as misérias 
humanas, todo está xa dito. Manuel Maria 
aporta unha tonalidade popular e netamente 
galega aos eternos sentimentos humanos. 
Hai que ser moi terco para non se decatar de 
que el, co seu oficio, ben poderia inzar a sua 
poesía de nenúfares e penélopes se asi o 
quixera. Case todo o mundo ten perto un di
cionário para fomecerse dos termos· sofisti
cados que desexe ou páxinas de un autor ex
tranxeiro, non demasiado coñecido, das que 
mimetizar estruturas e alusións epatantes. 

Sobre o ruralismo xa se ten escrito moito. E, · 
como en tantos outros debates, non se con
vence quen non está predisposto a facelo. -Pe
ro poderia ensaiarse unha doada artimaña. 
Que sucedería se se dixese que Manuel Maria 

é un poeta da natureza? Como non se lle ocu
rriu a un bon promotor .editorial, nestes tem
pos nos .que a ecoloxia move tantas concién
cias? Manuel Maria poderia ser sen dúbida o 

publicar~. Parecialle que o que 
escrebira fora un resultado fru

gal da coxuntura e de certas premuras e . 
que non· valia a pena. Velaí o subxetivas 
que poden ser cerras opinións. ·Acaso s~ 
queira dicer, voltando a Manuel Maria, que 

hai libros seus que non poeta de Greenpeace. 
Quizá se exceda· un pou
co coa Terra Cha, pero 
ninguén máis amante e 
sensibel ca el aos rios e 
ás árbores. Brincadeiras 
aparte, Manuel Maria es
colleu o que lle pareceu 
máis xenuino do que via 
ao redor e aí estaban os 
camiños da sua infáncia, 
o campo de Santa Isabel, 
ou o palco da música de 
Outeiro. Puido refocilar
se no esterco social, co-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • deberían ter saido á 

'Manuel Maria v.ai 
nomeando nos seus 
versos cada lugar, 

·cada planta, .e salva 
ao país de perd.er a 

·memória" 

luz, forma quizá su-
breptícia de se referir á 
sua etapa máis explici
tamen te patriótica. 
Contodo, haberia que 
demostrar, para que 
non se percebise en tal 
opinión nada máis que 
un perxuício, que neses 
poemas a calidade está 
de todo ausente, que 

ma outros, ou no road 
mov7e, a xeito da xenera-
ción beat, e seria igual 
de lexítimo. El mesmo 
ironizou sobre todo isto . 
nunha simpática e inten-
cionada Escolma de poe-
tas de Outeiro de Rei. Pero, finalmente, ele
xiu o seu. E abofé que non só escrebeu da te
rra. Tamén lle dedicou as suas boas páxinas 
aos cafés, aos moitos lugares· polos que via
xou, a hábitos sociais ridículos, a feítos que o 
emocionaron e a persoas que quixo ou admi-

. rou. Escrebeu sobre a vellez~ o amor e, por 

foron algo asi como · 
versos do minuto e que 
todos os libros que pu
blican outros loubados 
poetas son máis valio
sos, o que está lonxe 

· de ser certo. 

Na obra de Manue1 
Maria non se soubo -ou- non se quixo
encontrar liñas de tensión permanentes e 
definitórias. Pero estas existen, son as da 
autenticidade, xa apoñtada, en base a un
ha sensibilidade e un coñecemento, case 
de inventário, do país. A sua obra ten o 
carácter de vademecum pátrio que, no seu 

práticos, sempre· apegados á te
rra e ás xentes galegas que coñecia coma 
ninguén. 

Pero velaí que, precisamente, esa labor ti
vo o seu prezo. A Ca$tela castradora e os 
seus rapavelas, prontos a vestir o disfraz da 
moda en cada tempo, fixeron o posíbel pa~ 
ra escurecer e confundir. É como dicer que 
botaron unha LOHAPA encol da sua poe
sía . . Que a sua obra é nídiá, pois digamos 

· que é simple; que é galega, -pois alcumé
mola de ruralista; que é comprometida e 
froito dun traballo arreo, pois apoñámoslle 
o conde.scendente calificativo de prolífica e 
pouco selectiva. Acaso non o fixeran antes 
con Rosalia, a chorona, a santiña, ela que 
non ten unha voz coi:nparabel en rebeldía e 
identificación coas clases populares en to
da a língua castelá da sua época? Non o fi
xeron con Castelao (Se elogiarán unica
mente sus características de humorista, ca
ricaturista y literato. Se podra destacar su 
personalidad polít·ica, siempre y cuando se 
mencione que aquella fue errada. E ade
mais en páginas interiores y a una colum
na, segundo consigna da Direción Xeral de 
Prensa do Govemo franquista). 

Manuel Maria, pésie a provir dunha família 
labrega acomodada e a ter tratado, desde 
moi novo, con todas as persoalidades da 
cultura da época, non .luciu ni.Inca de esqui
sito, nen de repartidor de incenso desde a 
catedral compostelá a todo's cantos chega
ban de Madrid. 

Puido ter evitado ou cando menos mitigado 
·o arrumbamento a que o someteron? Non 
se pode saber. Do que si hai constáncia é 
de que a sua actitude vital non foi nunca a 
profesora!, nen a da imposición. Quixo dei
xar sempre que os seus versos fluisen cal
mos como o seu querido regato do Cepelo. 
Esa lenta perseveráncia da terra e a que o. 
caracteri?a a el e a que sempre acaba por 
prevalecer. · 

Hoxe alguns c;>llos vanse abrindo de novo 
oeste país, non sen atrancos. e mordazas in
sistentes, e a obra de Manuel Marra volve ' 
agromar. Seria de torpes renunciar a al
guén que escrebeu: Amate, Outeiro, como 
non amei!a terra algunha (. . .). Hai que ser 
mQito escritor de Deus para atreverse a po
ñer iso no papel.+ 

( 
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Mensaxe do mar, 1937. Óleo/lenzo. Maruxa Mallo. 

Pintura fe ita con brazos de muller 
Unha expos.ición aberta en Compostel.a até o 2 de Novembro 

• LUPE GÓMEZ 

Rematado o verán p.odémonos reu- · 
nir ao redor da arte. No Auditório 
de Galicia, en Compostela expon
se o traballo plástico das mulleres 
galegas ao longo deste século. O 
título da exposición é "A arte ine
xistente: As artistas galegas do sé
culo XX". Ollar os seus cadros é 
un xeito de darlles vida a estas 
criadoras -ainda que non podemos 
negar que xa existían antes de que 
ninguén as de.scubrira. A mostra 
permanecerá aberra no A.uditório 
até o dous de Novembro. 

Ademáis esta exposición quer ser
vir como base teórica para realizar 
un estudo máis pormenorizado 
destas artistas: as suas linguaxes, 
temas, iconografia e obxectivos. 
A exposición organízase en tres 
bloques cronolóxicos: de 1900 á 
posguerra, da posguerra ata o Mo
vemento Atlántica, xurdido aprq
ximadamente nos anos 80, e por 
ú'timo as artistas desta década. 

Como 111áximas expoñentes da · 
etapa que vai até a posguerra apa
recen na mostra tres pintoras: El
vira Santiso, Carmen Corredoyra 
e Maruxa Mano. Pala sua banda 
Xulía Minguillón, María Victoria 
da Fonte, María Antonia Dans, 
Elena Colmeiro, Bea Rey, Elena 

Gago e Fina Mantiñán serán quen 
representen a arte feita por mulle
res en Galiza desde a posguerra 
até os anos 80. Como testemuña 
da creación plástica feminina rea
lizada nestes últimos anos pode
ranse ver as obras de Menchu La
mas, Berta Cáccamo, Pamen Pe
reira, María de Felipe, María Xo
sé Díaz, Elena Prado, Mar Caldas 
e María Ruído. Cada unha ap·or
tando o seu mundo en cada cadro. 
Se estes nomes ou algun deles 
non son coñecidos estase a tempo 
de descubrir a nosa Galiza, os no
sos brazos que non están cruza
dos. Neste caso falamos de brazos 
de mulleres que pintan, "bébedas" 
de si mesmas e bébedas da terra 
onde naceron. 

Como elemento documental as 
exposicións complétase cun ca.tá
logo no que se incluen textos de 

. várias mulleres especialistas en 
arte, entre elas Estrella Diego, 
María Luisa Sobrino e Rosario 
Sarmiento. Elas falan do que ·as . 
mulJeres aportaron á plástíCa gale- . 
ga, incluindo tamén unha visión 
individual iconográfica e biblio
gráfica de cada unha das suas tra
xectorias artísticas. Visitar esta 
exposición é un xeíto dos moitos 
posíbeis de. coñecer quen somos. 
Neste caso a través da muller. A 
muller pintora como un vínculo. 

Outras exposicións 
Tamén en Santiago permanece 
aberta unha exposición que recolle 
a obra de 6 artistas galegos: Xurxo 
Martiño, Quintana Martelo, Xesús 
Otero-Yglesias, Guerreiro, Rober
to González e Rosa Veloso. Nestas 
obras é máis importante o conéep
to que a persecución dunha boa 
técnica. A éxposición congrega, 
dentro do universo figurativo, va
riadas tendéncias estilísticas que 
van dende o hiperrealismo até un
ha figuración máis suxerente na 
que o obxecto é o ponto de· refe
réncia que nos pon en contacto co
as obsesións personais dos artistas, 
rnáis que cunha realidade concreta. 
Esta mostra estará na Casa da Pa
rra até o día 12 de Outubro. 

En Vigo, no centro Cultural Cai
xavigo,até o 25 de setembro. Re
colle a obra pictórfca de 19 ou
rensáns. Títulase ESPELLO DO lN
TERIOR porque chega á beira do 
mar~ procede do interior· de Gali
za. Vén dende unha zona urbana. 
Hai sernpre algo en comun entre a 
cidade de Ourense e a obra dos 
seus artistas. Camilo Franco es
crebe sobre este "escaparate" que 
"dende calquera balcón a cidade 
oferécese. caótica, filia da deci.: 
sión individual de cada un dos ve
ciños. Non hai acordo colectivo, 

oferécese agresiva ou despreocu
pada en función de intencións 
particulares .. En urbanismo, a esta 
atitude chámaselle especulación, 
en arte tamén. A diferéncia, natu
ralmente, é que na actividade ar
tística a especulación é un monó
logo enriquecedor entre o artista e 
o seu espello máis directo: a obra. 
"Explicar asi que o caos pode ser 
arte. Que a desorde pode ser a 
causa da beleza". 

Galiza a veces chámase "periféri
ca". Ourense pode ser visto, den
tro dese conxunto, corno outra 
periféria. Ao respeito, comenta 
Camilo Franco que "a pesar de 
todo, a periféria é unha condición 
libertária porque deste xeito fo
mos quedando sós, a cidade, a ar
te e nós". Parece suxerir que "Vi
vamos independentes nas situa
cións de illarnento". Os artistas 
ourensás que aqui expoñen son . 
en xeral autodidactas. Di Franco 
que se se repasa a fondo esta 
rnostra verase que "é máis impor-

, tante nas respectivas traxectórias 
a peripécia vital que a formación 
académica. Son artistas· cunha in
tensa autoformación, son empíri
cos que chegan á sua expresión 
polo método máis experto: usa
.Ja". Sen meterse na ~uga non se 
aprende a nadar e aos artistas pá
salles igual.• 

...................•..•.....•...•............•..................•..............•.•..... .-.....•...•.........•..............•..............• . . . .. . . . 
· Xanela aberta aos grupos pop-ro~k · 

Festival en Castro de Rei 

Castro Ribeiras de Lea, en Lugo, 
acollerá o primeiro certame musi
cal de pop e rock denominado 
"Concello de Castro de Reí". 
Quere ser un foro de promoción e 
lanzarnento de grupos desta clase. 
Organiza este evento a asociación 
"Os Zoelas". A p~icipación no 
concurso está aberra a tódo-los 
grupos interesados, sen límite de 
idades , pr9cedencia ou tempo de 
actividade. Pódese ir para ver as 

actuacións ou para actuar. Partici
panpo óptase a gañar algún dos 
tres prémios estabelecidos. Serán 
tres galardóns en metálico: de 
75.000 , 50.000 e 25.000 pesetas. 
Espérase que as actuacións empe
zen a íneiodía; o día 30 de Setem
bro. Desenrolaranse actividades 
paralelas nas que se inclue unha 
merenda. O certarne desenrolara
se na carballeira de Castro Ribei
ras de Lea.• 

.•...•.•.......•.•...•.........•.......•.............•.•...•••........•..•..••..........••••••••.........•...•.•...................•..... 

Coristanco: 
'Fai unha 
escultura 
cunha pataca' 
Cunha pátaca e con máis trázanse 
figuras na festa da }i)ataca de Co
ristanco, o 24 de Setembro. É un 
e'spectáculo visual moi enxebre. 
Debuxamos cos nosos produtos o 
que nos saia nese momento das ca
cholas. Na festa .da pataca de Co
ristanco <leste ano haberá concur
sos de tractores engalanados con 
patacas, produtos do campo e cria
cións gastronómicas. Farase unha 
sardiñada e unha degustación d~ 
pataca. Neste festexo pode gañar 
até doce mil pesetas se fas con 
grácia o baile- da pataca ou se se 
che da ben a apaña da pataca. Esta 
festa gastronómica acaba cunha 
carreira de sacos na que te podes 
divertir, competir cos demáis e ga
ñar prémios de sei mil pe eta . 

Romaria en Dodro 
Dodro, na Coruña, é outra cita -17 
de Setembro- para comer ben. 
Por quinientas pesetas amáñanche 
un prato de cameiro con patacas 
ao meiodía. O próprio concello or
ganiza esta romería. Non faltará o 
son de distintas actuacións folkló
ricas -ó pobo sempre lle gusta que 
ula a pobo, a campo, a terra- e o 
folklore sirve para isto. 

Anguia en Valga 
En Valga, Pontevedra, o 24 celé
brase a festa da anguia. Haberá ac
tividades paralelas á paparola como 
espectáculos teatrais e actuacións 
musicais. Será repartida, entre os 
asistentes, anguia frita e máis em
panada. O xantar servirase en lóuza 
de barro como en tempos pasados. 

A Póvoa: 
cadaleitos sen mortos 
O día 18 de Setembro na Póvoa de 
Caramiñal celébrase a tradicional 
procesión das mortallas en honor ao 
Divino Nazareno. Hai xente que 
pensa que resucitou e veñen aquí 
detrás dos seus cadaleitos. A veces 
métense nas caixas da morte vesti
dos con farrapos mauros e levando 
na mán un velón enceso do tamaño 
da persoa ofrecida. A procesión das 
mortallas data do século XIV. Para
lelamente ao rito relixioso, cada vez 
máis, aumenta a festa profana. Ade
máis de falar coa morte celébrase a 
vida. Comida, bebida e fogos de ar
tificio non faltan nunca ese día.• 

CITAS CULTURAIS 

Na CORUÑA 

24 Setembro: Artello Teatro coa obra "A 
do libro" en Boiro 
23 Setembro: Actuación musical do Trío 
Mendelson en Oleiros 
23 Setembro: Teatro do Noroeste coa obra 
"Historias peregrinas" en Ponteceso 

En LUGO: 

23 Setembro: Actuación musical do Dúo 
Clarinete- Piano Vidal Pérez en 
Mondoñedo 
28 Setembro: Falcatrúa interpreta "O 
inspector inspiración" en Monforte de 
Lemos 
22 Setembro; Actuación musi'cal do Grupo 
Martín Codax en Sárría 

En. OURENSE 

26 Setembro: Cachirulo Títeres interpreta 
"A guerra das Galaxias" en Viana do Bolo 

En PONTEVEDRA 

23 Setembro: Viravolta interpreta "O 
candil marabilloso" na Guarda,• 

- - __J 
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Xornalista e· profesora da Universidad_e arxentina . . 

Graciella~ Della torre 
'A televisión é capaz de darlle a volta á opinión· das persoas' 

• ÓSCAR LOSADA 

· / Graciella Dellatorre é 
asesora ped~óxica do 
Centro de Capacitación 
Profisional da Unión de 
Traballadores e 
Periodistas de Bos 
Aires , e profesora da 
Un'iversidade da capital 
arxentina. Estivo 
recentemente nos 
seminários de Pé de 
Jmaxe para falar verbo 
da manipulación do 
coñecido como caso 
dos mellizos, qu e se 
deu nos meios 
arxentinos, que 
obviaron aos país 
biolóxico de tes 
rapace criado polos 
repre ores do seus 
país represaliados, 
chegando a inventar a 
categoría inédita de 
pais históricos. 

En que. aspectos da vida arxenti
na hai graves manipulacións nos 
meios de comunicación? 

A manipulación no meio é moe
da corrente. Xa non on amente 
caso de manip ulación de novas 
que pode haber puntualmente, se
nón que realmente se estruturan 
campañas que teñen unha dura
ción determinada e unha pers is
téncia e relac ión entre dis tintos 
meio , onde a TV é aquel no que 
o feíto ten pre enza e concréta e. 

O meio gráfico é moito mái varia
do e electivo, po to que en Arxen
tina moito diários tiveron que pe
char e o aceso a esta información é 
máis restrinxida. Nas campañas te
levisivas verbo dun tema, o espec
tador está permanentemente "gol
peado" pola liña informativa esco
llida e en diversos programas de 
diferente matiz e igual contido: De 
luns a venres á audiéncia introdú
ceselle a mensaxe prevista. A au
diéncia non é un receptor pasivo, 
mais cando a bombardean tanto é 
difícil reflexionar sobre o que están 
a ollar. Nós aprendimos na Univer
sidade de Buenos Aires a impor
táncia de amasar como os meios 
construen unha información, a sua 
estrutura, máis que posicionamos 
do que nos parece ese tema tratado. 

No caso que vostede expuxo dos 

,,., . ¿¡· , ..... . 

mellizos, o incesante bombardeo 
servio para mudar a opinión da 
xente que se, nun princípio, pen
saba nun 80% que os rapaces 
debian voltar cos 

tivo é que hai construccións e no
vas nas que semella claro por onde 
van, mentras outras tratan de aga
chal-0 e traballar emocionalmente 

seus pais biolóxi
cos , des pois e·sa 
porcentaxe baixou 
ªº 30%. 

Aí vemos claramen
te o vaivéns qu e 
xera na opinión pú
bl ica unha desas 
campañas manipu
lati vas. Se saes á 
rua sentes como a 
xente e impregna 
moito da mensaxe 
que se Hes manda. 
O fenómeno da TV 
é incríbel, chega a 
todo tipo de audién
c ias e sectores so
ciais. A TV desean,_ 
texrualiza os feitos. 
A cononotación po-
lítica que existe no 
caso dos represores, 
eslúese. O periodo 
da ditadura militar 

'Cando xurden 
as declaracións 
dos represores 
arrepentidos, 
os organismos 
de direitos 
humanos 
non foron 
invitados 
a participar 
na televisión" 

sobre ti a idea que 
queren vender. Hai 
comunicadores 
burdos a quen non 
lles interesa aga
char a sua ideolo
xia, o que acontece 
é que o seu discur
so aparece como o 
discurso da verda
de. No caso dos 
mellizos emprega
ron un filme (A 
Historia Oficial) 
que estaba pensado 
no sentido inverso 
para lle dar a volta 
e utilízalo como fe
rramenta para as 
suas ideas. 

Considera que is~ 
tos arrepentime!}
tos que se dan 
agora nas filas do_ 
exército poden es
tar dentro dun 

non aparece como dado histórico, 
senón que desaparece. Asi, o asun
to trata de se ese señor que asasi
nou pode redimirse ou non, pero o 
contexto fica fóra do falado. Isto 
constitue un profundo manexo da 
información. O problema informa-

-plan preconcebido? 

É difícil asegurar que esta: campa
ña está absolutamente orquestra
da. O que creo é, qtie, se nun pri
meiro momento foi un acto espon
táneo. iso prodúcese porque hai 

O.L. 

un novo proxecto que tenta liqui
dar ás persoas que están mancha
das de sangue e quererr arredalas. 
Necesítanse unhas novas forzas 
armadas xa que é impensábel a 
ruptura do corpo militar como tal , 
e , polo tanto, hai que limpala 
desws suxeitos. Una vez que este 
tema sae á rua, haille que dar un 
feche. Na Arxentina, a memória 
histórica é moi difícil de ser re
construída, ainda que é un proceso 
que non é <loado de aéalar e fechar 
polos que detentan o poder. Eles 
son os que teñen a necesidade de 
dar por concluido o asunto. · 

As N ais de Praza de Maio 

No vídeo que apresentou e, rio ca-
so dos mellizos, vese como as Nais 
da Praza de Mafo abandoan os 
estudos e son. enormemente criti
cadas, cando despois unha delas 
explica que aceitaran ir se non es
taban 0s rapaces na emisión, as
pecto qQe non se cumpriu porque 
senón perderia ese carácter de re
ality. show que o programa televi
sivo pretendia. Houbo moita ma
nipulación referido ao movimento 
das Nais da Praza de Maio? 

Houbo unha manipulación perma
nente sobre o que elas facian e re
presentabán. A sua loita foi -grandí
sima. Tanto Alfonsín coma Me
nem deron cabida ás informacións 
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que quixeron e tentaron fechar o 
tema do xeito que lles interesaba. É 
a sua ·unha loita constante, nada 
doada e moitós, que sofremos o 
exilio, apoiámolas. Nos últimos 
dous anos tivemos un espazo redu
cido para as posibilidades de mani
festarse ... Cando xurden as decla
racións dos represores arrepenti
dos, os organismos 'de dereitos hu
manos non foron invitados a parti
cipar na televisión. O relato estaba 
xa totalmente construido como o 
poder quixer. Ternos a responsabi
lidade desde a Universidade de se
guer este tema e tentar clarexalo, 
posta que é imposíbel de soslaiar. 

En calquer momento sairán os 
arrepentidos da guerra das 
Malvinas ... 

Efectivamente, pode suceder en 
calquera instante, porque nengun 
deses casos foi saldado, e· sobre 
eles existe o silenzo m~is absolu
to. O terror de estado dos últimos 
dez anos non foi só unha situación 
súpereestructural senón que é un
ha situación que calla na xuventµ
de e na forma de interrelación na 
vida cotián da xente. · 

Deste xeito, os níveis de despoliti
zación son altísimos. Custa moito 
organizar á xente e a política neo
liberal ten neso o seu grande obxec-
tivo. Revertir o isto vainas levar 
moito tem.po. No interior do país 
(Cordoba, Tucumán) non sei que 
vai acontecer, pero é que xa non hai 
marxe para que a xente continue 
aturando ese afogo económico. 

Nese contexto Menem .vendo 
claramente nas eleicións coas 
suas propostas neo-liberais ... 

É necesário pensar nalga máis pro
fundo cando Menem obtén estes 
result.ados. El é votado polos sec
tores comprometidos coa sua polí
tica e pola marxinación, as perso
as: que non teñen alternativas. A 
clase meia é a que ten a posibilida
de de dar coas claves e interpretar 
este fenómeno de Menem. Non 
podemos esquecemos dos "Punte
ros" das zonas, qµe son como os 
caciques que o controlan todo. Ti
vemos esperanzas de que Menem 
non gañase tan daramente, mais 
as alternativas son moi febles. 

Vostede é profesora universitá
ria e nese eido a sftuación no seu 
país é tamén moi complica~a. 

Non ternos nengunha universidade 
pública gratuita e existen sectores · 
estudiantís para os que isto-implica 
a sua desaparición como tales. De
sapareceron certas carreiras e unha 
grande porcentaxe_ de estudantado 
que, para mercar os apuntes, teñen 
que efectuar un esforzo enorme. 

Quedan moito~ meios de comu
nicación independentes en Ar
xentina? 

Ainda quedan alguns, o que sucede 
é que a cada fechan máis. Página 
12 fixo unha grande cobertura no 
tema de ScoilingQ, mentras outros 
tendían cara ao show. Ternos algun
has revistas e programas de rádio 
que se manteñen a un enorme custo, 
e con ameazas JJell1lanentes. + 

Í. 
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Convocatórias 

Certame pop-rock 
en Castro de Ribeiras 
A asociación Os Zoelas e o c9ncello 
de Castro de Ribeiras organizan o pri
meiro Certame pop-rock Castro de 
Rei aberto a todas as bandas _. de Gali
za. Conta con tres prémios: 75.000; 
50.DOO e 25.000 pta. Para participar 
hai que remesar unh~ maqueta con un
ha ou duas cancións a Os Zoelas: Cas
tro de Ribeiras de Lea. Lugo. Ou a Rá
dio Lugo-Cadena Ser: Praza de San 
Domingos, 3. 27001 Lugo. Maior in
formación no (982) 25 45 20. 

Curso de xadrez 
para todas as idades 
A asociación viguesa de solidariedade 
entre os povos Máximo Gorki abriu 
un ano máis a matrícula para os seus
cursos de xadrez. Desta volta a oferta 
divídese segundo idades, hai un curso 
para nenos e nenas de 6 a 12 anos, e 
outro para maiores. Para maior infor
mación pasar polo local da asociación: 
Marqués de Valadares, 14-1 º, oficina 
5. Vigo. Ou chamar ao teléfono (986) 
22 44 57, de Luns a .Venres de 5 a 9. 

Arte en defensa dos rios 
O grupo ecoloxista de Chantada Xeva
le, convoca por sétima vez o certame 
non competitivo de fotografía, debuxo 
e narrativa A arte en defensa da natu
reza. Desta volta adicado a retratar a 
situación dos rios galegos no tocante a 
contaminación, lixos, encoros, furtivis
mo ou riqueza paisaxística, cultural, 
etc. Os que desexen participar poden 
enviar obra (o tamaño máximo das fo
tografías e debuxos é de dobre fólio) 
até o 30 de Outubro a Xevale (Aparta
do 35 de Chantada ou 22 de Monforte). 
Cada participante receberá un lote de 
material ecolóxico: camisetas, libros, 
revistas, papel reciclado. Máis infor
mación nos teléfonos (982) 16 25 82 
(Anxo) e 40 16 92 (Femando) . 

Roteiro polos Aneares 
Será os días 15, 16 e 17 de Setembro 
organizado pola Cooperativa de Edu
cación Ambiental (CEM). A excursión 
que vai dirixida a inaiores de 18 anos, 
aloxarase en albergues e visitará Návia 
de Suarna, Piornedo e Tres Bispos, 
sempre con ampla información ambien
tal da man. A inscrición fica aberta até 
o 12 de Setembro no CEM: Laracha, -
IO'soto. A Coruña. (981) 26 56 40. 

Xornadas Pedagóxicas 
de Ourense · 

I 

Aguete, Xusto G. Beramendi, Xosé Ma
nuel Núñez, .Francisco Carballo e Ra
món Villares. A .matócula vai a 5.000 
pta. para profesores en xeral, e a 2.500 
pta. para parado~. Maior infonnación no 
Instituto Galega de Sócio-Pedagoxia: 
Xoán xXm, 21-5º Esq. 32003 Ourense. 
Teléfono (988) 216028. 

Concurso de redaccióh 
para escolares 
A Asociación Máximo Gorki convoca 
un concurso de redacción sobre a Coo
peración e solidariedade entre os 
povos, aberto a estudantes de coléxios 
públicos e concertados de Vigo e bis
barra. Para maior información chamar 
ao (986) 22 44 57, de 5 a 9 da tarde, 
ou pasar pola Asociación: Marqués de 
Valadares, 14-1º, oficina 5. Vigo. 

Divulgación feminista 
A Asociación de Estudos Histórícos 
sobre a Muller da Universidade de Má
laga convoca o Premio Carmen Bur
gos de divulgación no campo da temá
tica feminista. Poden concorrer ao pre
mio, os artículos publicados durante o 
ano 1995 cunha extensión non superior. 
ás 5.000 palabras. O traballo debe re
mitirse por quif!tuplicado antes do 31 
de Xaneiro e en sobre pechado dirixi
do a "Premio Carmen Burgos" Asocia
ción de Estudios Históricos sobre a 
Muller, Faculdade de Filosofía e Le
tras, Campus de Teatinos. 29071 Mála
ga, incluindo dados persoais e curricú-

- lum. O premio é de 300.000 pesetas. 

Concurso de poesia 
A Asociación cultural Rosalia de 
Castro de Cornella (Barcelona), con
voca a novena edición do seu concurso 
de poesía en língua galega, aberto a 
traballos dun máximo de cen versos e 
un mínimo de trinta.' Ou a conxuntos 
de poemas de temática comun, sempre 
que non pasen dos cen versos en total. 
O poema ha chegar en sobre sen remite 
e sen indicación algunha da identidade 
do autor ao enderezo da asociación : 
Rua Federico Soler, 71. Noutro sobre 
pecho co primeiro verso do poema por 
fóra, virán 'nome, teléfono, DNI, ende
rezo e teléfono do autor. Collen para 
concurso os remesados antes do 30 de 
Setembro de 1995. Hai tres prémios: 
1 º de 100.000 pta., 2º de 50.000 pta., e 
3º de 35.000 pta. Atenden dúbidas no 
(93) 375 11 03 e 375 10 54. 

Prémio literário 
Ánxel Fole 
A Fundación Caixa GaLicia e o xomal 
~l Progreso convocan a décima edición 
do certame Anxel Fole (prémio único 
de 1.000.000 pta), desta volta .adicado a 
figura e obra de Aureliano José Pereira 
da Riva. Os traballos han de ser inéditos 
cunha extensión máxima de 100 fólios 
mecanografados a dobre espazo por só 

Teatro 

Os Quinquilláns 
Teatro de rua coa montaxe dos Quin
quilláns Feira de lixos, Mércores 16 ás 

axenda 
unha cara. A entrega ten que ser por 
cuadriplicado e baixo plica antes do 31 
de Marzo de 1996 en calquer departa
mento .de Obra social da Caixa Galicia. 
O telé.fono d~ Obra-soCial de Caixa Ga
licia en Lugo é: (982) 22 40 12. 

Visitas a unha ·. 
aula etnográfica 
As asociacións ou colexios que queiran 
achegarse á aula etnográfica de Saians 
(Vigo) poden chamar ao (986) 46 08 12. 
Para chegar a Saiáns hai que coller a es
trada que vai de Vigo a Baiona. Saindo 
da Praza de América séguese pola A ve
nida da Florida e a uns dez quilómetros 
aproximadamente hai un desvío á derei
ta que baixa á praia de Saiáns. Collendo 
este desvio xa se ve a casa restaurada na 
que se atopa a Aula de Etnografia. 

Prémio Álvaro 
Cunqueiro de narrativa 
Os concellos de Vigo e Mondoñedo 
convocan o terceiro prémio de narrativa 
Álvaro Cunqueiro, dotado con 
2.000.000 pta. Cada autor pode remesar 
tantas novelas ou relatos curtos, como 
lle praza, sempre que sexan inéditas e 
orixinais. Para concorrer hai que apre
sentar sete cópias (mecanografadas a 
dobre espazo e por unha soa cara), bai
xo lema ou seudónimo, antes do 16 de 
Outubro de 1995, na Concelleria de 
Cultura de Mondoñedo: General Fran
co, 31. 27740 Mondoñedo. O autor pre
miado conservará a prepriedade do li
bro, anque os dereitos referidos á pri
meira edición van incluídos no importe 
do prémio. Maior información no Con
cello de Mondoñedo: (982) .52 11 02. 

Escolas de verao 

O Instituto Galego de Sócio-Pedagoxia 
aitella a décima ediéión das Xornadas 
Pedagóxlcas Galegas, do 11 ao 16 de 
Setembro na Escola de Maxistério de 
Ourense. O programa oferece unha série 
de obradoiros (repuxado de estaño, téc
nicas de estampación, técnicas e mate
riais de expresión plástica), ·amais dun 
seminário de Língua galega: "A literatu
ra galega nos libros de texto" por San
tiago Esteban Radio, e outro sobre bio
loxia e ecoloxia impartido por Pablo 
Rodóguez Oitabén. Outra grande parte 
das xornadas ven ocupada polo cuarto 
Ciclo de História de Galicia no que 
participarán Antón Castro, Pilar Allegue , - 7 do serán en Muxia. • 

A Federac;áo Galega de Movimentos 
de Ref9rma Pedagógica (MRP), na 
que traballan a Associac;áo Pedagógi
ca Jornadas do Ensino da Galiza e 
Portugal, a Associac;áo Sócio-Peda
gógica Galaico-Portuguesa, e a Uni
versidade Popular-Escota de Veráo 
de Corcubiom, organiza cinco escolas 
de vran dirixidas á educación infantil, 
primária e secundária. Serán en Ferro! 
(XI Escota de Vercío de Ferro!, do 11 
ao 15 de Setembro), Verin (/1 Escota 
de veráo das Áreas artísticas, do 18 ao 
30 de Setembro), Corcubión (V/ff Es
cala de veráo de Corcubión, do 18 ao 
23 de Setembro), e en Néria (VII! Es
cala de Veráo da Comarca de Néria, 
do 25 ao 30 de Setembro). As matrícu
las van desde ás 10.000 ás 7.000 pta., 
con descontos para estudantes e para
dos. Maior información na Federai;:ao 
Galega de MRP: Apartado 447. 32080 
Ourense. Teléfono (988) 24 81 41. • 

QJ escudo de Galiza, 

deseñad<? por Castelao:, 

agora en iI).sígnia. 

¿olicita a <:antidade 
que desexes ao teléfono 

(986) 43 38 30 ou ben ao apartado 
1371 36200 de Vigo. 

Envia o importe total en selos de correos 

P.V. P. 200 PTA UNIDADE 

O trinque 

Festas 

A III Festa Luso-Galaica 
celébrase o dia 16 en 
Lanhelas, perta de 
Caminha. Poesía, danza e 

Anúncios de balde 
• Somos xente do concello de Pereiro 
de Aguiar (Ourense), interesados en 
formar un col.ectivo ecoloxista para or
ganizar diversas actividades. Se che in· 
teresa podes chamar aos teléfonos: (988) 
38 01 29 e (988) 22 21 50, e perguntar 
por Quique e Rubén respectivamente. 

• Búscase ~on urxéncia gaiteiro pa
ra grupo de rock radikal. Perguntar 
por Moncho no 20 46 34, ou por Paulo 
·no 20 05 62, os dous _en Vigo. 

• Francés-inglés-galés-bretón-chi
nés. Aulas e traducións. Profesores 
nativos de Bretaña e da Gran Bretaña 
con experiéncia. Licenciados en filo
loxia. Isabel e Neal. Rua de Enfesta 
11-2º. Santiago. Teléfono 57 35 84. 

• Radio Kalimero, radio libre en 
Compostela, oferece a colectivos so
ciais e persoas a nível individual, a 
posibilidade de fac~r un programa 
de radio. Mandade un guión do pro
grama (temática, distribución do tem
po, etc), co voso nome e xeito de con
tactar, ao apartado 968. 15700 Com
postela. 

• Vendo piso (180 m1 úteis) en Ma
rio. Vistas ao·mar, comedor, 3 cuartos, 
cociña amoblada, calefacción indivi
dual a propano, 2 trasteiros, e 2 prazas 
de garaxe opcionais. (986) 89 lO 12. 

• Regalo cadelinhos recem nados a 
finais de JuJho. Interesados chamarás 
10-12 a.m. ao 56 17 58 de Composte
la. Perguntade por Inma ou Belem. 

• Véndese Seat 131 con pouco uso 
(máis extras, con ITV) e prezo a con
vir. (98?) 23 20 46, Miguel~ 

• Oferécese servicio de remodela
ción de vivendas e locais (pintura, de
seño de interiores, decoración carpin
teria, etc). Chamar por Williams e Jor
ge, no (986) 41 82 94. 

• Busco persoa que entenda 'de 
Relatividade Xeral, ou no seu defecto 
un traballo sobre o tema. Perguntade 
por Tónio no (986) 25 36 18. 

• Agasallo michiüos, ainda moi no
vos, espilidos, limpísimos. Machos ou 
fémias. Perguntar por Daniel no (986) 
36 33 75. 

•Vendo terreo de 600 m1 a rente da 
estrada en Reboreda (Redondela). 
Chamar ao teléfono (986) 26 22 71. 

• Vendo Peugeot 205 direitamente, 
160.000 ptas. Teléfono (986) 46 -06 
12. Aténd¡:!se de 4 a 5 da tarde. 

• Por levar a: Galiza en liberdade ao 
ensino fui privado dos direitos funda
mentais e expulso do trabalho. Lutan
do pela readmissao esto u · em processo 
judiciário desde Novembro de 1994. 
Nao recebi calquer ordenado ou subsí
dio de desemprego. Necessito com ur- . 
géncia da tua solidariedade. Jesus Peres 
Bieites. Fundo de Solidariedade ·nas 
contas: 2091 0500 16 30000 81644 da 

Cinema 

O porqué das causas 
no Lumiere 
O cine clube Lumiere proxecta o Mér
cores 20 ás 8,30 do serán no auditório 
do concello de Vigo, O porqué das 
causas. O fi,lme diri xido por Ventura 
Pons e inspirado en textos de Quim 
Monzó fai un percorrido polas re la
ción's de parella a través de diferentes 
capítulos. Ventura Pons encádrado na 
comédia catalana dirixi u entre outras 
Ocaña retrato intermitente, O vicário 
de Olot e Qué te xogas, Mari Pili? . 
Entrada 300 pta. 

música son rp.otivo 
abando para achegarse á 
mesma. En todos os ·actos 
participarán persoas e 
grupos de ambas beiras 
do Minho.+ 

Caixa Galiza, e 834 023957200 da Cai
xa Geral de Depósitos de Valen9a do 
Minho. 

• Impártense clases de percusión 
afro-cubuna e bateria. Profesor nati
vo de Cuba. Chamar ao (986) 27 93 
42, de 10 a 13 h. 

• Dou aulas particulares de portu
gues em Vigo. Perguntar por Suso no 
(986) 27 13 96. 

• Quixera falar con ca lquer persoa 
que teña feita tesina ou tese de dou
toramento sobre o nacionalismo ga
lego. (986) 37 12 72 ou 4 1 45 62. 

• Búscase mestre de zanfoña e e 
agradece o envio de calquer tipo de 
documentación sobre o instrumento. 
E creber a Cario Rúbio. Rua Real, 
109-baixo. Ferro l. 

• Queremos contactar con home e 
mulleres interesados na música 
tradicional e popular étnica para for
mar un grupo músico vocal. (981) 66 
10 11, de 19 a 24 h. 

•Véndese caravana seminova de 27 
m2

• (986) 48 75 78. 

•Véndese solar en Sampaio -(Vigo). 
1000 m2

• (986) 48 75 78. 

• Coido nenos, persoas maiores e en
fermos polas mañás. Teléfono (986) 
29 52 79. Preguntar por Begoña Vigo. 

• Graltia Nº 7: boletim cultural. Au
menta o número de páxinas. Noticias. 
Negu Corriak. Selei9om Galega. Ti
mor Leste. Lexicografando. Janela da 
língua ... Envio gratuíto. Apllrtado 678 
32080 Ourense. 

• Están tolos estes espanhois! ! !, di 
Obelix, namentras os manda devolta, 
arrodeado da bandeira do paí e 
celtas. Todo iso en camisolas a toda 
cór. Pedidos por xiro postal de l .200 
pta . a Viax e Céltiga : Apartado 
1.364. 15007 A Corunha. 

• Vénde e estanteria artesana dé 
210x240 cm., con seis andei inclina
dos e un li o. Ideal para expor cómics 
ou revi ta en calquer quío que ou li
braria amp1a. Prezo a negociar. Chamar, 
en hora de oficina ao (986) 22 69 16. 

•A levada, casa de labranza na bei
ra do Miño, a 10 km. de Portugal. 
45.000 m2 de cultivo biolóxico e bo -
que me to. Dua pi cina , cabalo e un 
amplo programa de actividade (corre
doiri smo. pesca etc). Reservas e infor
mación no (986) 66 64 13 ou 66 63 33. 

• Oferécese pintor para pisos, por
tais, reixas, etc.Tamén limpo fincas. 
Chamar ao 47 17 03. 

• Administrativo (Técnico Especia
lista en Xestión Informática de Em
presa). Busco traballo na provincia de 
Pontevedra. Teléfonos 55 45 70 e 55 
13 63, pe~guntar por Xoán Carlos.• 

Cinema de estrea . 
en Vigo 
O Centro cultural Caixavigo encetou o 
Luns 11 o ciclo Cinema de estrea en 
versión orixinal sutitulada en castella
no, con dous pases diários (20,30 e 
23,00 h) até o Xoves 28 . A inda. van 
proxectar: Clerks de Kevin S imth 
(Luns 18), Exotica de Atom Egoyan 
(Martes 19), Somebody to love de 
Alex1¡pdre Rockwell (Luns 25), Des
pues de tantos años de Ricardo Fran
co (Martes 26), e Before de rain de. 
Milcho Manchevski (o Xoves 28). • 



Exposicións 

Dominante, de Miguel Pereira. Acrílico sobre lenzo. 

Artistas galegas 
Obra de artistas galegas do século XX 
na mo tra A arte inexistente, a partir 
do Sábado 16 na sala I aac Díaz Pardo 
do Auditório de Galiza (Santi~go). 
Abre de Martes a Domingos de 12 a 
19 h, Luns pechado. 

A viaxe 
A galeria Sargadelos de Ferro!, expón 
unha série fotográfica de Daniel Díaz 
dunha viaxe polo Mediterráneo. Póde
se visitar até o 27 de Setembro de 11 a 
14 e de 17 a 22 h. , agás Domingos que 
abre de 12,30 a 14,30 h. 

Colección Laxeiro 
Mostra pennanente na Casa das Artes 
de Vigo. Aberta de 11 a 14 e de 17 a 
21,30 h. de Luns a Yenres, Sábados só 
de mañá e Domingos de tarde. 

Posseu 
Ex pón cadros até o 7 de Outubro na 
Sargadelos (Doutor Cadaval, 24) de 
Vigo. 

ign mil a gr 
Até o 20 de Outubro no Centro Galego 
de Arte ontemporánea (CGAC. San
ti ago). Signos e milagres é unha co
produción do CGAC e a Kun thau de 

Relacións 

• Son unha estudante cubana de 23 
anos, go to da música, o tea tro e o bai
le. Quixera intercambiar experiéncias e 
opinión con xente doutros países. Es
creber a Tamara Pinillo. Gaveta po tal 
20015 . Habana 20. 12000 Cuba. 

• Chamome Mayra Maydell Bourri
candy e gostaria de intercambiar co
rrespondéncia para facer amigos e ami
gas. Apart. 3057. Habana 3. 10300 Cuba. 

• Gostaria ma\)ter amizade por carta. 
Son Yanasa Pinillo, teño 15 anos e moro 
en: Vía Blanca 216. Entre Vegas y Flores 
(Lerro). Ciudad de Haban.a. Cuba. 

• Desexo intercabiar correspondéncia. 
Escreber a: Rubén Mendiondo Aldams. 
Mariano Barberán 53. E/ 3@ e 4ª. Rpto. 
José Martí. Carnagüey 12. 71200 Cuba. 

• Teño 30 anos, e gostariame coñe
cer xente nova para compartir vivén
cias . Non soporto os convencionalis
mos, a hipocresia nen os misticismos. 
Desexo aprender cousas novas. (981) 
22 78 84. A Coruña. 

• Gostaria ter correspondéncia con 
mulleres de 18 anos en diante, para es
tabelecer relacións de amizade. Teño 
27 anos e son preso polo caos social e a 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Zurich, para confrontar as tendénc ias 
máis actuais en instalacións e vídeo
criacións coa obra de Niko Pirosmani, 
artista do XIX. A homenaxe a Piros
mani recolle espectaculares montaxes 
de 23 artistas internacionais e nacio
nais. Abre de Martes a Sábado de 11 

Pouseu expon en Sargadelos de Vigo. 

miña xu tificada insurrección ante un 
s istema social e carcerário inxusto e 
cruel. Prometo contestarvos. Saudos li
bertários e revolucionários. Escreber a 
Enrique del Valle González. Ctra. de 
Madrid, km. 8, C.P. Jaén II. Jaén. 

· • Óscar Garda Lago, preso no cár
cel de Puerto 1, desexa manter co
rrespondéncia con mulleres maiores · 
de 18 anos para aliviar o seu encerro e 
estabelecer auténticas relacións de 
amizade. C.P. Puerto de Santa Maria. 
Puerto l. Apartado 555 de Cádiz. 

• Chámome Janetsy Herrero Lagó, 
teño 11 anos e gosto da música e o bai
le, estudo para ver se chego a ser unha 
boa: bailarina, tamén gosto da praia e o 
cinema, colecciono revistas· e postais . 
Gostariame receber moitas cartas, con
testarei a todas. O meu enderezo é: Ve
ga #213 bajas, entre Tamarindo y Vía 
Blanca. Cerro. Zona Postal 20. 12000 
c¡udad Habana. Cuba. 

• Son unha rapaza cubana de 11 
anos, chániome J any Lago Moreno , 
gústame moito a música e a natación . 
Desexaria facer amigos por carta . 
Escreber a: Flores 127, entre Agua 
Dulce y Serafine. Ciudad Habana 
12000. Cuba.• 

8.xenda 
da mañá a 8 da serán, Domingos e fes
tivos pecha ás 2 da tarde. 

Miguel Pereira 
Pinturas na Casa das Artes de Vigo até 
o 29 de Outubro. 

·Galiza nas orixes 
dunha cultura 
A Casa Reitoral de Camporredondo 
(Ribadávia) expón achádegos castrexos. 

Ángeles J orreto 
Pinturas na Sala de Arte Caixavigo. 
Até o 18 de Setembro de Luns a Sába
do de 18,30 a 21 ,30 h., Domingos e 
festivos de 12 a 14 h. 

Xavier Cabo 
Pinturas de corte cubista da man de 
Xavier Cabo (Prémio de pintura no l. 
Certame Díaz Pardo da Deputación da 
Coruña), na Nueva Sala de Exposición 
Caixavigo. Até o 18 de Setembro, de 
1830 a 21,30 h., pecha festivos. · 

48 horas én Monf orte 
Imaxes recollidas o mes de ·Maio min 
maratón fotográfico pola vila de Mon
forte. Até o 15 de Setembro na Casa 
da cultura de Sárria. 

Imaxes da imaxe 
Unha fotógrafa, Rosa Veloso, e cinco 
pintores Xurxo Martiño, Quintana Mar
telo, Jesús Otero-Y glesias, Guerrei ro e 
Roberto González, nesta mostra da Ca
sa da Parra (Santiago) que pretende ser 
un retrato do novo realismo galego. 

Humor 
e terceiro mundo 
A Casa da Xuventude de Chantada 
amosa unha escolma de viñetas sobre 
o terceiro mundo. 

Espello 
do interior en Vigo 
Até o 24 de Setembro no Centro cultu
ral Caixavigo. O Centro Galego de Arte 
Contemporánea xuntou na mostra Espe
llo tJ.o interior, obra de tres xeneracións 
~de pintores e escultores vencellados a 
Ourense. O percorrido comeza polas 
primeiras vangardas do século represen
tadas por catro escultores Parada Jus
te!, Fernández Mazas, Luis Trabazo e 
Prego de Oliver, amais do escultor An
tonio Failde, todos xa finados. Nun se
gundo grupo agrupan cadros recentes de 
Conde Corbal, Virxilio, Antonio Que
sada, Enrique Ortiz (gravados), Xosé 
Luís de Dios, Anxel Huele, Vidal Sou
to, e as esculturas de Arturo Baltar, 
Buciños e Xosé Cid. Unha terceira sé
rie comprende os máis novos: os pinto
res Xesús Vázquez, Alexandro, Bal
domero Moreiras, Miguel Mosquera, 
Figueiras, Ana Loreg¡o, Xesus Car-
ballido, González Vffiar (adicado ao 
gravado), e os escultores Borrajo, Co
chorro, Ramón Conde, Basallo, Oro. 
Claro e Bouzas . Horário: de Luns a 
Venres de 18,30 a 21,30 h. , Sábados 
abre á mañá de 12 a 14 h. A partir do 15 
de Setembro Domingos e festivos terán 
o mesmo horárió que os Sábados. 

Rafael .Dieste ou a 
palabra como promesa 
Na sala de mofüas temporais do Mu
seu Carlos Maside (Sada). Exposición 
de material gráfico, bibliográfico e do
cumental realizada polo Grupo de Tra
ballo do LB. Rafael Dieste, coa parti
cipación de Uxío Bobillo, Matilde de 
Cal, María Victoria Encinar, Rosário 
Martínez e Francisco Mato. 

Laura Lombardi 
Pinturas sobre madeira, na Agrupa
ción Cultural Auriense (Praza do Co- · 
rrexidor. Ourense). • 

Basallo en Espel/o do interior. 

Portugal 

Quinzena cultural 
cubana no Porto 
e en Lisboa 
Do 9 ao 24 de Setembro no Centro Cultu
ral Belém (CCB) de Lisboa (07-351-1-
301 96 06), e no Coliseu do Porto (07-
351-2-31 91 36). As acti.iacións máis im
portantes: Grupo Síntesis etno-rock os 
dias 16 e 22 no Coliseu do Porto. La 
noche de los orishils, o 21 no C.P., adi
cada ás raíces negras da cultura cubana. 
De Manolito Simonet a Mario Romeu 
(o dia 16 no CCB e o 14 no C.P.), duas 
das orquestras salseiras máis famosas de 
Cuba. Duo confluencia e Danzas del 
Caribe (o 19 en Lisboa), o duo de guita
rras de Eduardo Martin e Walfrido Do
mínguez, actua xunto a compañia do co
reógrafo Eduardo Rivero. Grandes bole
ros de oro, o dia 20 no Centro Belem e o 
-dia 18 no C.P. Calor cubano; festa-saJ
seira no estilo Havana (o 21 en CCB, e o 
19 no C.P). Del so~ a la Salsa, (o 22 en 
Lisboa) dez formacións orquestrais e vo~ 
cais, amais dun amplo elenco de baila
rins. Pi.esta Habanera (os dias 23 e 24 en 
Lisboa, e o 26 no C.P.), a festa de peche 
da Quinzena. A Quinzena cultural Cuba
na tamén oferece unha série de mostras 
no Grande auditório do Centro Belém: 
Últimas tendéncias das Artes Plásticas 
em Cuba, Novís.simas tendencias foto
gráficas e unha expo-venda de artesanato 
local. A organización tamén artellou un 
programa de Ac~oes peda.gógicas dirixi
das a todos os níveis de ensino, pódese 
peder a inscrición no (07-351-1 ) 301 96 
06, extensión 31 05 . · 

Ex osicións 

E N LISBOA: 
Memória de José Afonso , a Asso
cia~ao José Afonso (AJA) montou un
ha exposición sobre o cantor portu
gués. Abre de Martes a Venres de 15 a 
20 h, e Sábado de 10 a 19 h. Pódese 
solicitar amostra á AJA: 07-351-1-
886 28 36. Ilka Kabakov expón a· in
talacións Incidente no museu ou músi
ca aquática , até o 28 de Outubro na 
Funda~ao Calouste Gulbenkian. Ma
riano Marini, esculturas no museu do 
Chiado até o 30 de Setembro. Antero 
de Quental, vida e obra; unha inicia
tiva da Cámara Municipal de Lisboa 
en homenaxe ao poeta e militante so
cialista co gallo do primeiro ·centená
rio da sua morte. A mostra está á dis
posicion das escolas do ensino básico , 
e secundário. As entidades que dese
xen sol icitar a exposición deben éha
mar a Divisao de Património Cultural : 
Palácio dos Coruchéus. Rua Alberto 
de Oliveira . 1700 Lisboa. Teléfono 
(07-351-1-7~3 64 59). Rafael Cano
gar, pintura e obra gráfica, até o 20 de 
Setembro na sala Afinsa (07-351-1-
888 17 50). Luis Barragán exposi
ción antolóxica centrada ao redor de · 
18 proxectos do arquitecto mexicano. 

Música 

Chouteira 
O grupo de música tradicional Chou.
te ira actua o Venres 22 ás 11 ,30 da 
noite no Clavicémbalo de Lugo. 

Coolbone Brass Band 
A banda de jazz actua o Xoves 21 ás 9 
da noite, no Centro cultural Caixavigo. 

Heredeiros da Crus 
O Venres 15 ás 12 da noite no Igua
na Club de Vigo. 

Música popular 
no Porriño 
A Asociación Cultural do Louro orga
niza o cuarto Festival de Música Po
pular do Porriño, o Sábado 16 de Se
tembro ás 11 da noite no pavillón de 
deportes da vila. O festival leva por tí
tulo O cantar das galegas· xa que ac
tuarán Uxia, as Leilia e o conxunto de 
baile e música Atrezo Danza, tamén 
composto por mulleres. 

Festival Rock no Barco 
Os dias 13 e 14 de Setembro celebran o 
primeiro Festival Rock do Barco en Vi
loira, cun impresionante programa. Para 
o Xoves 14 contan con Sex Museum, 
Los Enemigos, Os Planetas e Los Del
tonos. Os concertos comezan ás 9 da 
noite e a entrada vai a 1.500 pta. 
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Conta con orixinais e obxectos perso
ais relacionados co seu traballo. Aber
ta até o 30 de Setembro no Centro 
Cultural Belém- (07-351-1-301 96 06). 
A idade do bronze em Portugal ," até 
Decembro no Museu Nacional de Ar
queología (07-351-1 -362 00 09). 

Teatro 

Coefho, coefho, de Coline Serreau, 
polo Teatro Aberto. 

E N LISBOA: 
A Casa de Bernarda Alba de García 
Lorca, intepretada por Yolanda_Alves e a 
Companhia de Teatro das Calendas. A 
partir do 28 de Setembro no Teatro Ibéri
co (07-351-1-868 25 31 ). A Louca de 
Chaillot de Jean Giradoux, encenifica
ción de Rui Mendes, interpretada por Ca
tarina A velar, Carlos Fonseca, Femanda 
Alves e Fernanda Borsatti, entre muitos 
outros. Até o 22 de Outubro no TEatro 
Nacional de Maria II (07-351-1-347 22 
46). Despir a que está nua de Griselda 
Gambarro, dirixida por Sao José Lapa e 
interpretada por Ana Bustorff, Fran~oise 

· Ariel, Tecresa Roby e Rui Cardoso. Até 
o 24 de Setembro no Centro cultural Be
lém (07-351-1-3019606). Coelho, coel
f!o de Coline Serreau, encenificación de 
José Carretas. Polo Novo Grupo no Tea
tro Aberto (07-351 - 1-797 09 69). A 
Prisáo de Edward Bond, encenificación 
de Edward Bond polo Teatro da Cor
nucópia, no Teatro do Bairro Alto (07-
351 -1-396 15 15). De Afonso Henri- · 
ques a Mário Soares, de Filipe La Féria 
e Carlos Paulo, con Rita Ribeiro, Carlos 
Paulo, Carlos Quintas e José Manuel Ro
sado entre outros. No Teatro Politeama 
(07-351-1-343 12 00).• 

Despir a que está nua, no Centro Cul
tural de Belem de Griselda Gambarro. 

Bandas sonoras 
Interpretadas pola. Orquestra Sinfóni
ca de Galiza baixo a dirección de Ron 
Goodwin , O Venres 15 ás 8, 30 no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Los Doré 
O duo adicado aos boleros Los Doré 
actua o Venres 15 ás 11 ,30 da noite no 
Clavicémbalo de Lugo. 

In Nomine 
Rock sinfónico premiado no II Revol
tallo do Monte dos Pozos. O Venres 
15 ás 11 da noite no pub A Pedra (Es
trada de Bembrive 134. Vigo) . 

White Flag 
O Iguana Club de Vigo conta co punk 
californiano dos White Fla g para o 
Venres 22 ás 12 da noite. 

Diemgoz 
No pub-terraza Bahia-B issau actuará o 
grupo de · percusión, cantos e danzas 
africanas do Senegal Diemgoz. O Ven
res 15 e Sábado 16 ás 12 da noite: 

Kronos Quartet 
O Sábado 23 ás 22,30 no centro Caixa
vigo. Composto por David Harrington 
(violín) , John Sherba (violín) , Hank 
Dutt (viola) e Joan Jeanrenaud (cello). • 

• 

• 
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Os cadaleltos reproducen 
aqui as peripécias da _película de Tomás Gutiérrez Aleá 

A . burocrácia funerária de 
Guantanamera é igual que a galega 
Non hai que tra~sladar un cadavre desde 
Guantánamo á Habana -como canta a 
película Guantanamera, de Tomás . 

penosa que resulta a burocrácia furierária. 
Aquí mesmo sucede algo semellante. 
Alguns opinan que a alma é de Deus, . 
pero o carpo, ... e:> carpo é das funerárias. ·Gutiérrez Alea- para comprobar _o 

• HORACIO VIXANDE 

Se vostede vive no rural, enferma e 
pensa que desta non vai sair, fágalle 
un favor aos seus e quede a morrer 

na casa. Agora ben, se está a mal coa 
parentela, vaia morrer a un hospital a Vi
go ou a Lugo, por exemplo. O de morrer 
non gasta a ninguén, pero o calvário de 
cargar co morto ... 

'. 

Os falecementos en Lugo son negócio 
para a indústria funerária de Lugo, por 
moito que o finado sexa doutro concello. 
Nesa cidade o 70% dos falecidos son re
sidentes noutras vilas e aldeas. A mellar 
aventaxe de ter un hospital no mesmo 
município no que se reside non é que a 
atención sanitária sexa máis imediata, 
nen que os familiares podan visitar ao 
doente. Pola contra, nese caso a un rén
talle máis benefícios o hospital cando ten 
a sorte de morrer, porque os cartas e os 
quebradeiros de cabeza que aforran os 
seus non son para desprezar. 

Monopólios 

Mentres funerárias do meio rural e urba
no pelexan polos martas -téñense dado 
casos de secuestros de cadaleitos co 
seu contido_:_, nalgunhas localidades a 
cidadania padece as práticas nlonopolís
ticas auspiciadas por -alguns concellos, 
mália que as leis europeas impeden os 
monopólios. 

O feito que as vilas grandes teñan cen
tros hospitalários serviu para que nal
guns casos as autoridades socializaran 
os .. benefícios que conlevan. Non estaba 
ben, pensaban alguns, que só as tune-

rárias aproveitaran o negócio dos vici
ños doutros concellos que ian morrer 
alá, daquela criaron o monopólio fune
rário. En localidades como Vigo, unha
empresa explota todo o relacionado OP 
tanatos . 

A aventaxe de que haxa un mono,pólio, 
explicaron os políticos cando criaron a . 
empresa Emorvisa, en Vigo, é que os 
prezos están ·máis controlados, xa que o 
carácter público da concesionária impede 
excesos cos co!"lsumidores potenciais. 
Ademais dá cartas ás arcas municipais. 

Pero dunha banda está a teoria e doutra 
a .prática. O caso é que Emorvisa, para 
mellorar a xestión; foi constituida como 
empr~sa mista -chámase Empresa Mis
ta de Servizos Mortuórios, S.A.~ e é 
controlada por un grupo de fun.erárias pri
vadas. 

Ante o feito de ter a clientela asegurada, 
contra o que quixera a maioria, Emorvisa 
comezou a aplicar prezo$ non políticos e 
morrer en Vigo hoxe está pola nubes. Se 
alguén do ·concello limítrofe de Mos falP.
ce no hospital do Meixoeiro -centro moi 
prpximo a ese município que foi construi-· 
do para atender á povoación da periféria 
de Vigo- terá que mercar caixa en Vigo 
e pagar o translado a Emorvisa. 

Grazas ao monopólio funerário, Emorvisa 
montou un sistema de incineración de ca
davres, ·de modo que un que marre en. 
"'.igo, pod~ ser queimado no tanatório de 
Pereiró. A parentela danlle as cinzas e 
aforra gastos e transporte. A cámbio, os 
prezos pala incineración non son precisa- . 
mente populares . A compañia asegura 

A. IGLESIJ\S 

que o servizo ten os seus gastos, tanto é 
asi que, para ser rendíbel o forno, é pre
ciso-que haxa duas incineracións diárias. 
Dis que é caro quentar a máquina. 

Com pensacións redistributivas 

Pero ser dp rural non é tan negativo para 
as funerárias. Nos municípios pequenos, 
nos que non hai hospitais, tamén hai me
canismos compensatórios que axudan a 
incrementar o PIB local. A deficiente cali
dade da rede viária xoga a prol das fune
rárias das vilas pequenas, cada vez son 
máis as vidas que se cobran as curvas 
das estradas e ali, prestos, aparecen os 
das pompas fúnebres. 

Mención aparte merecen as autoestra
das, case tan sinistras como as carrete
ras pero moito menos redistributivas, xa 
que o marta vai para a funerária da locali
dade onde está instalado o servizo de 
emerxéncia de-ambuláncias, e non p·ara 
a empresa do concello onde está o ponto · 
onde se produciu o acidenté. 

Tamén . hai _quen bu Ira o sistema. É o ca
so dunha família de Móstoles que se 
transladou ao Mediterráneo a veranear. 
Pero as vacacións truricáronse por mor 
da marte da sogra. A solución, para evitar 
pagar moito pala translado, foi calar a 
marte da finada, enrolar o carpo nunha al
fombra e levala a Móstoles dentro dun re
mofq1,.1e para maletás. O mau foi que pa
raron para tomar un café e alguén roubou 
o carriño. Ao chegar a Móstoles, o pro
prietário do veículo deu parte diante do 
xulgado e o xuiz decretou o seu ingreso 
en prisión. E é que as veces é perigoso ir 
contra das práticas monopolísticas. • 

TRES EN RAIA 

Imaxe 
corporativa 
• XOSE ENRIQUE ACUÑA 

Aquela noite de hai vinte anos a 
cólera era a nasa principal 
compañeira de habitación. Para 

moitos foi tamén o alcool quen axu
dou a navigar palas horas prévias ás 
execucións. A sensación que tiñan os 
nasos carpos semellaba a dun imenso 
mareo en alta mar, para o que non se 
lle atopaba remédio. A rábia e o medo 
tiñan acomodo no naso estómago, 
mentres a mente debullaba a impo
téncia pola serte daqueles mozos que 
no fondo tiñan unha biografia que 
moitos de nós poderiamos asumir. 

Tesos agardamas que a rádio oficial, 
nunha linguaxe de uniforme militar, o 
confirmara. Foi como un puño dirixido 
ao ponto máis débil da nosa existéncia. 
A pirotécnia máis cruel do franquismo 
demandaba naqueles tempos man du
ra coa oposición e toda ela fixo blanco 
nos peitos de cinco homes a modo de 
fusilamentos. Era a imaxe corporativa 
do xeito de governar do xeneral e os 
seus conmilitóns. Tamén foi o seu final. 

É abrigado repetir os seus nemes. 
Repetilos para escárnio de quen na 
chamada transición democrática ten
taron de botar unha laxe sen nome 
por riba deles. Txiqui , Otaegui, Garcia 
Sanz, Sánchez-Bravo Solla e Baena. 

Queren que non teñamos memória. 
Que esquezamos a loita contra a Dita
du ra. Que non lembremos nada da
quel 27 de Setembro de 1975. Que 
quede nen man dunha simples cita a 
pé de páxina dos hstoriadores domes
tiéados . E que non lle furtemos o si
lenzo das complicidades. 

Desde 1982 a soneira colectiva sobre 
a nasa historia máis recente tivo o pu
la· ngativo da cegueira felipista . Para 
eles a mensaxe de despedida que 
nos dedicara Xosé Humberto Baena 
Alonso, pouco antes de morrer, non 
merece ser coñecida palas novas xe
racións . Nen tampouco o abondar nos 
nomes dos verdugos ou daquela chea 
de cargos públicos que, como hai vin
te anos, seica están nun tris de recu
perar o poder. É a razón de estado. A 
mesma pala que o posíbel novo presi
dente do governo español, José M2 

Aznar, non puidera durmir naquela 
noite dos fusilamentos. Estaba prepa
rando oposicións.+ 

VoLVER Ao REGO 

D espois da incisiva crítica á bu
rocráci a cubana que destila 
Guantanamera e do varapau 

contra a intoleráncia cos homose
xuais que exibia Fresa y chocolate, 
películas ambas nas que colaborou, 
a .maiores do Instituto Cubano de Ci
ne, a Televisión Española, Canal 
Plus e várias produtoras privadas, 
seguro que xa están en preparación 
en España vários filmes satíricos so
bre a monarquía, o exército, a inviola
bel unidad e da pátria, "a banca, a 
lgrexa oficial, etc. /. 

Non seña que se apr \í'eiten da opor
tunidade ca_tro esque~distas para di- · 
cer que en Cuba hai máis liberdade 
de expresión que aquí.• 




