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O PP controla a estrutura de servícios sociais concentrada 
n·~ ·man do crego Benigno Maure 

As resi,déncias de vellos 
segunda indústria de Ourense 
Benigno Maure Cortés, crego, deféndese das acusacións, "o noso é un labor social que ternos que facer 
como. cidadáns", e nega ánimo de lucro. Mais apesar dos seus múltiples cargos consegue que o nomeen 

administrador da parróquia de Paciños (Allariz), para asi tentar-controlar o património da fundación González 
Ferreiro, un bocado de case 1.000 millóns d~ pesetas. Maure, preside a Fundación San Rosendo, na que se 

integran altos cargos· do PP, e que por facturación e persoal constitue a segunda empresa da província. 

CONTRA MAR 
Premio Matín Codax 

de Poesía 1995 

Xesús ·Franco 

AVÓS 
esquecidos 
babeo as augas 
sen máis recordos 
ca un adeus, 
unha coroa de flores 
e unha misa polo Carme . 

ga ia 

O Congreso de 
Escritores, o Consello 
da Cultura e a Mesa 
coinciden en criticar a 
política lingüística 

A aparición do 11 Volume do Ma
pa Sociolingüístico, elaborado 
pala Real Académia Galega; so
bre Usos Lingúísticos, pon de 
manifesto o e"Stancamento da lín
gua. Como xa informamos (A No
sa Terra NQ 692), un dos aspeG
tos máis chamativos do estudo 
referíase ao abandono do galega 
por parte da mocidade e a caida 
da língua ao longo deste século. 
Esta semana, sondeamos a opi
nión de persoas vinculadas a or
ganismos adicados ao ·estudo e 
defensa da língua. (Páx. 7 e 26) 

Os sócios do Celta 
frustrados ante a 
evidéncia de que quen 
manda é o accionista 
máis forte 

Durante dous dias celebráronse 
en Vigo a Xunta Ordfnária e Ex
traordinária do Real Clube Celta 
S.A. Avaliar a xestión da directi
va e aprobar o presuposto eran 
as duas cuestións centrais. De
cidiron a maioria das accións, en 
máns do Consello de Adminis
tración. Pero, o culebrón do ve
rán converteuse nun pésimo cir
co. Francisco Hernández, o vice
presidente, apresentou a dimi
sión, ainda sen ratificar, e as 
eleccións á presidéncia quedan 
para o ano que ven. .(Páx. 14) 

Unha carta 
de CCOO e UGT ao 
presidente da CES 
critica aos sindicatos 
nacionalistas 
Os secretários xerais de UGT 
e CCOO, Cándido Méndez e 
Antonio Gutiérrez veñen de di
rixirse por carta a Emílio Cabá
glio, actual presidente da Con
federación Eúropea de Sindi
catos (CES) na que verten du
ras descalificacións contra os 
sindicatos nacionalistas, acu
sándoos de "institucionalizar a 
división entre os traballadores" 
e de "propugnar un marco la
boral desconectado do exis
tente a nível xeraJ". (Pélx. 4) 

Carga policial 
contra os estudantes 
durante . . , 
a 1naugurac1on 
dos actos do 
V Centenário 
da Universidade 
compostelá 
O estrito protocolo e as fortes 
medidas de seguridade foron 
os rasgos principais da ciri
mónia inaugural do V Cente
n ári o da Universidade de 
Santiago. A preséncia dos 
Reis e das máis altas autori
dades civis, militares e ecle
siásticas fixeron que o día 21 
de Setembro Compostela 
contase coa maior porcenta
xe de policía ql!e se lembra 
na cidade. A pesares diso 
uns trinta estudantes conse
guiron despregar unha pan
carta na que se reclamaba un 
ensino galega e de calidade 
xusto ao paso do coche ofi
cial da Casa Real. Os mem
bros dos CAF foron imediata
mente retidos e identificados 
despois dunha carga policial 
sen que se saiba que cargos 
pesan sobre eles. (Páx. 5) 
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O crego Benigno Moure, coa colaboración do Bispad_o, pugna polo control 
. da Fundación González Fefreiro 

Con .1.200>millóns de facturación anual 
a Fundación San Rosendo controla o 60% 

·. dos servicios sociais de Ourense 
XAN CARBALLA 

Pasou de ser CárÍtas Diocesana a se chamar Fundación San Rosando. Na sua frente segue o crego Benigno Maure, que 
agora quer facerse co co.ntrol da Fundad6n Ramón González Ferreiro, cun capital estimado duns 1.000 millóns de 

pesetas. Cunha rede que ostenta o 60o/o dos servícios sociais ·da província de Ourense, pola sua facturación e número de 
· empregados a San Rosando é a segunda indústria da província. 

"Caritas agora ten unha misión 
de conciéncia social e estrutúra
se nas parróquias. A Leí de ser
vicios Sociais obrigaba a unha or
ganización democrática e por iso 
nace a Fundación San Rosendo, 
porque Cáritas era xerárquica" _ 
Asi explica Benigno Maure, presi-

. dente outrora de Caritas e. agora 
da San Rosendo, que esta última. 
nacese coa transferéncia de todo 
aquel património de residéncias 
xeriátricas, "ademais como non 
ten signo sindical, relixioso ou po
lítico pode pedir axudas á comu
nidade europea". 

As cifras da Fundacjón falan por si 
soias: máis de 30 centros, con ca
s·e 1500 internos, e uns gastos 
anuais de case 1-200 millóns de 
pesetas. A rede exténdese por to
da a província, pero os últimos in
vestimentos da ·Fundación talan 
dunha certa deriva, ao meter perto 
de 1.000 millóns de pesetas na 
denominada Vila Termal de Ar
noia, un complexo cunha residén
cia de vellos asociada pero na que 
alguns ven un futuro lugar aonde 
dirixir o política e economicamente 
rendábel "turismo da terceira ida
de". Maure Cortés, amigo persoal 
de Fraga e receptor dunha Meda
lla Castelao, defénde este· gasto 
"propriamente é un centro de sau
de, e ademais é bon para o Ribei
ro, porque é un verd~deiro núcleo 
de desenvolvimento". 

A finalidade social da que se dota 
a San Rosendo, as suas fortes li
gazóns coa lgrexa e cos poderes 
políticos locais e a extensión xeo
gráfica da sua influéncia sérven
lle de parapeto ás críticas de ser
virse desa enorme infraestrutura 
para cobertura política e eleitoral 
do Partido Popular. Sen embargo 
as denúncias sindicais, ainda cir
culando polos xulgados por su-

. postas maos tratos e falta de cali
dade en moitas das suas residén
cias, e recentemente a: cobiza por 
facerse co control da Fundación 
González Ferreiro, poñen en en
tredito as afirmacións de Benigno 
Moure de que "isto para min é un 
sacrifício, e para todos nós un 
servício non un negócio". 

Poderes fácticos 

Só o património construido con 
máis de trinta edificacións de 
considerábel tamaño constitue 
una auténtica forza económica 
na província. Pero é a.própria es
trutura de poder da Fundación a 
que ispe o seu carácter tamén 
político. Xunto a Moure Cortés, 
as outras duas figuras da Funda
ción son o senador do PP Luis A. 

· Chao, e o director da Oficina 
\ ~· ·, ' r • 

Xunta Directiva da Fundación San Rosend~. Sentados, de esquerda a direita, Luís Chao e Benigno Moure. 

Central do Banco 
. Pa:stor en Ouren
se, Elias Delgado 
Gurriarán. Chao 
foi unha das tes
temuñas da acu
sación no xuizo 
contra Etelvino 
Blanco, que de- . 
nunciara -en no- · 
me dunha plata-· 
forma de afecta
dos- maos tratos 
nas residéncias 
cando pertencian 
a Caritas (ver re
cadro), e 

Delgado Gurria
rán é considera-
do o eixo de 
grandes opera-
cións económicas 

Obispo 
de Ourense, 

cadación munici
pal na capital. 
Autoapreséntase 
nunha publica
ción da Funda

nomeou · · ción San Rosen-
admi nistrador da do: "son un home 

. con ini<!iativas. 
parróquia de - Fundei en Pena 

Pacl·n-OS a Trevinca, A De-
~rasa e Caraco-

B · ·· M chas, unha chea 
erngno oure· de sociedades e 

pero pasados empresas, resúl-
tame fácil _porque 

tres anos ainda teño imaxinación 

f · I e é un hobby o 
non 01 ªº ugar. poder axudar aos . 

demais. O pracer 
que poda ter cal
quer cidadáñ 
nunha província 

na província, ligadas aos inves
timentos económicos do presi
dente do Parlamento, Victorino 
Núñez, en Canárias e agora en 
Lisboa. Apesar da sua respon
sabilidade na estrutura do Pas
tor en Ourense, · Gurriarán non 
foi nen rozado no conflito da Re-

en crise de criar 
postes de traballo é unha gran 
satisfacción". 

A conexión deste auténtico lobby 
péchase coa aparición en cena 
de Manuel Sánchez Aguirre, co
mo responsábel do protectorado 

· que supel'Visa provisoriamente .á .. . ' , .. 
-•• 1 1 1 

Fundación Ramón González Fe
rreiro, con poder para manexar 
as cantas. Esta decisión foi to
mada pela Conselleria de Educa
ción frente aes membros da di
rectiva da Fundación, que advir
ten ·o início dun contencioso que 
restitua a situación da Fundación 
González Ferreiro. Sánchez 
Aguirre, avogado, foi concellelro 
do Partido Popular en Ourense 
na anterior lexislatura. 

Un petisco dé mil millóns 

Nun val, ao pé de Xunqueira de 
Ambia, a parróquia de Paciños 
(Allariz), ten construido un fer
moso edifício que qontrasta con 
forza na paisaxe. E o proxecto 
principal da Fundación Ramón 
González Ferreiro, un viciño da 
víla que fixo unha grande fortu
na en México e quixo adicala á 

· mellara dos seus conveciños. 

Ramón González Ferreiro, faleci
do en 1980, fixera testamento en 
1949, sen apenas modificacións 
até a sua marte, pela que deixa
ba to~a a sua riqueza para ser 

'l 1 l i 

administrada por unha fundación, 
que cando se constituise debia 
presidir o párroco de Paciños. 
Morto González Ferreiro, o pa
dreado da Fundación constituiuse 
e, xa aprobada a Lei de Funda
cións de Interese Galega, veu 
aprobados os seus estatutos, 
sancionados pela Conselleria e 
publicados no DOG (24 de Xuño 
de 1986) sendo declarada como 
fundación de carácter benéfico
docente. Aqueles Estatutos con
templan, e así o sanciona a Xun
ta sen reclamación nengunha, 
que a sustitución de membros fa
dase por maioria de votos dos 
seus compoñentes, sen outras in
tervencións externas 

Cando trascende a enormidade 
do capital que manexa comezan 
a producirse manobras para fa
cerse co control da Fundación. O 
párroco de Paciños -,--que conta 
cunha lgrexa fermosamente res
taurada cun adro moi coidad~. 
Alexandre Armada renúncia a se
guir na presidéncia, pero segue a 
dicer a misa cada domingo. Para 1 

porlle a guinda ao pastel o bispo 
1 ., ( - • • ) ' " ~ • • 1 : 1 : ( • 
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de Ourense n9mea, precisamen
te, a Benigno Moure Cortés como 
Administrador da parróquia, co 
único fin de autodesignarse presi
dente da Fundación Ramón Gon
zález Ferreiro, pésie a que non 
asistiu nunca a .reunión algunha 
do Padroado, nen mesmamente 
visita a parróquia. Estamos en 
Decembro de 1992. 

En Xaneiro de 1993 os membros 
do padroado . designan a Fran
cisco Estévez Cid como presi
dente, en virtude do que deter
minan os Estatutos. A partir de 
entón crúzanse os escritos coa 
Conselleria que paralisa as acti
vidades da Fundación. Os mem
bros da padroado legalmente 
constituido eco edifício recén re
matado procu.ran evrtar que se 
produza unha ocupación de feíto 
con persoal contratado por Ma
nuel Sánchez Aguirre, a quen a 
Xunta, irregúlarmente segundo 
se desprende da Lei de Funda
cións, nomeou interventor dun 
Protectorado, que se superpón á 
directiva, concedéndolle permiso 
para manexar cartos para gas
tos correntes. Apesar dese man
dato limitado Sánchez Aguirre 
pretendia pechar a contratación 
de catorce persoas. 

11 Aceitación resignada" 

Pela sua banda Benigno Moure 
declarou a A Nosa Terra que 
aceita "resignado" esta respon
sablidade. Di sobre o seu nome
amento "póñenme para que so
lucione os problemas" e semen
ta dúbidas sobre os patróns ac
tuais da Fundación utilizando un 
plural m'aiestático: "loitamos por
que se pofía orde na contabil i
dade". En declaracións a outros 

acusa aos mem
bros -do padroado 
de "usurpar a von
tade ·do fundador'.' 
e pretende man
terse na· presidén
cia conta vento e 
maré "terán que 
resolver os xui
ces. Que lle imós 
facer!"~ 

Na actualidade a 
• Fundación Gonzá-

N~ Fundación San ·Rosendo 
coindden altos cargos do PP e 
a conselleria pon de interventor 
a González Ferreiro, 
un ex .. concelleiro popular. 

lez Ferreiro cedeu o edificío de 
Pacjños para uns cursos de for
mación ocupacional que organi
za o concello de Allariz, e agarda 

non ter que recurrir ao Tribunal 
Superior de Xustiza -ainda que 
ameaza cun contencioso- para 
manter os seus direitqs. Insiste 

.-- ' .. , ...... _ .. ,,,: s ......... . . raen , " 

en que o seu pro
xecto ten concor
dáncia plena coa 
vontade do funda
dor "asegurar a 
educación dos ne
nos de Allariz e da 
sua comarca máis 
desfavorecidos eco
n om i ca mente ( ... ) 
Para iso se cons
truiu o centro de Pa
ciños e elaborouse 
un programa de in-

tervención pedagóxica que pre
tende a educación integral, coa 
posta en funcionamento dun 
centro de menores". • 

meios de comunicación Moure O edificio de Paciños está sen ocupará espera de resolver o litixio da Fundación R. González Ferreiro. 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Benigno Moure quer unha condena máis fo~ para Etelvi.no Blanco 
Apesar da sua condicion de 
crego, Benigno Moure e a sua 
defensa non se conforman coa 
senténcia que condenou ao 
secretário provincial da CIG e 
pede pris ión menor de tres 
anos , desterro de tres anos , 
multa de 250.000 pesetas ou 
arresto sustitutório, seis mi 
llóns de responsabilidade civil, 
e publicación da senténcia en 

1 todos os diários e emisoras 
onde se denunciaron os feítos 
a conta do imputado. A defen
sa de Benigno Cortes repite 
mecanicamente e esquece 
que várias daquelas publica
cións que relata xa desparece-

ron (Orense Diário ou El Sol), 

Pola sua banda Etelvino Blanco 
tamén apresei:itou recurso á 
senténcia que o condenou e 
volve apresentar testemuñas do 
que considera "maos tratos, pé
sima alimentación, crueldade e 
mesmo tortura", que se terian 
producido repetidamente en vá
rias das residéncias que rexen
taba cando se efectuou a de
núncia pública Caritas Diocesq
na. A reclamación de Etelvino 
Blanco é po.rmenorizada en 
canto aos testigos, antigos tra
balladores das residéncias que 
dan a cara apesar das presións, 

ou familiares de residentes. 

Benigno Cortes di que non en
tra "en que motivacións perso
ais pode ter Etelvino Blanco pa
ra facer esas denúncias. Erros 
todos cometemos pero non ad
mito esas denúncias". Pergun
tado de porque edsa teima en 
esixir máis penas asegurounos 
"eles insisten na Audiéncia e 
nós non iamos ser menos". 

O recurso do secretário da CIG 
abonda tamén en sinalar a im
portáncia da declaración do de
putado provincial do PSOE, Ma
nuel Vázquez Diaz, que tala de 

irregularidades graves e cobros 
indebidos por Cáritas a conta 
das subvencións prov~nciais. 

Ainda que a Fundación San 
Rosendo ·presume dunha con
tabil idade auditada ioterna e 
externamente, os próprios me
canismos de cobros das pen
sións e as axudas en múltiples 
partidas de diferentes ·departa
mentos da Xunta, concellos e 
deputacións, impiden un segui
mento exaustivo. A denúncia 
do deputado Vázquez Diaz 
abria unha liña de investiga
ción que nengunha institución 
se atreveu a seguir.+ 

O crego Maure e o PP marchan da. man 
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A crise'demográfica da província de Ourense acada 
unha situación de absoluto record, cunha pirámide de 
povoación invertida sen parangón, perto dunha 
verdadeira catástrofe. Só nesa situación se pode 
comprender que a segunda empresa da provínCia 
sexa a adicada ao coidado dos vellos . Tan benéfica 
función , lonxe de ser atendida comenentemente polos 
poderes públicos, déixase maiormente en mans 
privadas. Primeiro baixo control eclesial (Cáritas), 
despois cunha mistura relixioso-política, provocada 
polas denúnci,as de grave~ deficiéncias que 
espantaron á central de Caritas Diocesana. A 
Fundación San Rosendo é a marca de sociedade para 
un enorme tinglado empresarial (apresentado como 
desinteresado polos seus mentores- que factura 
vários miles de millóns e que diversifica os s.eus' 
investimentos en balneoterápia e turismo social, 
lembrando o.esquema caciquil e eleitoralista 
denunciado repetid.as veces no Estado no caso das 
excursións tjo INSERSO. 

sociais básicos pon en evidéncia ·todo o proxecto 
económico do PP para Galiza, certos matices do. caso 
que se vive en Ourense singularízano. O bispo de 
Ourense Xosé Diéguez Reboredo tiña amosado 
preocupación hai anos, cando se fixeron públicas as 
denúncias públicas sobre a situación nas residéncias , 
pola imaxe que daba Caritas na sociedade. Sen 
embargo agora ponlle ponte de prata a Benigno Moure 
para facerse co control da cobizada Fundación, dun 
emigrante galega que queria que a fortuna que 
amasara co seu traballo en México revertise na mellara 
do seu país: o alaricano Ramón González Ferreiro. 

un político ourensán a saña coa que a Fundación San 
Rosendo e a Conselleria de Educación se alian nun 
princípio e agora se distáncian co obxecto de birlarlle, 
sen asomo de legalidade, o control dos cartos aos 
patróns. A última manobra foi porlle un comisário 
político do Partido Popular que quer facer e desfacer 
nas contas so capa dun "protectorado" concebido pola 
Lei de Fundacións, como "instáncia excepcional". 

Pero se este uso político-económico de servícios 

Esta vocación benéfica dun amplo sector da 
·emigración, que 9enantes de 1936 enchera o pais de 
escalas e outras obras sociais, proibidas de raiz polo 
franquismo dada a sua orientación' laica e progresista, 
vese agora metida na enxurrada de intereses que 
alimentan uns fondos cercanos aos mil millóns de 
pesetas, administrados con coidado por un patronato 
democrático que seguiu as indicac.ións do prócer .·. 
González Ferreiro: Como unha guerra de pillos definiu 

. , 

A forza da Fundación San Rosendo radica no 
entramado económico e inmobiliário argallado na 
província, conectado .basicamente con duas 
consellerias controladas polo Opus Dei, e no poder dun 
Benigno Moure, máximo facedor, que influe desde hai 
anos na estrutura do PP ourensán o que lle permite 
colocar ao alcalde de Arnoia na vicepresid$ncia da 
Deputación, e aparecer como elemento na sombra das 
discórdias larvadas na organización popular. Que 
menos poder se podía esperar do presidente da 
segunda empresa da província! + . 

A NOSA TER..llA 



SINDICATOS E NACIONALISMO 

Nunha carta enviada por Gutiérrez e .Méndez ao presidente da CES 

·ccooeUGT 
descalifiCan aos sindicatos nacionalistas 
• J.B. 

Os secretários xerais de 
UGT e CCOO, Gandido 
Méndez e Antonio 
Gutierrez veñen de 
dirixirse por carta a Emílio 
Cabáglio, actual 
presidente da 
Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) na 
que verten duras 
descalificacións contra os 
sindicatos nacionalistas, 
aos que acusan de 
"institucionalizar a división 
entre os traballadores" e 
de "propugnar. un marco 
laboral desconectado do 
existente a nível xeral". 

A carta, enviada hai escasas se
manas, céntrase na defensa do 
marco estatal de relacións !aba
rais, obviando mesmo o Estado 
das autonomias. A rñaioria das 
críticas diríxense contra o sindi
cato basca ELA, maioritário na
quela comunidade, ainda que es
ta circustáncia, nen a representa
tividade dos sindicatos naciona
listas en xeral é mencionada na 
carta en nengun momento. 

Cándido Méndez e Antonio Gutiérrez observan con preocupación o crecimento dos sindicatos nacionalistas, ainda que na carta obvian estes resultados eleitorais. 

CCOO e UGT critican a alianza 
de ELA con LAB, ao que acusan 
de estar próximo a HB, e rexei
tan a sua postura de defensa 
dun marco próprio de relacións 
laborais. O escrito expresa "a co
mún preocupación pala-actitude 
que o sindicato ELA, membr.o da 
CES, ven mantendo nos últimos 
meses co conxunto do movimen
to sindical" do Estado español. 

As duas centrais de ámbito es
tatal consideran que para ELA 
constitue un "obxetivo político" 
enfrentarse "ao marco solidá
rio de relacións laborais en Es
paña". 

mo é o de obter convénios sec- CCOO e UGT tachan a estraté-
toriais ·de ámb~to estatal, que xia concreta da central basca 
consideramos de importáncia ELA de "hipernacionalista" e 
crucial frente ao gran desequi- "intransixente". Na sua opinión 
líbrio na relación de forzas que este tipo de sindicalismo con-
produ ci u a recente Reforma duce á "fragmentación das re-

Sindicatos que propugna unha 
acción sindical solidária en de
fensa do conxunto dos traballa
dores". 

Para finalizar, Méndez e Gutie
rrez, poñen en coñecemento 
de Cabáglio a sua "inquedan
za" por estes comportamentos 
e expresan o convecimento de 
que é preciso restablecer canto 
antes "a boa relación de cola
boración que debe existir entre 
as forzas sindicais pertencen
tes á CES".+ 

Laboral". ~ lacións laborais, á desvertebra
En perigo os convénios 
sectoriais de ámbito estatal CCOO e UGT rexeitan ade

mais as posíbeis . tranferéncias 
sociolaborais ás comunidades 
autónoma§, por consideralas 
"sumamente negativas para a 
coesión social e interterritorial 
no naso país". 

ción e ao dumping social entre 
Comunidades Autónomas", to
do o cal -sinalan os secretá
rios xerais de CCOO e UGT -
"parécenos contraditório coa 
condición de membro da CES, 
dada a inequívoca estratéxia 
da Confederación Europea de 

Os propósitos sindicais nacio
nalistas poñetian tamén "en 
grave perigo un aspecto funda
mental da estratéxia sindical 
unitária de CCOO e UGT, co-

VOLVER AOS VELLOS TEMPOS 
Era 1976 ou 1977. Un sindicalista que en 
pouco superaba os vinte anos comezou 
a dirixirse aos traballadores. Tratábase 
dunha asamblea moi concurrida na co
marca de Vigo, como tantas de aquelas · 
que viñan animadas polo início das liber- -
dades e pela mell9ra do nível de vida 
que traia canda ela a nova democrácia. 
El representaba ao Sindicato Obreiro 
Galega, nacido ao calor das taigas do 72 
de Vigo e Ferrol e xérmolo da actual 
CIG. Falaba en último lugar e no turno 
precedérao un dirixeote de CCOO que 
lle deu a palabra con esta expresión: 
"agora vaivos talar este rapaz": O rapaz 
comezou a expresarse en galega e unha 
enxurrada de asubias entoldaron a sua 

- intervención. Parte da asamblea, na que 
eran maioria os afiliados ou simpatizan- · 
tes do sindicato que daquela lideraba a 
nível estatal Marcelrnó Camacho, non 
cesaba a interrupción a cada que o sin
dicalista retomaba o. fio nun idioma que 
non era o.utro que o da maioria dos pre
sentes. Cachazudo e non disposto a ce-

- der aquel dirixente do SOG fífose ouvir 
- na língua que antes da sublevación mili-

~ tardo 36 empregara en mitíns no próprio 
Vigo o sindicalis~a e galeguista Ramón 
'Suárez Prcallo. ·Tardou vint9' minutos; pe-

M. VEIGA 

ro conseguiuno . Hoxe é un dos cadros 
responsábeis da CIG, ainda que prefire 
gardar o seu nome, cando lembra esta 
anécdota. · 

Desde aquelas o sindicalismo estatal, so
bretodo a própria central CCOO, evolu
cionou para mellar. Hai discursos de 
Amor Deus e mesmo 

dade autónoma ten provocado tamén va
liosas coincidéncias entre as centrais, 
mália que non sempre e non en todos os 

. sindicatos coa mesma forza. Mais, o ca
miño percorrido pode considerarse, sen 
dúbida, positivo. · 

Por iso chaman a atenCión feitos coma 

do seu actual s_ecre- ------------
este, no que· Méndez 
e Gutierrez amosan 
unha fina sensibilida
de para o problema 
nacional, pero no 
sentido. de esmagalo. 
Non temen coincidir 
para iso co máis es
curo da caverna gol
pista e de novo insu
rrecta a cabalo de 
banqueiros sen es-

tário xeral galega, 
Xesús Diaz, que po
derian ser asinados 
por calquera dirixente 
nacionalista. As .cir

'Non é unha liña de 
· análise aillada, como -

cunstáncias que atra:. inostran ' as acusacións 
vesa Galiza propicia- . 
ron esta positiva con- contra os mariñeiros 
verxéncia e toron cla- do Morrazo" 
rificando e madurar.i-
do posturas, en todas 
as partes, ·superado-
ras das eivas provo-

. cadas pala vixília im
posta polo franquis
mo ás liberdades sin
dicais. A demanda de 
convénios de ámbito 

crúpulos e de líderes 
de reminiscentes bi
godes . 

Os responsábeis má
ximos de CCOO e 
ÚGT crit ican as tran
féréncias laborais ás 

galega e a reclamq.ción de transferéncias -
• taborais para os ·organismos da comuni-

co.munidades autónomas, tachan de "po
líticas" as demandas dos sindicatos na-

cionalistas, nunha linguaxe que rapida
mente se asócia coa da patronal e alu
den ao espantapáxaros de ET A e de H B 
para demonizar a LAS e por ende a ELA. 

Non é contado unha liña de análise co
xuntural ou aillada, como demostran as 
acusacións vertidas por estas mesmas 
centrais contra a Asamblea de Mariñeiros 
do Morrazo que apoia a CIG. "Batasunei
ros" chámanlle, ao tempo que eles mes
mos apoian unha acentua~a violéncia 
neutros lugares do Estado, caso notório 
de Cadiz. Os posíbeis delegados de fá
brica están tamén a escoitar a cotio este 
ano, por voz dos mensaxeiros de CCOO 
e UGT, comentários que, máis aló qa ló
xica competéncia entre centrais, consti
tuen unha criminalización do nacionalis
mo, ao que tachan sen escrúpulos de 
"violento" e "amigo dos etarras". 

Deben- ser as direcións de ambos sindi
catos as que poñan en claro se asumen 
realmente esta deriva ideolóxica, cara un 
españolismo que parecia xa superado ou 
se, ás avesas, non coidan máis sensato 
facer unha- reflexión sobre quen son os. 
insolidários e quen os sometidos nesta 
chamada España das ·autononiias.+ · 
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O estrito protocolo e as fortes medidas de seguridade farón os rasgos principais da 
cirimónia inaugural do V Centenário da Universidade de Santiago. A preséncia dos 
Reis e das máis altas autoridades ciyis, militares e eclesiásticas fixeron que o día 21 
de Setembro Compostela contase coa maior porcentaxe de policia que se lembra na 
cidade. A pesares diso uns trinta estudantes conseguiron despregar unha pancarta na 
que se reclamaba un ensino galega e de calidade xusto ao paso do coche oficial da 
Gasa Real. Os membros dos CAF foron imediatame.nte retidos e identificados despois 
dunha carga policial sen que se saiba que cargos pesan sobre eles. 

Membros dos CAF despregaron unha pancarta por un ensino galega e de calidade ao paso dos Reis 

A µniversidade de Santiago comezou a comemoración 
do V Centenário cun protocolo próprio da Casa Real 
• CARME VIDAL 

Duas horas antes de que come
zase o acto inaugural xa estaban 
a pasar polo amplo corredor habi
litado diante do Auditório de Gali
za as persoas convidadas. Entre 
as que mais se deixaron ver con
tábanse as autoridades militares 
e eclesiásticas que chamaban a 
atención por viren en grupo e 
conxunción de uniformes. Tamén 
foron chegando conselleiros, go
bernadores civis, deputados, e 
autoridades académicas que se 
ian apostando dentro do salón. 

Non máis de cincuenta persoas, a 
maior parte do bairro, esperaban a 
chegada dos Reis ao recinto. Na 
porta o presidente da Xunta, Ma
nuel Fraga, 9 alcalde, Xerardo Es
tévez, o presidente do Parlamen
to, Victorino Núñez e o reitor da 
Universidade, Dario Villanueva 
agardaban aos Reis diante dun 
control policial máis ríxido que 
nunca despóis do intento de aten
tado de Mallorca. Comezaba asi 
unha xornada histórica para a Uni
v~rsidade de Santiago cunha ser
te de encorsetado programa que 
pouco tiña a ver cunha institución 
na que a imensa maioria dos seus 
membros son estudantes. 

Política de galería 

A participaci~ll . ·c:1?~ ~lunas da 

Universidade nos actos ia estar 
fóra de programa e viria da man 
duns 30 membros dos CAF que 
reclamaron un ensino galega pú
blico e de calidade e denunciaron 
nun panfleto repartido entre o pú
blico que "a situación das. nosas 
Universidades apreséntase tan 
crítica que a actual política de ga
lería e de grandes fastos das au
toridades competentes resulta in
capaz de disimulala". Laiábanse 
entre outras causas da suba dos 
prezos das matrículas e do es
tancamento da contía e número 

das bolsas de estudos. Ao non 
entrar no programa, os estudan
tes foron rapidamente confinados 
a un espazo na sombra e des
pois de ser golpeados, identifica
dos e retidos por máis de meia 
hora se lles informou de que os 
dados irian "ao goberno civil do 
quEl receberán notificación dos 
cargos por manifestación ilegal". 

Dentro do Auditório proseguían 
mentres os actos coa leitura da 
memória dos 500 anos polo ex
rector Ramón Villares . -única in-

tervención en galega-, e os dis
cursos de Darfo Villanueva, o mi
nistro de Educación e Ciencia, 
Jerónimo Saavedra, o presidente 
da Xunta, Manuel Fraga e o Rei. 
Fraga, despois de se referir de 
xeito reiterado e con citas tex
tuais ao rexionalismo de Brañas 
e recoñecer que a Universidade 
foi a sua alma niater personal, 
sen respeitar sequer os topóni
mos das cidades galegas sinalou 
que as universidades do pais, 
"seguen loitando polo desenvol
vimento de Galiza, ao servizo de 

España e nunha Europa que ta
mén tivo e ten nas Universidades 
un dos seus primeiros e princi
pais cimentos". 

Alén da entrega de obséquios 
ao Rei sobre o que se verte- . 
braba o programa de festexos, 
descubriuse unh~ praca con
memorativa no Claustro do Co
léxio de San Xerome e inaugu
rouse a exposición. "Gallaecia 
Fulget" na que se da canta en 

· cinco ·sedes da história da Uni
versidade-. • 

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

Cercados no corral _da prensa 
Burlar o estrito control policial 
non foi tarefa fácil nen para os 
manifestantes, nen para a 
prensa. Os representantes 
dos meios de comunicación 
acreditados que quixeran asis
tir aos actos de inauguración 
tiñan que estar situados nos 
lugares reservados dentro do 
Auditório tres cuartos de hora 
antes de que comezase a pro-· 
cesión académica no corredor · 
central. A partires dese mo
mento non poderian entrar no 
recinto. Os fotógrafos conta
ban ademais fóra cun espazo 

pequeno e limitado onde se ti
veron que amorear á direita 
dos cargos políticos que espe
raban na porta ao Rei. Os car
pos de seguridade coñecian 
ese lugar e.orno o corral da 
prensa. Non era pois posíbel 
recoller outra .imaxe que non 
fose a que a organización de~ 
cidira. A única opción que 
quedaba para poder informar 
con certa liberdade do que pa
saba fóra era prescindir da 
acreditación e non entrar no 
recinto, pasando asi a formar 
parte do pequeno grupo de 

espectadores apostados a ca
rón do Burgo. Dos acreditados 
ninguén se poido achegar a 
uns trinta estudantes até o 
momento dispersos que se 
xuntaron para despregar unha 
bandeira na que se reclamaba 
·un ensino galega e de calida-
de no xusto momento de pa
sar o coche oficial da Casa 
Real. No momento en que A 
Nasa Terra comezou a tirar·fo
tos e observar o que aconte
cia, ao tempo que eran apale
ados os membros dos CAF e 
reducidos a unha zona de 

sombra debaixo das árbores, 
a policia dirixiuse amenazante 
á nasa cámara, única daquela 
fóra do corral reservado, para 
impedir que o suceso chegase 
á opinión pública. Ao ver que · 
non había resposta por parte 
da xornalista ás ·indicacións e 
a pesares de estar no lugar 
dos espectadores vários mem
bros dos carpos de segurida
de reclamáronlle a acredita- . 
ción obrigandoa a abandoar o 
recinto para dirixirse: "ao co
rral da prensa onde vostede 
ten que estar". • 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ J ,o • ~ \ • 1 .. \ • 1 1 • l r 



DIAS 

•Peches e -
mobilizacións 
·da CIG contra 
a 11Lei Pertierra" 

O proxecto de lei elaborado pala 
equipa do ex ministro de 
Educación, Gustavo Suárez 
Pertierra, e que se retiré á 
Participación, Avaliación e 
Governo de Centros fixo que se 
racharan as negociacións entre 
sindicatos e r\.1inistério. Dende 
· hai meses, os representantes 
sindicais rexeitaron o proxecto 
aprobado polo Governo por crer 
que era perxudicial para o · 
profesorado. Tras un sondeo 
entre o profesorado de todo o 
Estado, o resultado deu unha 
porcentaxe dun 880/c:,, en contra 
do proxecto de lei. A CIG, cuxos 
representantes estiveron 
pechados no Ministério o Martes 
dia 26, xunto os representantes 
do resto dos sindicatos no 
Ensino, ten xa un calendário de 
mobilizacións para ó mes de 
Outubro para esixir a retirada da 
lei. Por outra parte, a central 
nacionalista denúncia a 
situación dos profesores tras 
estar xa determinados os 
destinos de traballo. Como 
exemplo, sinalan o caso de 
vários profesores que terán que 
impartir clase en dous centros 
con distáncias de máis de trinta 
quilómetros, como o caso da 
Cañiza e o Porriño. • 

• O· BNG reseña 
a privatización 
que leva~ cabo 
o PP de Vigo 

O grupo municipal do Bloqüe 
Nacionalista Galega en Vigo fixo 
unha valoración dos primeiros 
cen dias de governo do Partido 
Popular na. cidade, centrándose 
na xestión das diferentes áreas 
de governo. "O P.P en Vigo ten 
dado exemplo nestes tres meses 
de representar unha política . 
(clásica nas dereitas) autoritária e 

. demagóxica que renúncia a 
defender a economia do país e 
da cidade, preocupándose 
somerite de ocupar as 
institucións no seu próprio 
benefício e/ou no dos intereses 
de partido, sorbendo a estas 
calquer contido democrático e 
calquer orientación de a'IJance e 

· equilíbrio social; utilizando os 
cartas públicos no próprio 
·beneficio partidista para criar 
· adesións ou pagar favores 
políticos". O grupo municipal · 
nadonalista denúncia a 
paralizaci.ón da actividade 
municipal no concello desde que 
Manuel Pérez acadou a alcaldía. 
Como exemplo de oscurantismo 
na xestión municipal, o BNG 
denúncia a auséncia tje diálogo 
cos axentes municipais, a ' 
oposición a que o grupo 
nacionlista entrara na Zona 
Franca e o control do aceso aos 
plenos e ao concello. "Séguese a 
pretender privatizar l?ervizos 
(piscina, policía?!!) e mesmo a 
xestión wbanística ou as 

t: .. ~ .. . ... \¡, \.l. '· ' '• .. '•' • 

funcións administrativas através 
das asisténcias. Asimesmo, 
denuncian a auséncia de 
relacións coas demáis 
administracións e a estrutura . 
"piramidal" que se creou no 
concello. Os pontos que 
caracterizah a política económica 
do PP en Vigo son, segundo o · 

. BNG, o apoio ás grandes 
superfícies comerciais 
extranxeiras, ao Plano de 
Competitividade que afecta ao 
~ector naval e aos "plans de 
liquidación" de Alvárez.+ 

• Ramilo, camiño 
do. despido libre 

António Ramilo, presidente da 
Confederación de Empresários 
de Galiza, propón, agora, os 
contratos indefinidos para os 
traballadores. A 

contraprestación a esta medida 
seria, segundo Ramilo, abaratar 
o despido e, concretamente, só 
indemnizar ao traballador ca 
equivalente a vinte dias de 
traballo anual e curi tope 
máximo dun ano de salário. 
Estas medidas deixan paso a un 
despido favorábel 
económicamente· aos 
empresários pero supoñen a 
aúséncia dunha mínima garantía 
para o traballador á hora de ser 
despedido. Representantes 
sindicais xa respostaron ás 
propostas do presidente da CEG 
alegando que era o camiño 
directo cara o despido libre. 
António Ramilo voltou solicitar a 
convocatória de eleicións 
anticipadas no Estado para "dar 
estabilidade política e, con isto, 
maior confianza dos inversores 
e consumidores",· e rexeitou as 
mobilizacións dos traballadores 
dos estaleiros galegas. 

• Máis de oito mil sinaturas 

• Rematou o negócio 
da.guerra 
en Bósnia 

Dur~mte a guerra de Bósnia 
gastáronse 18 billóns de 
pesetas que foron investidos 
na indústria armamentística, 
o 60% da cal está nas mans 
norte-americanas desde a 
guerra do Golfo. A sempre 
negada garantía aos sérbios 
de Bósnia de ter parte da 
sober:ania nese Estado, 
rematou por ser recoñE~cida 
e o tratado de Nova lorque 
consagra a constitución dun 
estado integrado no que a 
federación crota-musulmá 
terá o control da metade do 
território e o resto será de 
competéncia dos sérbios de 
Bósnia. Previamente ao 
acordo de paz, os sérbios 
foron humillados en 
constantes ataques, cando 
xa anunciaran a sua 
decisión de buscar unha 
saida negociada ao 
conflito.+ 

• As eleicións 
catalanas 
en Novembro 

O Luns 25, ás tres da tarde, 
o presidente da Generalitat. 
Jordi Pujol corroborou o que 
xa se esperaba: as 
eleccións catalanas 
celebraranse o dia 19 de 
Novembro, catro meses 
antes. ~e finalizar a 
lexislatura de catro anos e 
de que se celebren as 
xerais. O desgaste que lle 
produciu ·converterse nun 
home de Estado, centro 
político de atención, forzou 
as circunstáncias e levouno 
a disolver o Parlamente. De 
calquer xeito, Pujol, en rolda 
de prensa deixou claro que 
os comicios catalanes non 
poden coincidir con outros 
para "consolidar os seus 
elementos de identidade, as 
suas institucións e o seu 
Estatuto así como o 
discurso político próprio". O 
líder de CIU recoñeceu que 
a decisión está 
condicionada pola negativa 
de Felipe González a 
adiantar as eleccións e polo 
perxuizo do caso GAL. • 

A. IGLESIAS 

para a dimisióh do governador de Pontevedra 
Ademáis de continuar as mobilizacións a cotio, os pescadores do banco ~anário-sahariano · 

· recolleron sinaturás para solicitar a dimisión de Xosé Alvárez de Paz, governador civil .d~ 
Pontevedra. A Asamblea de Mariñeiros en Loita do Morrazo apresentou no governo C1v1I 
8.728 sinaturas, recollida.s na zona, de apoio ás mobilizacións e a pral da dimisión de Alvá
rez de. Paz. A iniciativa xurdiu a raiz dos enfrontamentos que os mariñeiros manteñen coa 
Garda Civil cci motivo das suas protestas e das ameazas do governador contra líderes sindi
cais. A Asamblea anunciou un ha xornada de paro xeral 1para O Morrazo o vindeiro dia.1 O.• . 

·.. } ' 1 .. J ; • ' ) t. " .. · .... •, t . - c. • ~ J ' ) ' .. "' .. .. • 

• Seguen os paros 
nos estalejros 

Paros parciais e mobilizacións no sector 
naval seguen a darse neste.s dias. Os tra
balladores rexeitan o plan de axuste para 
as empresas públicas do sector naval, pa
la grave perda de postas- de traballo. Asta
no e Barreras son os. dous estaleiros afec
tados na Galiza e sómentes no caso do 
segundo, o Planod e Competitividade po
deria afectar a 180 traballadores. Os sin-· 
dicatos pensan que esta reducción non 
permitiría facer fronte ao traballo da fac
toría. Agora, agrávase a situación dos es
talei ros coa situación límite na que está 
Bazán, no Ferrol,segundo as declara
cións do seu director, Natálio Rodríguez.• 

• ·Refórzase a tese que 
une a Pio Cabanillas 
co narcotráfico 

Pio Cabanillas, o falecido eurodiputado do 
PP, poderia ter sido un dos beneficiados 

. nas conexións do trá-
=-~"""""= fico de drogas con 

políticos e membros 
das forzas de seguri
dade, segundo cons
ta nas dilixéncia do 
fiscal-xefe da Audién
cia de Donostia, Luis 
Navajas. Esta infor
mación xa fara publi
cada anteriormente 
por A Nosa Terra e 

foi agora recuperada polo diário Egin, que 
desvela que o traficante Luis Mendieta re
coñeceu ante Navajas o cobro por parte de 
Pio Cabanillas de cartos procedentes do 
comércio de drogas. O que non está claro, 
segundo o informe, ése foron para benefi- · 
cio próprio ou para financiación do PP.+ 

• Atentan contra o 
avogado de Samper 

O "Movimento pola Dignidade" reinvidi 
cou a autoría do atentad.o que o Mérco
res feriu ao avogado do presidente co
lombiano, Ernesto Samper. Os autores 
sinalan que non rematarán coas suas 
acción até que Samper dimita pola sua 
relación co narcotráfico. O Departamen
to de Interior.de Colómbia, sen embargo, 
fala da culpabilidade da DEA dos Esta
dos Unidos e da embaixada norteameri
cana en Bogotá no que denominan un 
"compló internacional". O presidente 
Samper quedou sinalado para a opinión 
pública cando se destapou a relación 
entre · a financiación da sua campaña 
eleitoral e os cartas do narcotráfico.• 

• Sinatura do acordo 
de autonomia 
para Cisxordánia 

A beira esquerda do Xordán pode ser, de 
vdlta, para os palestinos, polo menos for
malmente tras o acordo que Isaac Rabin 
e Yaser Arafat asinan o .Xoves 26 en 
Washington. O acordo pode poñer nas 
máns do povo palestino a terceira parte 
do território cisxordano e supor, a partir 
de Outubro, a retirada das tropas israelís 
, que permanecen no território dende a 
chamada "guerra dos seis dias", en ·1967. 
A paz semella ainda un hipót,f3se, sen em
bargo, xa que grupos de palestinos da ci
dade de Hebrón critican que o acordo 
non contemple a retirada dos soldados , 
que se encargarán de custodiar a un par 
de centos de colonos israelís. De calquer 
xeito, Arafat ere que esta sinatura signifi
ca o camiño cara Xerusalén e a desexa
da constn,ición do Estado palestino.• 
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GALIZA E M NDO 
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

A Conselleria de Educación mantén siléncio sobre a segunda entrega do Mapa Lingüístico 

O Consello da Cultura e a Mesa insisten 
nas diferéncias coa política lin·güística da Xunta 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

A aparición do 11 Volume do 
Mapa Sociolingüístico, 
elaborado pala Real 
Académia Galega, sobre 
Usos Lingúísticos, pon de 
manifesto o estancamento 
da língua e o seu 
predominio no ámeto 
privado fronte ao público. 
Como xa informamos (A 
Nosa Terra Nº 692), un dos 
aspectos máis chamativos 
do estudo referiase ao 
abandono do galego por 
parte da mocidade e a 
caida da língua ao longo 
deste século. Esta 
semana, sondeamos a 
opinión dalgunhas persoas 
vinculadas a organismo 
adicados ao estudo e 
defensa da lí ngua. 

Xosé Manuel Sarille, da Mesa 
pola Normalización Lingüística, 
ten moi claras as conclusións 
despois de ter nas máns o volu
me de Usos Lingúísticos . "Hai 
unha caída permanente d<;> gale
ga respeito ao castelán e, se 
ben, nos últimos anos, experi
méntase certa recuperación, é 
preciso facer unha chamada de 
atención. Pero, séria, non derro
tista, e dirixida a quen está xes
tionando os plans de normaliza
ción, que é a Dirección de Políti
ca Lingúistica da Xunta", di. 

Para Sarille, esta segunda entre
ga da Real Académia ratifica o 
que se adiantaba na primeira, o 
"declive permanente" do galega. 
"Paréceme significativo que da 
xente que ten de dezaseis a vin
tecinco anos, l.Jn 52% falen en 
castellano e un 46% en galega,. 
Pero tamén caberia reseñar que 
dos vinteseis aos corenta anos, 
xa lonxe da influéncia castelani
zadora da escala, siga existindo 
un 37% de persoas que utilizan 
exclusiva ou' case exclusivamen
te o castellano porque se pode 
esperar que a esa idade existi
ran maior cantidade de galego
falantes", di Sarille: 

Mália non ter es.tudado a fondo 

A moblllzaclón social a prol do galego non tivo ainda suficiente plasmación nor
mativa. Na foto moblllzaclón en Compostela o 15 de Abril do 1994. A. IGLESIAS 

o Mapa Sociolingúístico, o direc
tor do Instituto da Língua Gale
ga, Antón Santamarina tamén 
utiliza a palabra "declive" para 
referirse á situación social da 
língua e afirma que este volume 
non modifica as conclusións ne
gativas do primeiro. O que sí 
asume por compJeto é a Ponén
cia elaborada polo Consello da 
Cultura respeito ao decreto do 
galega no ensino no que se 
consideraba insuficiente para a 
normalización. "A miña postura 
é a que se reflexa nesa declara
cíón. Non entendo como algun 
médio de comunicación puido 
decir que o Consello estaba de 
acorde coa política lingúística 
da Conselleria", comenta. 

A era da información 
11 en castellano11 

O presidente da Mesa, amósase 
preocupado pala marxinalidade 
dos meios de comunicación en 
galega fronte á proliferación dos 
que utilizan exclusivamente o 
castellano. "Qué importa que ha
xa unha televisión e un rádio ga
lega se a grande maiória dos mé
dios reforzan o uso do castella
no? É sabido que _a xente recebe 
cada vez maior fluxo de informa
ción e que isto ten unha grande 
influéncia nas relacións sociais. A 
proporción do castellano neste 
ámeto é maior de xeito aplastan
te. Cada vez a xente ten menos 
tempos martas respeito á infor-

. mación e, polo tanto, o galega vai 
quedando na marxinalidade por 
non talar das innovacións de todo 
tipo que sempre nos chegan en 
castellano, dándolle maior presti
xio ao asociarse ao moderno. De 
calquer xeitoJ non se poden infra
valorar os ámetos nos que hai 
predomínio do galega, como po
den ser as relacións familiares", 
comenta Sarille. Asimesmo, rese

necesidade de eleición de maté
rias en primária, mobilidade de 
profesorado en primária e se
cundária ... ", afirma. 

O que ainda non recebeu o 
exemplar do Mapa da Real Aca
demia foi o presidente do Con
s·e110 da Cultura, Xosé Filgueira 
Valverde. Ainda así, amósase 
preocupado palas repercusións 

que está a ter o ña que o volume 
de Usos lingúisti-
cos reflexe a es- x · 
casa preséncia do osé M. Sarilla 

decreto da língua 
no ensino nos 
sectores máis du
ros fronte ao ga- . 
lego. "Non enten
d o como os da 
Asociación da 

galega no médio 
urbano. 

Sobre os temas 
da mocidade, en
s i no e língua, a 
Mesa lembra que 
"tímidos avan
ces" como D -· 
mencionado de
creto son froito 
da presión de 
moitos organis
mos e non inicia
tiva da Adminis
tración . "En Xuño 
de 1994, a Plata
forma de Ensino 
(Mesa , CCOO, 
CIG, STEG, No
va Escala) fixera 
á Administración 
a proposta dun 
novo decreto que 
avanzaba sus
tancialmente a 
respeito da Orde 
de 1988. Un ano 
despois, a Admi
nistración decide 
sacar o decreto. 
En consecuén
cia, o decreto 
sae tarde, pois 
debería ter tido 
vixéncia no curso 
anterior. Cando 
xa os cámbios en 
primárla eran no
táb e is e se co
mezaba a im
plantar a ESO. 
Péro tamén sae 
tarde porque o 
curso 95-96 xa 

_está comezado 
en todo o ensino 
básico e o decre
to acaba de sair, 
dando lugar a po
síbeis conflitos 
por falta de plani
ficación nos ma
teria is, tex~os, 

reseña a perda 
do galega 
na xente 
de média idade 

Fngueir.a Valverde 
considera 
"absurda" 
a postura 
da AsoCiacíón 

¡ pola Defensa 
! do Castellano. 

'Non entendo 
como algun meio 
de comunicación 
puido dicer que 
o Consello 
de Cultura 
estaba oe acordo 
coa poi ítica 
lingüística 
da Xunta" 
ANTON SANTAMARINA 

Defensa do Cas
tellano poñen un 
contencioso ad
ministrativo co.n-
tra o decreto e 
nos traen unha 
caravana a Gali-
za a favor do es
pañol. É absurdo. 
Tanto como dicer 
que Fraga adopta 
un modelo de in
mersión lingúísti
ca. Queren consi
derar o galega 
como unha língua 
extranxeira e isa 
é como dicer que 
nós o somos para 
eles", afirma. 

Sarille, pala sua 
parte, di que os 
avances que se 
dean no uso do 
idioma non poden 
ser considerados 
finalistas e que, 
no caso do decre
to do ensino, hai 
que tentar que se 
amplie dentro dun . 
par de anos. Por 
outra parte, opina · 
que determinar 
por leis o uso do 
galega non signi
fica ritualizalo nen 
insertalo en com-
_parti me n!os es
tancos. "E nece- -
sário concienciar 
á xerite que de 
que se vai talar 
na TVG, debe fa
ceto en galega e 
que se ten que 
dar clase en gale
ga, é a sua abri
ga", di.+ 
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. P.ARLAMENTO 

Xusto Alvariño dependía direitamente de Fraga, pero a Xunta non quer que se investiguen as irregularidades que denunciaron Cortizo e Felxó. A. IGLESIAS 

lncluen agravación do programa televisivo Con µstedes Pedro Ruiz 

O PP vota en contra de que se investiguen 
as extrañas facturas da Sl!cretaría.Xeral de Seguridade 
• CARME VIDAL 

O PP negouse a admitir a 
criación dunha comisión 
de investigación para 
investigar a malversación 
de fondos públicos na 
Secretaría Xeral de 
Seguridade dá que estaba 
ao frente Xusto Albariño 
.que xa fara acusado eón 
anteÍioridade de . 
urregularidades na sua 
xestión. As extrañas 
facturas que sacou á luz a 
oposición provocaron 
várias situacións de 
hilaridade parlamentária 

Non hai comisión porque segun
do Xaime Pita do PP, "xa se fixo 
unha investigación interna ao res
peito" sen que as incisivas de
mandas tanto de Miguel Cortizo 
polo PSOE como de Rodríguez 
Feixoo polo BNG servisen para 
facelos cambiar de opinión, por 
moito que se esforzasen en repe
tir que querían colaborar para 
"dignificar o nome da Consella
ría". E foi entón que os discursos 
pasaron de lembrar as máis ·que 
sospeitosas facturas dos siste
mas de seguridade da Xunta e 
da compra dun veículo autodesli
zante a percorrer un sinfín de fac
turas atopadas no departamento 
que con preguntas irónicas deixa
ban ver que o asunto pode che-

gar, se non fose tan grave, a ser 
case cómico,. un circo cos seus 
números como dixo Cortizo. 

Aluguer de coches con conduc
tor a 100.000 pesetas/día, pago 
de 439.000 pesetas pola repara
ción dunna fuga de auga, repa
racións de veículos que costan 
catro veces máis que o seu im
porte real foron algunhas das 
con.tas do rosário apresentado 
por Cortizo. Grabación dos pro
gramas televisivos "Con ustedes . 
Pedro Ruiz'', compra de libros 
de aritmétrica e xeometría - "pa.,. 
ra estar na cúspide da segurida
de mundial?"-, adquisición da 
colección enteira Genios de la 
pintua española -"que traslucirí- ' 
an eses lienzos para a segurida
d e de Galiza?"- e estadías en 
Paléncia ·inexplicabeis nunha 
viaxe oficial a . Madrid foron pola 
sua banda o acervo de facturas 

cando menos extrañás detalla
das por Rodríguez Feixoo. 

Nunha moi pouco acertada inter
vención por vir despois de que o 
deputado nacionalista dera con
ta da curiosa literatura mercada 
con cartas púolicos, Xaime Pita 
recriminoulle que "hai a quen a 
cultura e os coñecementos dos 
demais lle molestan". Coñecen
do os antecedentes de Xusto Al
bariño e anticipándose ao inten
to do PP de ocultar os feitos, Ro
driguez Feixoo perguntoulle ao 
governo se tal vez " é o Perote 
da Xunta de Galiza?'~ lamentan
do a dilación da Consellaria de 
Xustiza por aclarar os feitos. Al
bariño .era aquel que como lem
brou o portavoz socialista quixo 
no Xacobeo 93 que ·toda a mari
ña de guerra vixiara o litoral ga
lega e a aviación controlara o 
ceo nun extravagante dispositivo 

de seguridade. 

A pesares das moitas incrimina
cións e das acusacións que le
varían ao rubor a calquer políti
co, a resposta de Xaime Pita, un 
dos deputados cun carácter me
nos amábel do PP, moi adecua
do para a ocasión, riscorriu no 
seu ton habitual, negando os 
feítos e afirmando que "non se 
ten constáncia de desvío dos 
presupostos para actividades 
particulares". Ademaís, por se 
de facturas absurdas se trataba 
tamén aportou as suas: unha 
dun cable de 1200 pts e outra 
de 1500 para pilas. Quería asi 
deixar no ar unha pregunta: 
"Pringarse por tan pouco?". Pita 
pasando por alto as repetidas 
negativas do PP a calquer inten-

. to que queira investigar a xes- · 
tión do governo Fraga atreveuse 
a dicer que "se fixese falta unha 

comisión de investigación, nós 
mesmos a apoiariamos". 

. o· 1 S para conservación 
do património 

No pleno aprobouse co voto fa
vorábel dos tres grupos con re
presentación na Cámara o pro
xecto de lei do Património Cultu
ral Galego polo que se destinará 
un O, 15 dos presupostos á con
servación dos património. Des
pois de que Pilar García Negro 
polo BNG demandase a "rea
propriación dos bens que están 
en mans alleas a Galiza" e as 
"contraprestacións da lgrexa por 
receber fondos públicos para 
conservar o património" e que 
Mª Xosé Porteiro pedira maiores 
competéncias para os concellos 
o texto foi aprobado sen nen
gunha das emendas parciais 
.prosperara.• 

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

Axentes. forestQis denuncian a xornada semanal de 96 horas 
Uns cen axentes forestais con
centráronse ás portas do Parla
mento ao inicio dó pleno en de
manda da profesionalización, a 
elaboración dos planos fores
tais e a mellora das suas condi
cións de traballo. Despois de .. 
acusar aos conselleiros de Pre
sidencia e Agricultura por non 
recibilos -a pesares de sermos 
funcionários públicos", tres re
presentantes do sector conse
guiron entrevistarse con mem-

bros dos tres grupos parlamen- · 
tários dos que acadaron o corn
promiso de reclamar unha me
sa específica para o sector na 
que se trataría a problemática 
dos traballadores. Os manifes
tantes que levaban dous días 
en folga quedan agora, por un 
prazo prudencial de 15 días, 
pendentes de que os grupos 
parlamentares actuen e se non 
convocarán novas mobiliza
cións. Lembraron, ademais, os 

"seis anos que levamos recla
mando xa fartos de promesas 
incumpridas polo PP que se 
volcaron no tema da extinción 
sen facer un proxecto de futuro" 
segundo os sindicalistas Clau- · 
dio Quintillán e Xosé Santos. 

Na folla reivindicativa asinada 
·polos sindicatos CIG, CCOO e 
UGT denúnciase que os axen
tes laborais tiveron dos meses 
de Xullo a Setembro unha xor-

nada laboral de 96 horas á se
mana e piden ademais unha re
gulación que leve a prof~siona
lización do sector e unha mellar 
organización dos servizos para 
o que é necesário "abrir de for
ma inmediata as negociacións 
entre Organizacións Sindicais e 
a Xunta de Galiza, algo aó que 
a Xunta se comprometeu no 
1990 e que non fixo, impondo o 
seu critério a base de Decretos 
e Circulares".• 

-------------------------------------------------------;-------------~---7-·-----~--------------------~ 
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ES TRATÉ X l AS PDLÍTICAS 

O BNG pídelle á. sociedade que se organice e que perda os seus complexos 

· Beiras percorrerá toda Galiza e 
entrevistarase con empresários e sindicalistas 
·~.v. 

O BNG decidiu poñer en mar
cha "unha campaña de diálogo 
coa sociedade", segundo expre
saron vários membros da sua 
permanente, o pasado Martes 
26 de Setembro. X.M. Beiras 
que percorrerá numerosas vilas, 
durante as próximas semanas, 
peñerase en contacto tamén 
con empresários e con comités 
de empresa. 

Manuel Soto. 

En Outubro comeza a 
campaña da iniciativa 
popular pala reciclaxe 

Cuestionar o 
Plano de Residuos 
precisa quince mil 
sinaturas . 

Mentres Sogama anúncia un plan 
de reparto do Plan de Residuos 
da Xunta con outras empresas, 
dezasete persoas queren come
zar en Outubro a recoller sinatu
ras co propósito de que non se 
leve a cabo. Necesitan quince mil 
para que a iniciativa popular che
gue, polo menos, a debatirse no 
Parlamento galego. Se así tora, e 
os promotores da iniciativa teñen 
plena confianza de que o número 
de sinaturas non é nen moito me
nos utópico, o tema poderia de
batirse no próximo Xaneiro. 

"Incineradora non ; reciclaxe natu
ralmente" é o lema escollido agora 
que o Plan de Sogama pretende 
ubicar sistemas incineradores por 
todo o país. Os promotores non 
están sós xa que contan co apoio 
de sindicatos, grupos políticos e · 
ecoloxistas. Precisamente, Manuel 
Soto, de ADEGA, reseñou que as 
pretensións da Xunta poden ci>nle
var graves riscos de saude e me
diombiente. A iniciativa popular ba
sease, entre outros argumentos, 
nas políticas europeas máis pro
gresistas que se están a desenvol
ver en diferentes paises. Segundo 
estas, o inicio do século XXI esta
ría marcado pola reciclaxe, que 
acadaria o 60%, no tratamento dos 
resíduos sólidos. 

- Nas escalas, informarase ·aos 
alumnos da reciclaxra, reutilización 
e reducción de residuos como as 
bases deste novo modelo. A ini
ciativa lexislativa popular prevé 
unha fase informativa que contará 
con diferentes actos nas comar
cas e implica a ·concienciación da 
xente para recuperar matérias pri
mas, Segundo Manuel Soto, o 
sistema de reciclaxe conleva un
ha maior criación de emprego. • 

O lider nacionalista será o ariete 
contra o que el mesmo ten califi
cado de "muro de Berlín infor
mativo" que afasta a mensaxe 
dos nacionalistas de p.arte da 
sua potencial base social. A tác
tica agora difundida ven concre
tar o chamado á "mobílización" 
realizado o 25 de Xullo. Beiras 
apoiarase para difundir as pro
postas tanto no grupo parlamen-

- tar, coma nos concelleiros da 
organización. 

O BNG anunciou tamén os seus 
dous inmediatos obxetivos: con
seguir que o nacionalismo gale- . 
go non quede definiti.vamente 
abei rado do debate estatal. To-

. da vez que, despois das próxi
mas éleicións as Cortes, pode
ria reformarse hipoteticamente o 
actual marco constitucional. E, 
segundo, presentarse como al
ternativa de governo ou, cando 
menos, como pedra sobre a que 
xire unha alternatfva de governo 

ao PP en Galiza, nas eleicións 
autonómicas de 1997. 

A mensaxe do BNG, resumiuna 
Encarna Otero: "A sociedade 
galega ten que organizarse e· 
quitar da cabeza a idea de que 
as desg·rácias que ten Galiza 
son culpa dos próprios galegos". 

Francisco Rodríguez apontou o 
papel que interpretaría. o nacio
nalismo galego en Madrid: "de-

fender os intereses de Galiza" e 
. "pular porque o Estado español 
se declare plurinacional". O mes
mo deputado lembrou que "o 
Conselleiro de lndústria, António 
Couceiro non taña mantido nen
g un ha entrevista con Eguiaga
ray, eneal da situación dos aste
leiros galegas" e iso "pésie a que 
o parlamento galega aprobou ini
ciativas para o mantenemento da 
produtividadé en empresas como 
Astano e Barreras". • 

ACCION 
EN GA11CIA 

.· 

B o L S A S 
550 MILLÓNS PARA A AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS NOS EE.UU. 

Un ano máis, a través da nosa FUNDACIÓN PEDRO .BARRlÉ DE LA 
MAZA, concédeselle a 1 O xoves licenciados galegos bolsas de estudios 
para que perfeccionen os seus coñecementos cos programas educativos 
máis avanzados das universidades norteamericanas de máximo 
prestixio. 

Nas seis convocatorias celebradas, dotámo-lo programa de bolsas con 
550 millóns de pesetas para matrículas universitarias, gastos de estadía 
e manutención, seguros de enfermidade e accidentes, compra de libros e 
viaxes de ida ... e volta. Porque os nosos estudiantes, ó recolleren a súa 
bolsa, adquiren o compromiso de regresar, con todo o que saben, para 
devolvernos toda a acción en Galicia que poidan desenvolver e da que 
tódolos galegos sexamos beneficiarios. 

Relación de Bolseiros· e Estudios que van realizar: 

Blanco Castiñeira, José, 11 Programa de investigación en cardioloxía 
intervencionista e homodinámica 11

• Blanco Ward, Daniel, "Master en 
sistemas de información xeográfica e teledetección de augas 
subterráneas 11

• Crespo Fuster, Dámaso, "Master en deseño gráfico por 
ordenador". Crespo Minguillón, César, "Master en enxeñería e dirección 
de empresa~" · Lois Puente, Noemi, "Programa de investigación en 
tumores intraoculares11

• López Valcarce, RQberto, "Master en enxeñería 
eléctrica". Martínez Lorenzo, Luis, "Master en antropoloxía social e 
cultural". Rejón Prego, lván, 11Master en enxeñería aplicada" . RíO Rey, 
Carmen, "Master en lingüística". Vázquez Rodríguez, Octavio, 11Master 
en composición musical": 

Banco Pastor 
ACCION EN GA11CIA 



MODELO SANITÁRIO 

A iniciativa lexislativa popular Que o ~eclamaba foi aprobada en' 1990 
. . 

Os viciños a ponto de mobili:zarse de novo 
en demanda. da construci{>n do Hospital do. Salnés 
•MARIA ALONSO 

· A decisión da Consellaria 
de Sanidade de desviar 
para outra partida . 
orzamentária os 
catrocentos millóns 
previstos para. o início da 
construción do hospital do 
Salnés provocou o 
anúncio de novas 
protestas cidadáns. O 
prazo oferecido polos 
viciños á Conselleria 
expira o 1 de Outubro. 

A povoación do Salriés mantén 
a sospeita de que os responsá
beis sanitários poderian estar 
utilizando como excusa os suce
sivos atrancos xurdidos coa ex
propiación dos terreos nos que 
se ubicará o hospital para afo
rrar uns cartos que lles resulta
rian moi necesários tralo recorte 
presupostario de 1. 700 millóns 
de pesetas sufrido polo devandi- . 
to departame~to. 

Mentres o Concello, a Xunta e 
os proprietários da finca de Es
tromi I en Vilagarcia, aceitada por 
Sanidade para a ubicación do 
Hospital Comarcal, manteñen 
enfrontamentos sobre a legalida
de da ocupación da parcela, a 
plataforma cidadá que promove 
as mobilizacións mantense á 
marxe da polémica e asegura 
que só quere que se constrúa 
dunha vez o centro sanitário. 

Na opinión de Xosé Maria Fer
nández Martínez, voceiro da 
Comisión Pro-Hospital "a Con
selleria e o PP están póñendo 
tódolos atrancos posibles para 
xustificar un posible cambio de 
ubicación do hospital". "Se non 
fose así --engade- non se ex
plicaria que, dous anos máis tar
de de aceptar a ubicación na 
finca de Estromil, a Xunta cam- . 
bie constantemente os · requisi
tos da mesma e incluso que ve-· 
ña de esixir cinco novas condi
cións antes de aceitar definitiva
mente os terreas e remitir o ex
pediente á Consellería de Xusti
za para que o Consello da Xun
ta proceda á urxente ocupación . 

• dos mesmos". 

Da mesma opinión é o portavoz 
do BNG no Concello de Vilagar
cía, Carlos Méndez, quen inter
preta os problemas xurdidos 
arredor da construcción do hos
. pital como "un claro· atranco por 
parte do PP con Vilagarcia por 
ter este concello unha cor políti-

. ca distinta da súa e de acord9 
. coa concepción de política feu
dal deste partido". 

· Máis optimista cara ao futuro do 
centro sanitário, o alcalde de Vi-
1 agarc ia, Xavier Gago López, 
considera que o hospital é "case 
unha realidade" tralos contactos 
mantidos nas últimas semanas 
coa Conselleria de Sanidade. 

Partidas pantasma . 

. Tanto os representantes do 
1 - ~ - ...... - - .. 

. ' 

. 't • 

Vilagarcia considérase, desde hai anos, desatendida pola Xunta. 

BNG como os da comisión cida
dá en defensa do hospital ama
saron a súa preocupación polo 
paradeiro da partida presupostá
ria de 400 millóns qoe ía ser in
vestida no hospital. O portavoz 
da comisión, Fernández M~rtí
nez, subliñou neste sentido que 
non é a primeira vez que os car
tas do Comarcal do Salnés van 
parar a outras obras, porque "xa 
nos orzamentos dos anos 92, 93 
e 94 se incluian partidas que 
non chegaron a gastarse nunca 
neste hospital", ao tempo que 
denunciou un posibel interese 
da Conselleria por retrasar as 
obras "para gañar tempo porque 
en -realidade non dispón ·Xa dos 
cartas deste hospital". 

Para o alcalde de Vilagarcia, 
non obstante, o importante e ur
xente é que se adxudiquen as 
obras do hospital, porque, unha 
vez adxudicadas, a Administra
ción encargarase de destinar os 
cartos necesários para o remate 
das mesmas. "Calquer obra ten 
'várias anualidades -indicou Ga
g o López- e o lóxico é que o 
que non se gasta se adique a 
outros proxectos, cousa que se
guramente pasará con esta obra 
se non dá te{Tlpo a adxudicala 
até finais de ano". 

A loita de Vilanova 

.A morea de dificultades que a 
construcción do futuro Hospital 
Comarcal do Salnés está a su
frir -non se pode esquecer que 
a iniCiativa lexislativa popular 
que posibilitou a aprobación do 
centro no Parlamento foi pre
sentada no ano 90, que os trá
mites do Concello para a ocu
pación dos terrees comezaron 
no 92 e mesmo que a zona está 

reservada para 
uso sanitario 
dende o 86-
c o m p l í case 
aínda máis co 
presunto inte
rese do Con
cello de Vila- -
nova de Arou
sa por conse
guir un trasla
do da ubica
ción para que 
o centro se 
construía en 
terr'eos desde 
município. 

'A Comisión 
Cidadá en Defensa 
do Hospital 
preocupouse polo 
paradeiro dos 400 
millóns que este 

que, despois de 
aceitada, o 
Concello de Vi
lanova expre
sou o seu inte
rese en ceder 
terreas para o 
mesmo centro. 
Na opinión do 
voceiro cidadá 
resulta cando 
menos sospei
toso que xurdan ano ian ser 

investidos 
no hospital 

novas atrancos 
despois de que 
o alcalde de Vi
lanova se entre-

Xosé María 
Fernández 
Martínez lem
b.rou que o 
Concello de Vilagarcia presen
tou a única oferta de terreas 
cando a Xunta decidiu a cons
trucción do Hospital Comarcal e 

viste co Conse-
11 e i ro de Sani
dade , · Romay 
Beccaría, para 
oferecerlle unha 

nova ubicación do hospital. 

Pola súa banda, o alcalde de Vi
lagarcia aclarou que,· mália os 

r------------------------------------------------, 
Primeira pedra dos hospitais 
do Barbanza e Costa da Morte 
A Conselleria de Sanidade 
ven de poñer a primeira pedra 
de dous novos hospitais co
marcais, o do Barbanza e ó 
da Costa da Morte. O primeiro 
deles prestará asisténcia a 
65 .. 000 habitantes dos conce
llos de Ribeira, Pobra do Ca
ramiñal, Boiro e Porto do Son, 
ubicarase no' município de Ri
beira e a súa construcción co
mezou, co acto simbólico de 
colocación da primeira pedra, 

. a fin de semana pasada. O 
: centro contará con 80 camas 
1 

de hospitalización. 

As obras do Hospital da Cos
ta da Morte, que se situará no 
Concello de Cee, comezarán 
o día 30 deste mes. As obras 
dos dous novos hospitais co
marcais suporán . un investi
mento global próximo aos 
3.000 millóns de pesetas e te
rán un prazo de execución de 
dous anos, polo que comeza
rán a funcionar antes de que 
estean rematadas . as obras 
do Hospital do Salnés.+ 

L------------------------------------------------~ 
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problemas xurdidos, a Conselle
ria segue disposta a construir o 
h9spital en terreas do municipio. 
"E lexítimo que Vilanova intente 
variar esa postura -afirmou Xa
vier Gago- pero parece claro 
que non o conseguiu e agora só 
falla esperar a recta final e a 
que en 5 ou 6 meses se coloque 
a primeira pedra, como ocorriu 
co Hospital Comarcal do Bar
banza a pasada fin de semana". 

"Existen unha manchea de con
dicións sociais e sanitárias que 
tan do proxecto de construcción 
do centro sanitário unha medida 
urxente sentida polo conxunto 
da povoación da zona", sinala 
Carlos Méndez, concelleiro do 
BNG. Neste sentido, indicou 
que a falla de recursos sanitá
rios é grande e que as formas 
de acceso aos hospitais da área 
de. Pontevedra son excesiva
mente complicadas, debido a 
que "a vía rápida só serviu para 
comunicar Sanxenxo". "Ade-

. máis, engadiu, os hospitais pon
tevedreses atópanse absoluta

. mente masificados, polo que 
son incapaces de asumir a po
voación do Salnés". 

Esta comarca posue; por outra 
parte, a taxa máis alta de enfer
mos de sida por habitantes de 
toda Galiza. 

Os graves problemas,...económi
cos da zona contribúen a em
piorar o nivel de vida e a situa
ción socio-sanitária da súa po
voaci ón. Carlos Méndez lem
bra, neste sentido, que a co
marca do Salnés ten unha taxa 
de paro do .23,3%, por riba de 
Vigo e Ferrolterra.- NQ municí
pio de Vilagarcia esta taxa dis
parase até un 27%. • 



ENSINO E SOCIEDADE DE CONSUMO 

O excesivo gasto en textos escolares provoca numerosas q~eixas dds .pais 

As bibliotecas de aula, .. 

fórmula parci aforrar nci compra de libros 
•M.V. 

O uso colectivo do 
material escolar poderia 
ser a alternativa ao forte 
gasto que supón a compra 
de libros. Entre dez e vi nte 
mil pesetas custa encher, 
cada início de curso, a 
carteira dun alu_mno desde 
a preescolar ao BUP. O 
ensino obrigatório supón 
unha forte carga para a 
maioria das famílias~ non 
poucas delas con un ou 
vários dos seus membros 
no paro. 

A queixa dos pais ponse de ma
n if esto á hora da compra na 
maioria das librarias. Doce, 
quince ou vinte mil pesetas de 
gasto por tillo en conceito de 
gastos en libros, en periodo de 
crise , ten dado início a unha 
procura de alternativas realizá
beis. Alguns concellos sufragan 
este gasto ás famílias menos 
pudentes, pero os beneficiados 
son poucos, o mesmo que suce
de coas bolsas do Estado que 
incluen o gasto de libros. 

A Organización de Consumido
res é partidária da liberalización 
de prezos que xa levan á prácti
ca, mália que de forma ilegal, al-

Os libros de texto poderian ser compartidos, sobre todo nos primeiros cursos. 

gunhas grandes superfícies co
merciais. Para Alberte Ansede, 
presidente da Asociación Sócio
Pedagóxica Galega, esta libe·rali
zación "perxudicaria aos peque
nos establecementos e a médio 
prazo tamén aos consumidores", 
pois, na sua opinión, ''tendo en 
canta que o libro de texto é unha 
compra obrigatória, o probabel é 
que as grandes superfícies acor-· 
dasen coas editoriais unha subi
da do prezo de partida, de modo 
que o descanto anunciado non ti-

vese apenas virtualidade". 

A tendéncia das editaríais a pre
sentar cada vez libros máis vis
tosos e con maior emprego da 
cqr está a afectar tamén en 
grande medida ao prezo final. 

Pero non só é o libro de texto o 
que incrementa o gasto. Está ta
mén o chamado libro de apoio. 
Segundo Ansede, non se trata 
máis que de "transformar a vella 
libreta de exercícios que tiña-

A. IGLESIAS 

mas todos nun libro con algun 
debuxo e espácios para encher, 
de modo que se convirte nun 
produto máis de venda". 

As queixas de moitos pais cén
transe na imposibilidade de reuti-

. lizar ós mesmos libros para su
cesivos irmáns ou mesmo para o 
estudante que repite. Sen em- · 
bargo, cando menos teoricamen
te, a validez do libro de texto que · 
se impón en cada coléxio é co
m0 mínimo de catre anos. Só a 

O fundo de solidariedade entregáranllo aos mariñeiros do banco canário sahariano 

Conselleria está capacitada para 
modificar o libro recomendado, a 
proposta do Consello Escolar. 

Nenos carg~dos 

A imaxe do neno de seis ou se
te anos -cargado de libros pode
ria mudar. Para Alberte Ansede, 
esta realidade "é consecuéncia 
dunha concepción errónea do 
ensino que ten como eixo a di
versificación". Segundo o pr_esi
dente da AS-PG, "o fundamen- · 
tal no coñecemento é a com
prensión, a relación- de contidos 
e a capacidade de expresalos, 
pero non a especialización que 
é cara onde se camiña e a que 
provoca a existéncia dun exce
sivo número de textos". 

"O material escolar -s inala 
Ansede- deberia ser gratuito, 
pero promocionando o seu uso 
colectivo, porque o poder pú
blico non se pode facer cargo 
da compra _de libros para cada 
rapaz" . Esta fórmula concreta
riase nas "bibliotecas Q.e aula, 
sobre todo nos níveis primá
rios do ensino e contribuiria a 
un reforzamento do traballo na 
clase, no canto da mera reco
llida de apuntes para estudar . 
na casa que se realiza actual
mente". Tendendo "a unha ad
quisición individual mínima re
solveriase en parte o proble
ma económico, conforme se lle 
ensinaria aos nenas e nenas a 
compartir e cuidar o que é de 
todos".• · · 

Anuladas as sancións contra os profesores do MaÍ1oel António 
•H.V. 

O Tribunal Superior anulou to
dos cargos e as sancións, agás 
dous traslados, contra os tres 
membros da equipa directiva do 
Manoel António por exixir, en 
1991, a democratización deste 
centro de ensino. 

A senténcia do Tribunal Supe
rior, ditada o 14 de Setembro 
pasado, anula todos os cargos 
e sancións contra a secretária 

do centro, que fora suspendida 
sete meses de emprego e soldo 
e translada forzosamente de re
sidéncia e pasto de traballo. Pa
ra o xefe de estudos a sanción 
era igual, e-o ditame do Tribu
nal anula todos os cargos agás 
o traslado. No caso do director, , 
a ssuspensión de emprego e 
soldo era de nove meses e im
plicaba tamén o traslado forzo
so. Neste caso tamén foron 
anuladas todas as sancións, ex
cepto o traslado. 

Os tres sancionados terán que 
ser restituidos en todos os seus 
direitos por completo e terán 
que receber os cartas non paga
d os no seu dia por parte da 
Consellaria de Educación, que, , 
através da Inspección, ditara a 
sanción agora anulada. 

Para Bráulio Amaro, o xefe de 
estudos do Manoel António, "a 
senténcia é desproporcionada 
en canto que aceita o traslado, 
pero xa está consumado e eu xa 

volvin ao Manoel António, pero 
no tocante ao resto o fallo é moi 
positivo para a vida normal dos 
centros de ensino porque se _di-· 
sipan os temores a ser sancio
nados por abordar determinadas 
cuestións que non son estricta
mente académica_s. O que fai é 
democratizar a vida dos centros 
e im'pedir as arbitrariedades da 
Administración e da Inspección". 

Os tres membros da directiva do 
centro de ensino integrado Ma-

noel António foran sancionados 
tras unha longa disputa co direc
tor da residéncia anexa ao insti
tuto, a quen acusaban de ter un
ha conducta fascista no seu or
denamento da vida do centro. 

Por último, os tres profesores 
acordaron, unha vez soluciona
do o conflito, entregar aos mari
ñeiros do banco canário saha
riano os cartas que habia na 
canta de solidariedade aberta 
para apoialos. • 
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REGULACIÓN DE EMPREGO NA CITROEN 

Anxo González Ferreira, 
da CJG da Citroen • 

'A Admin·istración permite que o sector do 
automóbil, por calquer resfriado, bote ma_n do INEM' 
•H. VIXANDE 

"Non deberia recorrerse 
tan alegremente aos 
fundos da Seguridade 
Social", dixo Anxo 
González Ferreira, 
responsábel da sección 
sindical da CIG na 
C.itroen, en alusión ao 
expedente regulación 
temporal de emprego 
apresentado pola 
empresa de automóbiles, 

· que consiste en 40 paros 
técnicos de Outubro e 
Abril, e que foi criticado 
polos sindicatos de clase. 
Gonzá.lez Ferreira, 
recordou que "o balanza ' 
do primeiro semestre do 
ano dá un benefício -
líquido de máis de 1. 700 
millóns de pesetas". 

Ferreira opina que "se está a 
realizar un número excesivo de 
horas extras; é algo xa descon
trolado, o outro dia denuncia
mos o caso dun traballador que 
durmiu na fábriGa porque rema
tou ás duas da mañá e tiña que 
entrar ás seis. Hai que denun
ciar a falta de responsabi.lidade · 
da própria dirección da empre-. 
sa". O sindicalista referírese á 
grande carga de traballo que 
nestes momentos ten a empre
sa. "Hai wnha série de cues
tióQS pendentes ,como a fabri
cación de repastos, o lanza-. 
mento dun novo modelo e mes
mo a produción normal. Citroen 
pretende producir sempre a to
pe, ao máximo que dá a cadea, 

e como falta persoal, ten que 
suplilo con horas extraordiná
rias". Ao tempo, como ao longo 
do ano Citroen ten unha expec-

. tativa de venda de coches, 
"cando se acada esa produ
ción, entón queren que a xerite 
vaia ao paro". 

Co"trol de existéncias 

A filosofía coa qu~ entende Ci
troen a xestión das existéncias 
implica que non debe haber un 
stock superior ao equivalente a 
un mes de produción. "Todo o 
que o sobrepase é moi gravoso 
para a economía da empresa -
di Ferreira-, porque é un capi
tal parado que non circula, pero 

- nestes momentos o stock é infe
rior á média, ·a dirección recoñe
ce que o. problema é de vendas 
de coches e as previsións ví ron
se superad.as". 

Para Ferreira é necesário un 
control sobre as horas extras e 
"adaptarse á lexislación sobre 
as mesmas, coa proibición ex-

presa de que un fraballador faga 
dous turnos ou traballe seis ou 
sete horas extras, porque é un
ha barbaridade e supón unha 
ilegalidade". "Se eliminan horas 
extras -di o sindicalista-, ben 
se crea -emprego, ben se elimi
nan paros técnicos, porque en 
todo caso hai que producir". 
Contado, Ferreira considera que 
é máis fácil criar. emprego que 
eliminar horas de paro. 

Se os sindicatos discuten a ne
cesidade do paro, o feito de 
este ser aprobado é explicado 
porque "hai certa laxitude na 
Administración con algunhas 
empresas, fai deixadez da sua 
autoridade e permite a todo o 
sector que por calquer resfría- · 
do, por pequeno qüe sexa, bo
te man do INEM, e despois ve
ñen a cachón todas as auxilia
re.s, que paran os . mesmos 
dias, porq.ue traballan en fluxo 
contínuo"; Ferreira critica o re
curso aos orzamentos públicos 
e o·teito de que nalgunhas em
presas auxiliares os d_ias de 
paro técnico non se paga o 
100% do .salário. En todo caso, 
na Citroen, ainda que si se pa
ga a porcentaxe total, está cal
culada sobre a base de cotiza
ción de 1990. Na indústria au
xiliar sucede o mesmo. Ade
mais, a empresa ven de afir
mar que este paro vai custarlle 
máis que en 1990. "O que fal
·taba -di o -sindicalista-, ago-
ra nos choran esa cantidade". 

"No primeiro semestre do ano hai 
1.700 millóns de benefício, e unha 
empresa con benefícios non ·de
beria recorrer a paros técnicos, 
son fundos que saen da Segurida
de Social e que non van a outros 
destinos onde se cadra son máis 
necesár.ios; pero se cadra esta é 
unha filos.afia de solidariedade so
cial e non é moi entendida".+ 

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

'Sospeitamos que as fá·bricas de coches 
. parán ao tempo para presionar ao Governo' 
A regulación, en princípio, está 
prevísta ao longo dos próximos 
tres meses, os dias non están 
confirmados, pero son catorce. 
Desde Xaneiro a Abril haberá 
outros 26 paros. Afecta a todo 
o cadro de persoal, ainda que 
quedará unha minoría na fábri
ca. "Barallamos a circunstáncia 
de que coincide co posíbel pe
riodo eleitoral, e é posíbel que 
haxa presións. Todo o .sector 
ao mesmo tempo infla as listas 
do p~ro -porque eses dias ofi
cialmente, seremos parados, 
os 6.500 da Citroén e algo 
máis de 3.000 da indústria au
xiliar e asi en todo o sector· do 
automóbil. lso pode servir para 
presionar ao Governo". 

autonomia, chámanlle indepen~ 
dentes pero non hai tal son un 
instrumento da patronal'', expli
ca Ferreira ao referirse ao SITC. 

alegremente. Ademais, dase o 
paradm;co de que durante o paro 
haberá un aumento da produ
ción, estamos a facer 1.300 co
ches e nese mes haberá un re-

como o expedente foi aprobado parto para subir a produción, a 
polo Comité ~e Empresa, os partir de Outubro fabricaranse 
sindicatos apresentaron un con- 1'4 coches diários máis. A em-
tra-informe diante da Consella- presa é máis rendíbel traballan-
ria de Traballo, "ainda que le- do menos dias con máis produ-
galmente non ten efectividade ción. Hai os mesmos gastos ti-
-precisa o sindicalista-, o úni- xos, pero o rendimento aumenta 
coque conta·ante a Administra- co traballo, de aí a necesidape 
ción é o Comité, o naso é unha de horas extras. A alternativa é 
protesta. A Adminisfración traga contratar: persoal, porquE':f hai 
porque son moitos miles de mi- xente que leva mesesfacendo 
lións de pesetas. e moitos miles horas extras. Nós a única vez 
de pastos de traballo, é un sec- que asinamos unha regulación 
tor que pode tirar da indústria e foi no 93, porque houbo un com-
aproveita a presión. Taméo re- premiso da dirección de ser ri-
. cebe as máximas axudas por _ gorosos coas horas extras, pero 

Todos· os sindicatos están en investimento previsto". despois dos paros fixeton tabula 
confra do ex.pendente, agás o rasa. En Febreiro houbo unhas 
Sindicato lndependente de Tra- "Outra cuestión que valoramos é inundadóns na Franza e para-
balladores da Citroén, que ten o que na Franza había tempo que ·ron dous días, algo que afecto~u 
57% dds delegados, unha' por- tiñan paros técni.cos;· as vendas aquí. Daquela dixemos que non 
centaxe que abonda para asi- só se manteñen en Alemaña. habia que pasar ao paro senón 

1- nar o expedente. "Os amarelos Pero non hai .perigo de entrar en que podíamos recup~rar en 
: cumpren a sua funéión ; son un perdas,. por iso pensamos que dous Sábados, pero , a empresa ¡ sindicato patronal, non te_ñe~ s~ ~~~~. rr:i~~ do p~ro dem~sia~o- n~~ q~ijx?"· + , . 

. . L---------------------------------------------------------------------------

A política económica 
de Chirac 

MANuELCAO 

O Orzamento para 1996 elaborado polo primeiro ministro galo 
Alain Juppé ven de supor un duro golpe para os que esperaban 
da direita democrática francesa cámbios substanciais a respeito 
de modelos anteriores. A loita contra a exclusión social, a guerra 
a marte contra o paro, a redución de impostes, etc., resultaron ser 
pura palabraria destinada a acadar votos tanto pala direita como 
pala esquerda, con promesas imposíbeis de cumprir a menos que 
se asumisen custos políticos e de popularidade que nun curto lap
so de tempo faria perder a toleráncia dunha parte dun eleitorado 
~sencial para e5 control político e a paz social. A loita contra a co
rrupción resultou risíbel antes de empezar a governar palas puña7 
ladas internas á própria direita entre os seguidores de Balladur e 
Chirac. Se seguen esgañifándose entre eles, a esquerda só ten 
que esperar e pulir o seu liderazgo e as súas propostas na certe
za de que os delírios de "grandeur" de Chirac consumirán un capi
tal político tan volátil nas sociedades modernas. 

Ao final as medidas de política económica son as mesmas da 
equipa de Balladur: redución do déficit para poder baixar os ti
pos de interese o que desencadeará un maior crecimento e a 
consecuente criación de emprego. Frente ás críticas eleitorais 
contra a "única política económica posíbel" Juppé declara agora 
que: "O que non sei facer é reducir o déficit, aumentar o gasto e 
baixar os impostas. O cumprimento dos critérios de converxén
cia para a moeda úr,iica abrigan ao governo francés a realizar 
unha política ortodoxa de 
axuste interno preservando 
ao .tempo a paz social e as 
principais conquistas do 
Estado de Benestar. As 
ameazas dos sindicatos 
abrigaron a dimitir ao ante
rior Ministro de Economía, 
Alain Madelin, que falou de 

. acabar cos "priviléxios dos 
funcionários" e de reducir o 
gasto social. O incumpri
mento do programa mila
groso, que ia crear empre
go reducindo o déficit sen 
aumentar os impostas, po
de traerlle algúns proble
mas a Juppé, máis sta polí
tica é plenamente coerente 
co desenrolo do ciclo políti
co, tendo en conta que as 
eleicións lexislativas serán 
ainda en 1998. Para com
pensar, o xiro á direita con
crétase en medidas políti
cas cara o exterior de corte 
autoritário para conservar o Jacques Chlrac. 
apoio dos grupos sociolóxi-
cos da extrema direita: cri-
minalización de minorías ét- - - - - - - -+--
nicas, suspensión temporal 
dos acordos de Schengen, 
reanudación das probas 
nucleares en Mururoa, etc. 

A situación da economia 
francesa é excelente com
parada coa española, pero 
respeito da Alemañia xa 
non ·é asi. A Unión Europea 
ten hoxe un liderazgo eco
nómico claro, e o temor dos 

·'franceses a quedarse des
colgados é real. A scono
mia alemá é cada vez máis 
forte e sólida, lago da pesa
da dixestión da ex ROA. O 
modelo do Bundesbank e a 
política de pactos entre lán
der, empresas e sindicatos 
t~n problemas de encaixe 
nun país centralista como 

· Franza, e xera tensións po-

'A loita contra a 
exclusión social, 
a guerra contra 

o paro, a 
redución de 

impostas, etc., 
resultaron ser 

palabraria 
destinada a 

acadar votos" 

líticas." O avance da UE, a moeda única e a estabilidade na f=u
ropa depende da participación francesa nunha posición de r.ela
tivo equilíbrio con Alemañia. Vendo pelar as barbas do viciño, 
.po.de.rn.os. fllé!X,ií)ar ._o fu!uro .. c.h~o d:~ 9ifi,cultade$ .~ c9ntlitos qu.e , 
' axéxana a uri eventual' góverno do PP' na Mdriclóá:'+ ·· , . ., · · 



CRISE .PESQUEIRA 

Arxentina xustifícao en base ao seu conflito coa Grande Bretaña 
\ , . ' 

A expulsión dos barcos ,galegos das Malvinas coincide 
co endurecimento do control da actividade P,esqueira 
• SEVERINO XESTOSO 

Média dúcia de 
conxeladores -seis 
galegas e un con base 
nas Palmas- foron 
abrigados pola armada 
arxentina a retirarse da 
zona onde pescaban, nas 
augas teritoriais das illas 
Malvinas, de soberania 
británica e di.sputada polo 
país do Cono Sul. 

Ainda que o incidente ten de 
fundo a disputa entre o Reino 
Unido e a Arxentina, cando está 
próximo o início dunhas explora
cións petrolíferas nesa zona, 
coincide co endurecimento ar
xentino no control da actividade 
pesqueira galega a raíz do con
flito do fletán nas augas da NAFO. 

Nas Malvinas o reparto de licén
cias ás distintas empresas para 
a explotación continua sen acor
do entre a Grande Bretaña e a 
Arxentina, ainda que en meios 
armadores considérase anormal • 
a intervención da · mariña de 
guerra arxentina. 

En calquer caso, unha corbeta 
arxentina solicitou aos conxela
dores que abandoaran as augas 
onde estaban a pescar, por per
tencer á Zona de Exclusión Es
pecial deste país. Ante este re
querimento, o patrón do conxe
lador "lila Montaña Clara" tratou 
de facer ver ao comandante do 
buque de guerra que se atopa
ban 8 millas dentro da zona de 
regulación das Malvinas e con 
licencia do Governo das illas , 
pero todo foi inutil , a armada ar-

V.IÑO DE MATUTE 

Os barcos estaban 8 millas dentro do límite das augas territoriais das Malvinas. 

xentina volveu a repetir a sua 
orde e os barcos obedeceron. 

O incider;ite. foi pesto en coñeci
mento da Administracion. espa
ñola e do Governo das Malvi
nas, que anunciaron que xa se 
iniciaron as conversas oficiais 
para tratar que non se repita a 
mesma situación. 

Nos médios pesqueiros non se 
esquece que coincidindo co de
senlace da "guerra do fletán", as 
autoridades arxentinas aumen
taron de maneira considerábel 
os seus controis e identifica
cións dos barcos galegas. Des
pois da recente conferéncia .de 

Nova lorque a necesária con
servación dos recursos non po
de pasar por calquer tipo de me
dida unilateral, senón que é pre
cisa a existéncia dunha organi
zación rexional multilateral, algo 
que foi tratado nas viaxes do mi
nistro Atienza e da comisaria 
Emma Bonina a aquelas terras 
hai pouc9 máis dun mes. 

Nun documento que ven de fa
cer público CCOO, bátase "en 
falta unha planificación estrutu
ral de futuro, xa que, como sem
pre, as respectivas administra
cións (central e a1.,1tonómica) 
acometen as consecuencias 

,, dos conflictos con plena impro-

A. IGLESIAS 

visación, sen prevención nen
gunha para acometer reducións 
de licéncias de pesca, recortes 
~e frota e excedentes laborais". 

Conversas con ·Marrocos 

Por outra banda, nestes dias 
comeza a talarse da apertura 
da séptima rolda das conversa
cións con Marrocos. Segundo 
algunhas fontes poderia haber 
unha reducion do estarzo dos 
buques cefalopodeiros dun 
45% -de bandeira galega-:. 
ao que se opoñen o Estado es
pañol, que di que non debería 
pasar do 40%, e Xunta, que ere 
que un 30% é suficiente. De 

Ausentouse dunha votación na que pudo evitar a entrega de contraetiquetas 

Unións Agrárias facilita 
a Arnoia vender como Ribeiro .o viño intervido 
•H. VIXANDE 

A auséncia dos tres vocais que 
Unións Agrárias ten no Consello 
Regulador da Denominación de 
Orixe do Ribeiro, foi decisiva pa
ra aprobación, nunha reunión do 
Consello celebrada o Sábado 
23 de S.etembro, da entrega de 
contraetiquetas da Denomina
ción para comercializar como 
Ribeiro a partida de viña incau
tada ao grupo Arnoia por incluir 
contraetiquetas ialsas. 

Os tres vocais das Unióris Agrá
rias non asistiron á reunión do 
Consello argumentando que 
non recoñecian a lexitimidade 
do mesmo, pero dous meses 
antes, cando puderon boicotear 
a eleición da presidéncia e for
zar unha intervención da Xunta, 
renunciaron a facelo. 

sucedeu na reunión do Conse
llo Regulador que deu a Arnoia 
as contraetiquetas é evaluar a 
correlación de forzas que hai 
no mesmo e o resultado da vo
tación. Dos cinco productores 
que hai, catro votaron a prol da 
entrega, porque o quinto, Xero
me Docamp.o -sócio de Ma
n ue I Vázquez Arnoia- tiña 
que· absterse pola sua implica
ción no conflito, sob pena de 
·incorrer en prevaricación. Os 
tres representantes da Xunta 
máts a Presidenta abstivéronse 
para non comprometer a sua 
independéncia. Os dous repre
sentantes da cooperativa do 
Ribeiro votaron en contra por
que un acordo do plenário des- · 
ta entidade asi os abrigaba. O 
resultado total foi dé catro vo
tos contra dous. A asisténcia, e 
voto en contra, dos tres repre
sentantes das Unións Agrárias, 

. ·,teria qado .ª yoll~ ao resu.ltado 

e impedido a entrega das con
traetiquetas. 

"No caso de participar Unións 
Agrárias na votación, os repre
sentantes da Xunta terian que 
ter votado a prol de Arnoia, 
deste xeito explícase a ausén-

. cia de UUAA, para non deixar a 
ninguén ao descuberto", dix.o 
Xosé Manuel Puga, secretári 
de organización do Sindicato 
Labrego Galego. Para o sindi
.cato nacionalista "é estraño 
que Unións Agrárias, despois 
de abandeirar as. denúr'lcias 

- contra Arnoia, actue como ac
tuou e renúncie a impedir que 
se venda o matute como Ribei
ro, en todo caso non hai pro
bas, só un comportamento sos
peitoso". O sindicato naciona
lista asegurou que vai tratar por 
todos os meios que. ese viño 
vaia ao mercado nesas candi- -
cións, para o SLG é viño de 

mesa que se pode yender oc
mo tal. 

Posición 
de Unións Agrárias 

Unións Agrárias, pola sua banda, 
manifestou que a decisión do 
Consello é ilegal, declarou a in
tención de recorrer á via xudicial, 
pero non explicou o porque da 
sua auséncia se coa sua presen
za podia ter impedido un resulta
do a prol de Arnoia. O sindicato 
agrário socialista tamén denun
ciou que Manuel Vázquez Arnoia 
mobilizase aos traballadores das 
suas adegas, a alguns produto
res e a m-embros de Xóvenes 
Agricultores para condicionar a 
decisión do Consello. 

O Sindicato Labrego acudiu á 
reunión, ainda que non ten pre
senza institucional no Consello, 
e manifestou a sua oposición á 

ser aprobadas as preten.sróns 
máis optimistas, as da Xunta, a 
redución levaria aparellado un 
paro moi considerábel na Pe
nínsula do Morrazo. 

Tamén os· palangreiros sofririan 
unha diminución de entre o 5 e 
o 15% da frota, seg_undo se con
templen as teses marroquinas 
ou as da Unión .Europea. O · 

· arrasto pode ser sometido a un
h a rebaixa do 25%. Ademais 
das enormes cantidades a facer 
entraga a Marrocos, o proble
mas das descargas, comeza a 
debuxarse no horizonte. Esta é 
a mensaxe que directa ou indi
rectamente, vai chegando aos 
pescadores. No sector témese 
que cando se fala "do último 
acordo", ou de ~·probablemente 
o último. acordo", dada a efecti
vidade da Unión Europea para 
as cuestións pesqueiras relacio
nadas con Galiza, pódese estar 
a falar do derradeiro acordo. 

O citado documento das CCOO 
coincide coa · posición xa mani
festada por oútros sindicatos. 
Asi, fálase de manter a negativa 
para asinar un acordo. agrícola e 
de cooperación en tanto non se 
asine o acordo pesqueiro, que 
as mesas sectoriais de Madrid e 
Santiago dean saídas concretas . 
ao futuro do sector, que os sin
dicatos se incorporen ás roldas 
de negociacións UE:-Marrocos, 
o . incremento das axudas de 
73.óOO pesetas ao mes para os · 

· marineiros a 100.000 pesetas 
ao mes, a paralisazón da execu
ción de embargos aos traballa
dores e pequenos empresarios 
do sector que se atopan para
dos e o estabelecimento de axu
das para afrontalos gastos es
colares e de índole similar des
tes traballadores. • 

entrega das contraetiquetas. 
"Éramos totalmente coñecedo
res de que se· personarian os 
·traballadores do Grupo Arnoia 
( ... ) sen embargo decidimos 
asistir para manifestar aberta:. 
mente a nasa opinión, sen che
gar, nen entrar en posíbeis pro-
vocacións". · 

A explicación de fundo sobre o 
porque da entrega das contrae

- tiquetas e a postura de Unións 
Agrárias, está, segundo o SLG, 
nun acordo. de grande calado. 

- Neste sentido, Xosé Manuel 
Puga, asegura que "a entrega 
das contraetiquetas obedece a 
unha estratéxia de afundir o Ri
beiro que poderia coincidir coa 
intención do··Governo español e 
de Bruxelas de eliminar as de
nominacións de orixe e que ca
da quen venda o viño como 
p·oida, sen garantías para os 
consumidores".• 
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F. U T BOL E SOCIEDADES ANÓNIMAS 

As accióris dos directivos serviron para avalar 
a xestión e manter ao . pres.ident~ mália os berros de dimisión do resto de accionistas 

o consello do c·e.lta 
queda· tocado coa dimisión de Paco Hernández 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

Perante dous dias 
celebráronse en Vigo a. 
Xunta Ordinária e 
Extraordinária do Real 
Clube Celta S.A. Avaliar a 

· xestión da directiva e 
aprdbar o presuposto eran 
as duas cuestións centrais. 
Decidiron a maioria das 
accións, en máns do' . 
Consello de Administración. 
Pero, o culebrón do verán 
converteuse nun pésimo · 
circo. Francisco 
Hernández, .o 
vicepresidente, apresentou 
a dimisión, ainda sen 
ratificar, e as eleccións á 
presidéncia quedan para o 
ano que ven. 

Sete horas estiveron cada un dos 
dous días dentro do pavill.ón os 
máis de cinCocentos accionistas 
que acudiron a unha xunta que 
se presumía accidentada. lan en
trando todos os personaxes da 
trama. Por un lado, Horácio Gó
mez, escoltado polo resto dos 
conselleiros de administración; 
por outro, lgnácio Nuñez, que en
trou na grada coa sua família e, 
na entrada, António Velloso, que 
se rodeou de xornalistas como 
testigos da· atitude do clube ao 
non deixalo entrar. Os directivos 
do Celta anularon máis de oito
centas accións que el apresenta-

. ra e, polo tanto, tivo que facer 
uso de catro suas e· catro do seu 
tillo para poder acceder á Xunta. 
A cámbio, el impugnou a .xunta 
extraordinária ao dia seguinte. 

Pero, ademáis dos personaxes 
principais , ao longo das duas 
noites, foron xurdindo secundá
rios que collian folgos, debido 
aos aplausos do graderio e repe
tian "actuación", como un deles 
calíficou o seu próprio discurso. 
Moitos espontáneos botaban en 
cara á escuridade da xestión da 
directiva do clube e solicitaban a 
sua dimisión. Mentres, o asesor 
xurídico do Celta, Ricardo Martí
nez Barros, dirixia as marionetas 
ao seu antollo dando e quitando 
a palabra sen dar explicacións · 
sob~e o tema dos avais; o tesou
reiro, Carballido, tentaba con boa 
vontade facerse escoitar no mé
dio dos berros de dimisión; o no
tário, Alejo Calatayud, amasaba 
as suas inclinacións ao enc.ere
llarse nunha disputa con Velloso 
e ao declarar que non falaba ga
lega, cando llo reclamaron, res
postando en valenciá, e António 
Nieto Figueroa "Leri", chamaba a -
unha "revolución" celeste. · 

Os piares momentos vivíronse 
cando houbo que votar a xestión 
do actu'al consello de administra
ción. Houbo 221 votos en contra 
e 75 a favor; mália a diferéncia, 
os votos a favor representaban a 
maioria de accións pr~sentes, 
19.546. Foi a gota que colmou o 
vaso e numerosos accionistas·--·-

• ~ í, {.) ' 

se retire a un futuro que eles 
imaxinan e non aos feitos da sua 
xestión?", clamou un accionista 
que tivo que sair á palestra. 

Despois da desfeita, eran moi
tos os que querian ir durmir. Pe
ro foi xusto o intre no que os 
personaxes principais quixeron 
queimar outra traca. lgnácio Nu
ñez e o conselleiro Manolo Ba
rros case chegan as máns; evi
toi.mo outro ex presidente, Ro
drigo Arbones. Horácio Gómez 
ameazaba a Nuñez con sacarlle 
a "merda" se continuaba pedin
do a sua dimisión. "Non vou dei
xar o cargo tendo cen millóns 
metidos no Celta. Agora que si 
hai alguén que merca as ac
cións, estou disposto", dicia ten
tando convencer aos accionis
tas da sua honestidade. 

Durante os dous días da Xunta, os accionistas amasaron o rexeitamento ao Consello de Administración. A. IGLESIAS 

Co barullo de persoeiros, conse
guiuse o obxectivo; non dicer na
da e que todo seguise igual. O 
Luns, Gómez, Núñez, Arbones e 
o cansáncio decidiron a unanimi
dade. Os señores da garavata 
mandaban e a escea lembraba á 
que protagonizaron Joan Gaspart 

decic;liron marcharse do pavillón 
por crer que a votación estaba 
manipulada. Ainda non entende
ran que a maioria das accións 
do club estaban na mán de Ho
rácio Gómez e os que o apoian. 

A complexa 
transformación en S.A. 

As xuntas de accionistas seme-· 
liaron máis unha farsa teatral que 
1.1n acto de trasparéncia e clarida,
de. Non se respostaron as pou
cas pregúntas concretas que for
mularon os pequenos accionis
tas. Moitos sentíronse burlados 
por aqueles conselleiros de traxe 
e ·garavata que, con boas pala
bras sen contido, tentaron en to
do momento manterse distantes 
dos accionistas, da afeizón. "Co
mo se gastaron máis de trescen
tos millóns en fichaxe~ o pasado 
ano cando non houbo grandes 
estrelas?", preguntaron. O teso
reirp, Xaquín Carballido, faciase 

o xordo e amañaba todo cun so
rriso de despiste. 

O debate máis- interesante do es
trago de seis horas do primeiro 
dia xurdiu a partir da intervención 
do que tora vicep.residente do clu
be, Salvador González. Pergun- . 
tou cantos cartas quedaban dos 
599 millóns qúe houbo que cubrir 
de capital social cando o Celta se -
converteu en Sociedade Anóni
ma. A pergunta deu pé ao tema 
que os conselleiros non querían 
destapar. Para cubrir o capital so
cial no ano 1.992, a directiva tivo 
que solicitar de Caixavigo un cré
dito de 140 millóns, avalado por 
al_guns merribros da mesma. Má
lia que o consello negou que esas 
accións quedaran ao seu nome e 
afirmaron que, inmediatamente, 
quedaron liberadas para a sua 
compra, quedou claro que foi ·ese 
paquete de accións co que hai un 
mes se fixo o grupo de Horácio 
Gómez. O control do clube que-

dou da sua man e, a estas altu
ras, ainda hai perta de vinte mi
llóns de pesetas en accións sen 
vender. Tanto Gómez como Nu
ñez deixaron claro, · sen querer, 
que no último ano desembolsaran 
milJóns a esgalla para que o con
trol tora infranqueábel. 

A directiva contra 
a xerente e o contábel 

Entre acto e acto, case non ha
bía respiro pero foi pasada a 
média imite do Luns cando a far
sa converteuse en paródia. Para 
expoñer o segundo ponto do dia, 
o que se refería á xestión, ao te
soureiro ocorreuselle a idea de 
ler a carta que, días antes, a di
rectiva enviara aos accionistas. 
Falábase dun Celta para Europa 
e o delírio fixo que os asistentes 
botaran as máns á cabeza. "Co
mo é posíbel que alguén nos es
tea expoñendo a orde do día 
cunha carta de publicidade que 

• e Ramón Mevidoza cando decidi
ron unha liga de vinteduas equi
pas ante-o abraio de millóns de 
espectadores. O Martes, Nuñez 
foi descalificado polo consello sen 
saber defenderse e ningún dos di
rectivos asumiu a responsabilida
de no tema dos avais, pasándolle 
a pelota á xerente do clube, An
xeles Santos. Ela apresentara a 
sua dimisión do cargo días antes 
e deixou claro que eran os directi
vos os responsábeis. Finalmente, 
o presuposto foi aprobado, unha 
vez máis coas accións do conse
llo e Paco Hernández decidiu di
mitir da vicepresidéncia nun acto 
máis da montaxe, ainda que Ho
rácio Gómez anunciou que até 
que a decisión sexa ratificada pa
la directiva, non a admitiría. Am
bos botáronse frores mutuamen
te. "Horácio merece ser presiden
te e eu non son quen de dificultar
llo", afirmou Paco Hernández. + 

QUEN MANDA É ó CAPITAL -

A maioria dos siareiros ainda non se deran 
conta dos cámbios que supuxo a conversión 
dos clubes de fútbol en Sociedade Anóni
mas Deportivas. Os do Celta comezaron a 
comprendelo, algo tarde, o 25 de Setembro 
de 1995 no trascurso da celebración da xun
ta xeneral de accionistas do Real Clube Cel
ta de Vigo S.A.O_ Máis de 400 afeizoados 
(accionistas) berrándolle a unha directiva 
(consello de administración), "dimite, dimite, 
difllite"! Bérrame Roque, por un ouvido én
trame e polo outro s~eme! 

Xa non son a masa social, os sócios tan utili
zados outrora como poder simbólico, os pro
prietários do clube. Agora este, convert.ido en 
empresa, réxese polo império das accións e 
non pola filiación personal. Os sócios acudi
ron a salvar ao clube que consideraban seu e, 
agora, atópanse que está ·nas mans de quen 
máis accións ten. Seguen a demandar elei
cións, dimisións, cámbios ... , sen darse adap
tado á nova situación: Cantos máis pequenos 
proprietários teña ún clube, máis barato e mi- · 
llcx lle é de controlar aos sócios capitalistas. 

PuCHEIB.O 

Na vez de situarse en tempos idos, deberían 
de seguir o procedimento das sociedades 
anónimas esixíndolle aos administradores 
danqs e perxuícios pa-

des, senón conseguir uns xerentes co 
apoio do capital preciso para que non lles 
boicoteasen a sua xestión. O recurso dos 

las dolosas decisións - - - - - - - - - - - - - -
asubios ao palco cada 
quince dias en Balai
dos pode servir para 
desaforgarse,. Xa é al
go. A- última opción é 
que, socialmente, lles 
sexa perxudicial os 
conselleiros seguir nos 
seu s pos tos. Pero, 
desgracia,damente a 

tomadas. Os reitores 
teñen que responder co . 

_ seu capital e xuridica
mente da xestión reali
zada e, ainda que 'non 
se consumou o que se
ria o disolución da em
presa (o Celta) por ma
la xestión, ao quedar na 
Primeira, os perxuícios 
para a entidade si que 
foron graves. 

A outra opción, com
plementária, é a de 
xuntar a$ accións sufi-

'Xa nón son a masa 
social, os sócios tan · 

utilizados outrora como 
poder simbólico; O$ 

proprietários do clube". -notoriedade, hoxe por 
hóxe, quen a concede 
son os meios de comu
nicación e, cada seu, 
ten os seus próprios in
tereses. 

cientes para obrigalos, en Xunta Extraordi
nária, a dimitir do Consello , elexindo uns 
novas reiteres da sociedade. O problema 
non seria só o de aunar esfor:zos .e vonta-

Do que hai que esque
cerse é daquelo de que "é o sócio quen 
manda no clube ". Na sociedade post-indus

. trial o ócio foi convertido nun negócio polo · 
capital. Este é q-uen, manda.• 

•¡; i -.,, ,. ~ •• , ... .. ·, 1 ,j;' ' , 1 • -: . ,. · ... • r I ·f 
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O E M Q C R Á C l A NOS CONCELLOS 

Era conceHeiro do PSOE e encausado na operación Nécora· 

Un tránsfuga entrega 
ao PP a alcaldia de Muxia 
•H.V. 

O PP de Muxia botou man dun 
tránsfuga do PSOE encausado 
na Operación Nécora para se 
facer por primeira vez coa alcal
día da localidade e rachar co 
pacto do PSOE e o BNG para 
que o candidato do Bloque fose 
eleito alcalde. No pleno de elei
ción de alcalde, en sustitución 
do socialista Xesus Maria Ba
rrientos Antelo -que viña de 
ser condeado a seis anos de 
inabilitación-, a auséncia do 
concelleiro do PSOE Xaime 
Bermúdez Monero, que ia no 
número catre na lista, facilitou · 
que o cabeza de lista máis vo
tado, o popular Alberto Blanco, 
resultase alcalde. · · 

Alberto Blanco apresurouse a 
agradecer a Bermúdez a sua au
séncia e pagoulle o favor político 
con postes de responsabilidade 
na nova equipa de governo. 

Xaime Bermúdez Montero está 
en liberdade baixo fianza pola 
sua implicación na operación 
Nécora. A sua chegada a Muxia 
procedente de Fisterra tora 
acompañada dunha moi boa re
lación co PSOE local. En Muxia 
Bermúdez montara unha cetá
rea igual á que compartía co 
seu irmán en Fisterra. 

En Muxia o número un do 
PSOE local e durante anos al
calde da localidade, Xesus Ma
ria Barrientos Antelo, nunca ti
vo unha traxectória uniforme. 
Pasou de estar ao carón de 
Henrique Marfany (Partido De
mocrático Popular), para conti
nuar aliñado na Coalición Pro
gresista Galega e rematar no 
PSOE da man das fichaxes de 
Salvador Moreda. Mesmo can
do incluiu na lista a Bermúdez 
Montero era consciente do seu 
pasado supostamente delicti
vo, que estaba sinalado como 
persoa vencellada ao bran
queo de diñeiro negro e·que al
guns membros da sua família 
eran coñecidos polo seu apoio 
financeiro ao PP. Contado, a 
boa relación amasada por Ber
múdez e a sua fidelidade flxe
ron que Barrientos non sospei
tase nada. 

Vista xeral de Muxia. 

PSOE e BNG 
sumaban a maioria 

Nas eleicións municipais o PP · 
acadara seis concelleiros, o 
PSOE cinco e o BNG dous. Das 
conversas entre os partidos da 
esquerda chegara o acorde de 
que Barrientos Antelo ocupara a 
alcaldía, así foi. Pero o socialista 
foi inabilitado durante seis anos. 
Esta nova circunstáncia abriga
ba a un relevo na alcaldía, e o 
acordo sinalaba que o cabeza 
de lista do Bloque teria que ser 
o sustituto. 

O Partido Popular contaba -con 
que non chegara a tempo a 
acreditación do sustituto de 
Barrientos Antela na lista elei
toral socialista, daquela na vo
tación para a eleición do alcal
de, o Mércores 20' de Setem
bro, o nacionalista Bautista 
Pose non acadaria a maioria 
absoluta necesária. Nesa si
tuación, o candidato da lista 
máis votada . o 28 de Maio, re
sultaría novo alcalde: o popu
lar Alberto Blanco. 

Pero a acreditación chegou e 
as conversas entre socialistas 
e nacionalistas non deixé1ban 
lugar a dúbidas: Pose sairia al
calde. Na noite do Martes para 
o Mércores, todos os concellei
ros socialistas apoiaron o acor
de, nada facia sospeitar que, 

ao dia seguinte, Xaime Bermú
dez ia faltar ao pleno. 

Pagamento político 

Xaime Bermúdez estaba en Fis
terra mentres en Muxia o candi
dato nacionalista non acadaba a 
maioria aobsoluta necesária. O 
concelleiro do PP e deputado 
provincial, Alberto Blanco, era 
eleito alcalde, segundo as dis
posicións legais. O novo rexidor 
manifestou a sua surpresa polos 
feitos, pero tan pronto constituiu 
o seu governo municipal, reser
vou para o tránsfuga a presidén
cia da Comisión de Obras e un 
pesto na Comisión de Governo. 
O pagameJ1tO político polo favor 
estaba consumado. 

O PSOE non fixo nengunha ma-
. nifestación pública poi a atitude 
do seu concelleiro, que consu
mou unha operación de transfu
guismo, nen o PP explicou por
que aceitou a nova situación e a 
razón que levou a Alberto Blan
co a incluir a Xaime Bermúdez 
na sua equipa de governo. 

Bautista Pose Paz ere que "os 
indicios levan a pensar que algo 
sucedeu, o PP tiña que aclaralo, 
o PSOE, pola sua banda taméh 
teria que: ver a quen inclue nas 
suas candidaturas. Hoxe todos 
vemos que Bermúdez era un ta
pado do PP".• 

O PP de Rábade· dá os cuarteis militares 
á UGT para non cedelos á CiG 
O PP de Rábade está a apoiar 
unha proposta da UGT para a 
cesión por 25 anos das instala
cións militares, situadas no con
cello e recentemente abandoa- · 
das. Con isto evita a cesión á 
CIG, que solicitara o mesmo an
teriormente. 

A CIG propuxera hai un mes 
xestionar os cuarteis militares 
que revertiran ao Concello e fa
cer unha escala taller dedicada 
á formación ocupacional. O sin
dicato nacionalista apresentara 
no rexisto a peti,.ción, como reco
ñeceron tanto o secretário muni
cipal como o alcalde. Este últi
mo rematou por recoñecer que 
no seu momento non levara a 

cuestión ao Concello "por medo 
a que a anterior corporación re
xeitera a idea". O feíto de que o 
alcalde chamara "cabezóns" aos 
seus cóncelleiros provocou so
rrisos entre o público. 

Tan lego como a pretensión da 
CIG foi esquecida, a UGT fixo 
unha proposta no mesmo senti
do. O proxecto do sindicato so
cialista consiste eri facer unha 
sede galega dun centro de for
_mación permanente, unha esca
la taller cun presuposto de 600 
millóns de pesetas e que inclue 
un auditório para cincuenta per
soas, unha piscina, canchas de 
deporte, unha saa de altas tec
noloxias e espazos verdes.· 

O que máis chamou a atención 
dos concelleiros da oposición foi 
a urxéncia co que se tramitaba 
o tema. A UGT quería unha rápi~ 
da decisión, disque para respos
tar aos compromisos que tiña co 
concello. Os cinco edis do PP e 
o do PSOE apoian a proposta 
da UGT e os tres- independentes 
discútena. Unha comisión for
mada por dous concelleiros do 
PP, un do PSOE e un dos inde
pendentes vai xuntarse cos téc
nicos da UGT para coñecer a 
fundo o proxecto e dar a apro
bación á cesión. A proposta da 
CIG, mália as protestas dps in
dependentes, non foi valorada, 
cando era anterior. + 

A fráxil liña entre a 
inf orrnación e a opit).ión 
"Un cursillista ~hegou a perguntar se o director de Egin 
pertencia á «banda ETA», Salutregi explicou que Egin oferece, a 
diferéncia doutros meios, a posibilidade de coñecer 
absolutamente as versións de todas as partes do conflito 
político eri Euskal Herria". Esta información, vertida no diário 
basco EGIN e publicada o Sábado 16 de Setembro, abordaba a 
presenza do director deste meio, Jabier Salutregi, nun seminário 
da Universidade Internacional Andalucia. A visita causou tanta 
expectación "que unha participante chegou a comparalo [a · 
Salutregi] coa modelo Claudia Schiffer". 

"Durante a sua disertaq,ión, Jabier Salutregi afirmou que «a 
fronteira entre a información e a opinión é dunha tremenda 
fraxilidade» ( ... ). Carcedo [tamén participante no colóquio] 
discrepou nun primeir"o momento coas teses ·de Salutregi e 
tentou separar os terrees da informae,:ión da opinión, se ben 
posteriormente admitiu que a selección das notícias e o seu 
tratamento implican un critério de subxectivismo e, daquela, 
de opinión". ' 

No último parágrafo da informaGión recóllese unha anécdota 
transmitida por José Antonio Zarzal.ejos, o moderador do 
debate, "segundo a cal un embaixador norte-americano 
confesoulle en certa ocasión que este meio '~é o mellar 
periódico revolucionário do .mundo»".• · · 

Portugal e os· .eucaliptos 
"«Todo o papel de jornal consumido em Portugal é importado», 
um facto que deixa os grupos editoriais internos completamente 
dependentes do mercado internacional", di a revista do 
semanário ExPREsso no número do 16 de Setembro, que dedica 
unha extensa información á produción papeleira. "Enquanto . 
Portugal é o sétimo maior exportador mundial de pasta de 
papel, é apenas o 28º·produtor de papel e cartáo. E neste sector 
a sua maior /acuna continua.a ser o papel de jornal, totalmente 
importado". O semanário portugués denúncia que hai un cartel 
mundial de produción de pasta de papel, pero que relega a 
países como Portugal, e Galiza, a produción da pasta pero non 
a incluir todo o valor engadido do proceso completo da 
fabricación do papel. 

Pero non é que este meio de comunicación estexa en contra 
dos eucaliptos, a píldora que dedica aos ecoloxistas é -
elocuente: "lsto para náo talar da sempre eterna gue.rra com 
os ecologistas, que, entrincheirados no Ministério do 
Ambiente e apoiados por um poderoso «lobby» mediático, 
sao tidos como um dos maiores obstáculos a urna correcta 
gestáo da floresta. Na verdade, foram eles a impor a 
necessidade de se incluir um estudo de impacte ambiental em 
todos os projectos de florestac;áo ou de reordenamento das 
matas; sao eles que fazem crescer as reservas integrais ou 
naturais, os parques, as matas de protecc;ao; sao eles que 
impóem critérios de biodiversidade, a protecc;áo de 
determinadas espécies e a proibic;áo de outras, consideradas 
alienígE!nas -urna série de espartilhos que tornam cada vez 
mais. aleatória a rentabilidade das florestas existentes e 
quasse impossível o investimento na florestac;áo. En Portugal, 
é quase mais difícil plantar um eucalipto do que instalar urna 
central nuclear''.• 

~· 



Xosé Dominguez; trabaHa de$de a 
Asodadón polos Direitos dos 

Emigrantes Galegos, da CIG,, para 
tentar« .soh;ciollar a situadóns dos 

f'etornado~~ A chegada crecente de emigrantes a G·atiza 
precisa dunha poiitka concreta para un coiedivo 

·, 

integrado por miles de · persoas. A falta de trabaUo e as 
poucas fcu:mdades para reinvestir os cortos en 
cooperativas son os prindpais problemas ces q.ue se 
atopa, segundo Do~inguez. A sua própria experiénda, 
perante vintecatro cnios en .Suiza, .serve de reflexo da 
frustración dos que voltan á terra .. 

Xosé Domínguez, voceiro da Asoci~ción polos Direitos dos Emigrantes Ge.legos 
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• ARANTX A ESTÉVEZ 

UN POSTO DE U~ POSTO DE 
ll4BALlO ~ATERRA ~} 1 TR~4ll0 NA TE 

iBASIA \A! · 
. E EMIGRJ.\CIÓN . 

iBASTA\A 
. D[ EMIGRACI 

O retorno dos emigrantes é un 
feito innegábel que cada axente 
social olla de diferente xeito . Des
de as institucións fanse invita
cións, moitas veces gratuitas, pa
ra que os galegas volten á sua te
rra; os sindicatos interpretan a 
volta como un paso fundamental 
pero coa informa-

ces ao ano visitaba Galiza para 
non perder contacto e coñecer a 
situación da terra de cara a un re
torno, do que non se sabia cando 
pero que se tiña por seguro. 

s~ non for pala añoranza da terra, 
a sua vida na Suiza seria perfec-

ta. "Ainda que non 
ción prévia nece
sária e os protago
nistas, os retorna
dos, atopan unha 
sociedade que r:ion 
lles permite inte
grarse nen social , 
nen económica-
mente. Xosé Do
minguez é un dos 
tantos que voltaron 
da emigración con 

'Xosé Domínguez 
marchou á Suiza 
para dous anos e 
quedo use 
vintecatro" 

deixas de ser un 
inmigrante con to
do o que iso con
leva, a vida ali ten 
moito equilíbrio. 
Económicamente, 
sínteste beneficia
do e, o mesmo so
cialmente. Neses 
aspecto , a calida
de de vida é me-

ilusións sobre o fu-
turo na sua terra 
pero atopando un-
ha sociedade que 
non diferia en moitos aspectos da 
que deixara anos atrás. 

A experiéncia persoal serve agora 
para concenciar ao colectivo. Xo
sé, desde a CIG, tenta xestionar 
os problemas dos emigrantes, es
pecialmente dos retornados e , 
maioritariamente, os procedentes 
de América. De calquera xeito, es
tá convencido de que os emigran
tes europeus van protagonizar 
masivamente unha volta a Galiza. 
"En poucos anos , estou seguro 
de que retornarán unha dez mil fa
m ílias. Nengun emigrante pensa 
quedarse até que lle chegue a 
pensión", comenta. Unha das ra
zóns palas que Xosé Dominguez 
pensa nun retorno masivo é o cur
to prazo que resta para que os 
emigrantes poidan recoller o acu
mulado como fundo de vellez. "Se 
Suiza entra na Unión Europea, xa 
non se poderá aceder ao suple
mento acumulado mes tras mes e 
quedará para a pensión. Por iso, 
moitos emigrantes prefiren coller 
agora cinco ou seis millóns de pe
setas xuntos, hainos que teñen 
máis acumulado, e voltar", di. 

El e máis a sua muller emigraron 
coa idea de facer uns cartos e vol
tar nun par de anos. "Ao final con
verté ro nse en vintecatro anos. 
Marchamos. no ano 1971 a Suiza 
porque, ainda que tiña traballo, 
non tiñamos algo tan básico como 
unha vivenda", conta. O seu pri
meiro traballo en Basilea foi na 
hosteleria, destino de miles de 
emigrantes pe.ro, despois, sacoulle 
partido ao ofício que levaba da Ga
liza. Traballou como pintor profisio
nal para unha compañia perante 
vintedous ano?, Dtias ou tres "Ve-

1 lo r que no noso 
país", di. De cal
quera xei to, reco 
ñece que non é o 
mesmo marcha r 

cun ofício aprendido que marchar 
sen nada. O segundo abriga a 
aceitar calquer tipo de traballo. 

Ser galego na Suiza 

Son ben acollidos os emigrantes 
neste país europeu? Xosé Do
minguez ten a sua resposta moi 
clara. "De cen mil emigrantes que 
chegaban do Estado , habia se
tenta mil galegas. Os patróns sa
bian que eramos cumprideiros co 
traballo e, por iso, me atreveria a 
dicer que tiñamos máis posibilida
des de atopar un emprego que 
outros inmigrantes", comenta. 

Toleráncia e respeito son duas 
cualidades que Xosé adxudica ao 
país que o acollei.J na sua emigra
ción . "O respeito á diversidade é 
algo que se palpa. O trato é estu
pendo pero é que eles xa están 
acostumados. Ademais dos inmi
grantes de cantidade de paises 
que viven en Suiza, dentro dos 
próprios suizos, hai xente moi dife
rente, con línguas distintas, sen 
que se ere nengun tip.o de trauma 
para ninguén. Vivir ali ensancha os 
horizontes; mália noh ter (eito fortu
na, non me arrepinto de marchar 
por todo o que teño aprendido", di. 

"Cando alguén recurre ao tópico · 
de que os suizos son racistas, eu 
resposto dicindo que prefiro tra-

. ballar cun suizo que con calque
ra. Porque é responsábel e por
que oferecen a sua amistade. Se, 
por desgrácia, tivera que marchar 
outra vez, o que me confortaría 
seria pensar na xente que hai alá. 
Agradezo moito todo o que 
aprendin en comporfamento e no 
traballo. E, indo máis ala, admiró · 
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á sua clase política porque, sim
plesmente , tentan ter coñece
mento da situación e tratan os te
mas coas peculiaridades que esi
xe cada cantón ou cada pavo", di. 

Retorno 
para apontarse no paro 

Xosé está parado como moitos ou
tros retornados da Suiza. A pesa
res da cualificación profisional de 
moitos anos de traballo, non hai 
oca para eles nun mercado laboral 
cada vez máis reducido. "Os gale
gas traballan moi ben na construc
ción en Suiza e poderian trasladar 
o coñecemento do seu traballo a 
Galiza por médio da formación de 
cooperativas. Coido que a Xunta 
deberia pensar nisto, pero non fa
lar por falar, senón organizar inicia
tivas sérias para que os emigran
tes pqidan invertir os cartas aforra
dos. E responsabilidade do Gover
no galega formar equipas de ase
soramento, que dean as directrices 
aos emigrantes. A solución poderla 
estar nunha comisión que se en
cargara de instruir aos emigrantes 
para invertir na formación de coo
perativas", di. 

Domínguez opina que o poder na 
Gal iza está nas máns dos ban
cos. "Un banco prefire ter un emi
grante en Suiza que criar tres ou 
catrq postas de traballo na Gali
za. E máis rentábel. O emigrante 
non lle custa nada ao Estado. To
do o contrário , envia a finais de 
mes dous mi l marcos , unhas 
duascentas mil pesetas de afo
rras . Para os bancos , é o que 
conta. A final de ano, o balanza é 
moi positivo para eles pero non 
se reinvirten en criar cooperativas 
ou outro tipo de organizacións, 
que poidan acollar aos emigran
tes no seu retorno", comenta. Pa
ra este home, o emigrante non 
pode ter en conta as invitacións 
políticas para voltar xa que se tra
tan de promesas incumpríbeis. 

Porque se de algo ten percepción 
este emigrante , tras vintecatro 
anos en Suiza, é que Galiza "me
dra" moi lentamente. "Aquí médra
nos o pelo pero a cachola nada. 
Lamento dicer que a maneira de 
facer en Suiza non ten nada que 
ver coa da Galiza. E, sen ir tan 
lonxe, está o exemplo de Catalu
ña, onde si poderiamos comparar
nos. Despois de vinte anos, aquí , 
nen sequer, hai estradas. Supoño 
que non se pode botar toda a cul
pa ao Governo, a xente debe ser 
esixente. Como pode haber miles 
de persoas en listas de espera da 
S~nid~de e en vez de médicos, o 
pnmeiro que ves ao chegar a un 
hospital é un garda con pistola?", 
comenta. "O que realmente tan 
falla son escalas, que formen so
cial e profisionalmente". 

Agora, desde a Asociación polos 
Direitos dos Emigrantes Galegas 
da CIG, tenta tomar contacto cos 
retornados e dar solucións aos 
seus problemas "espallando o no
so programa polos paises oride 
hai emigrantes. O certo é que non 
son os emigrantes europeus os 
que acuden a reclamar axuda se
nón os americanos, que chegan 
con moitas· necesidades económi
cas. Pero en Suiza comezamos a 
ter preséncia, queremos que os 
que volten se agrupen e se .faga 
forza para reivindicar os direitos. 
A maioria dos emigrantes son do 
rural e ternos que contactar con 
eles para que esixan a débeda 
que con eles teñen. Non quere
mos que se nos pague por estar a 

. durmir pero se deberían dar as 
condicións para formar cooperati
vas, grupos de traballo ou para in
vestir os aforras. Estase a perder 

a· memória colectiva e a tradición 
galega de traballar en conxunto". 

"Non se pode oferecer como solu
ción para o emigrante que monte 
un bar e xa está. Isa non é futuro. 
Hai casos a morsas 

ciada foi a lgrexa", comenta. A fas
tuosidade do ano 93 non lle sentou 
ben a Xosé, que calcula os gastos 
en diñeiro suizo e chega a conclu
sión de que terian servido para ac
cións máis útiles, incluso relaciona-

das c.o retorno dos 
de xente que mon
tou un negócio, tivo 
que pechar e voltar 
a Suiza. Moitos 
montaron compa
ñías de limpeza, no 
que traballaron na 
emigración, pero, 
entre os impostas e 
a falla de seriedade 
no pago, tiveron 
que pechar .. Os car-

'As cooperativas 
¡poden ser a 

emigrados. A idea 
do cooperativismo 
está sempre na 
mente de Xosé 
Dominguez, como 
única saida á atitu
de guvern·am~ntal 
e empresarial da 
Galiza. "Foi no pri
meiro no que pen
sei ao chegar de 

i mellar inversión 
i para os aforras 
! dos emigrantes'? 

tas que traes daquel 
país non duran 
sempre e, por outro 
lado, non son tantos como para vi
vir de rendas pero deberian de va
ler, polo menos, para criarse un 
posto de traballo para un mesmo". 

"Cantos postes de traballo criou o 
Xacobeo? Nengun. A única benefi-

Suiza pero dinme 
conta de que a 
xente prefire aquel 
pouquiño que ten 

seguro. Non é xeito de pensar por
que, despois, queixámonos de que 
nos implántan as multinacionais e 
non hai iniciativas empresariais 
próprias. Nos negócios, é necesá
rio agruparse para poder facer fron
te ao mercado", di.• 

¡---------------------------------------------------, 
1 

' A difícil tarefa de 
• agrupar aos emigrantes 

Despois duns anos en Suiza, 
Xosé· Dominguez considerou 
que era necesário para o colec
tivo de inmigrantes asociarse e 
iniciar actividades conxuntas. 
Comezou a cor.itactar coa lgre
xa e con outros centros espa
ñois e galegas, pero compro
bou que non era posíbel levar 
a cabo as actividades que con
sideraba necesárias para o co
lectivo de galegas. "Na lgrexa, 
topei cun muro; despois, pasei 
a centros de famílias españolas 
e puiden observar que se leva
ban a cabo actividades de todo 
tipo , menos dirixidas á xente 
galega'', canta. "Meterse nunha 
sociedade conleva aportar algo 
do que se ten aforrado e a xen
te necesita os cartas para voltar 
á sua terra. Entón, faise difícil 
concenciar aos emigrantes. Por 
iso , son catro os que sempre 
teñen que tirar dos demais", di. 

Foi o momento no que xurdiu a 
idea de criar un centro galega. 
En Basilea ainda non había 
nengun centro .nen nengun tipo 
de sociedade galega. Dese xei
to e por iniciativa de Xosé, na
ceu o primeiro. "F.oi un dos que 
mellar funcionaron de toda Sui
za. A nosa idea 

das españolas non aceitaban 
ben as actividadesque se facian 
en neme de Galiza ou Cataluña. 
Nós non compartíamos a visión 
que tiñan do Estado como unifi
cador e tentabamos celebrar a 
diversidade e, máis, a realidade. 
Mália que participabamos con 
eles en actos pontuais, xurdiron 
diferéncias", narra. 

Recoñece que el e os outros 
promotores do centro de Basilea 
estiveron a piques de rachar as 1 

relacións con outros emigrantes 
pela falla de entendemento. "Se 
se organizaba unha festa, nós 
podíamos organizar unha confe
réncia en galega e eles catro en 
castelán. Chegou un momento 
que non podiamos asumilo e 
nos independizarnos, organizan
do actividades pela nosa conta. 
Foi cando levamos a Méndez 
Ferrín, a Xosé Manuel Beiras, a 
Pilar Garcia Negro, a Xosé Ra- · 
món Pena. O que está claro é 
que o poder sempre trata de di
vidir á xente con folcloradas", di. 

Pouco antes da volta, Xosé Do-· 
mínguez foi nomeado secretário 
da Federación de Sociedades 
Galegas, que integraba a doce 

centros. "Mália 
era reivindicar a 
cultura galega. 
Por exemplo, se 
no resto se da
ban clases de 
castellano para 
os tillos dos emi
grantes, nós que
ríamos que tive
sen a posibilida- . 

'O poder trata 
¡de dividir 

que funcionaba, 
repítase o conto 
de sempre. Un
ha vez que retor
na a xente vella 
e comprometida, 
vai en decadén
cia. E tamén se 
debe a que as 

de de aprender o 
galega. Pero o 
retorno dalguns 
directivos provo-
cou a sua deca-

1 , • • , 

¡ a e.m1grac1on 
1 . 

! con folcloradas" 
axudas da Xunta 
son practif'::1-
mente nulas. So
bre todo cando a 
liña das socieda
des é galeguista • 

déncia e hoxe, é un centro máis 
dos que hai por ali,. cun pouco 
de folclore", conta. 

porque empez§ln a mirarte con 
olla de cristal. E como se estive
ses marcado", di. Xosé opina 
que as visitas dos representan-

Para poñelo a andar, reivindica- tes da Xunta na emigración, re-
ron da X~nta axudas para poder ceben máis "bombo informativo" 
ter mestres de galega. "Cunha na Galiza que en Suiza. Tamén 
pequena subvención, comeza- lamenta que fosen sempre os 
mas a dar clases e a cumprir un- representantes do governo os 
ha función dentro da colonia ga- únicos que facian as visitas e : 
lega. Que pasa? .Non todos os q1::1e organizacións políticas e • 
emigrantes a acolleron de igual sindicais se esqueran dos miles l 
xeito. As sociedades denomina- de emigrados.• l 
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VANTAXAS.EN TREN1 ·Gf 1 

PERDAS! ~ ·NON AS 1 -

- BON010 ABONO ANUAL UNIVERSITARIO 
Só T rens Rexional e Rexional Exprés · Só Trens Rexionais e Rexional Exprés 

1 O viaxes Ida ou Volta Viaxe de Ida e Volta Semanal 
Calquera data 

30% desconto aproximado • 
Validez 3 meses 

50% de desconto aproximado 
Curso Escolar 

ABONO MENSAL ESTUDANTE CARNETXOVE 
- Só. Trens Rexionais e Rexional Exprés Trens Rexionais e Rexional Exprés 

Viaxes il imitadas Todos os días · . 
Calquera data 20%• de desconto 

65% desconto aproximado 
, . 

.. IDAE VOLTA ' 

Todos os Trens Rexionais e Rexional Exprés · · 
Válido l5 días naturais 

10% de desconto. 

PRE-ZOS BONO BONO BONO 
10 MENSAL ANUAL 

'SANTIAGO-VIGO 5.050 14.600 23.500 
SANTIAGO-PONTEVEDRA 3.375 9.400 15.600 
SANTIAGO-VILAGARCÍA 2.200 6.300 l 0.400 
SANTIAGO-A CORUÑA 3.375 9.400 15.600 
SANTIAGO-OURENSE 6.000 17.200 27..700 
SANTIAGO-MONFORTE 8.950 23.700 41.700 
SANTIAGO-O CARBALLIÑO 4.625 13.200 21.400 
A CORUÑA-SANTIAGO 3.375 9.400 15.600 
A CORUÑA-VILAGARCÍA 5.550 15.900 25.700 
A CORUÑA-PONTEVEDRA 7.150 19.800 33.300 
A CORUÑA-VIGO 8.050 21.400 37.500 
A CORUÑA-LUGO 5.550 15.900 25.700 
A CORUÑA-FER-ROL 3.375 9.400 15.600 
A CORUÑA-MONFOR.:rE 8.950 23.700 41.700 

HORARIO LIÑA VIGO-SANTIAGO~A CORUÑA 

VIGO PONTEV. SANTIAGO A CORUÑA 
RexionaJ¡ l l - - 6120 7A5 
Rexional 6!30 7102 8131 9A5 
Rexional Exerés(l) 7A5 8113 9120 10!22 
Rexional 8125 8,58 10!24 11 )8 
Rexional Exerés 9A5 l 0113 11120 12)0 
Rexional Exerés l 1A5 121 13 13120 14)2 
Rexionalp¡ - - 14130 15129 
Rexiona 1 Exerés¡¡ ¡ l3A5 14113 15120 16)2• 
Rexional 14125 14157 16126 17!30 
Rexional Exerés 15;45 16113 17120 18!22 
Rexional 16,25 16159 l 8.125 . 19128 
Rexional - 17125 17158 19,20 2012z 
Rexional(3) 18125 18,58 20110 
Rexional Exerés 19A5 20, l 3 -21120 22128 
Rexional 20)5 20,59 22128 23A5 
Rexional 21135 22, 15 23,35 

' 

HORARIO LIÑA A CORUÑA-SANTIAGO-VIGO 

A CORUÑA SANTIAGO · PONTEV. VIGO 
Rexional(l) - 6115 7125 8,00 
·Rexiona 1 (4) 6100 7123 8,51 9139 
Rexional Exgrés(l l 7)0 8130 9,38 10107 . 
Rexional 8130 9A5 10,51 11130 
Rexional Exerés 9130 10130 lJ 138 12107 
Rexional Exgrés 11130 12130 13138 14107 
Rexional¡2¡ - 13125 14135 151 1 o 
Rexional Exerés{ll 13130 14130 15,58 16,07 
.Rexional 14,05 15,2i 16,35 1711 o 
Rexional Exerés 15)0 16130 17138 18105 
Rexional 16105 17121 18135 19, lo 
Rexional ·18105. 19,21 20,35 21, lo 
Rexional Exgrés 19130 20,30 21138 22107 
Rexional "" 20105 21120 22138 23112 
Rexional 22100 23130 -

11) Non circulo Sábados e Domingos. 
12) Circulo os Venres durante o Curso Escolar. 
PI Circulo os Domingos durante o Curso Escolar: 
141 Entre A Coruña e Santiago non circula Sábados e Domingos. a Consulta en Información paradas intermedias e 
circulacións en días festivos. 

INFORMACIÓN A CORUÑA: (981) 15 02 02 · 
SANTIAGO: (981) 5.2 02 02 RENFE VIGO: (986) 43 1 l 14 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Celebran congreso 
os escritores. Os 
escritores de verdade, 
pois agora hai moito 
criador apócrifo. Por 
exemplo, un colono 
xudeo, que .desde os 
territórios ocupados 
por ' Israel en 
Cisxordánia, afirma 
que el non se deixará 
vixiar. por "policias 
terroristas palestinos". 

·Todo un achádego 
poético ese de qu~ a 
palahra policía 
anteceda á de 
terrorista. Ou quizá xa 
tora inventada por 
Amedo na antoloxia 
que lle publicou El 
Mundo? 

La Voz de Galicia, 
prefire o estilo de 
Michael Ende e 
descrebe aos líderes 
cubanos como 
"xerarcas nas süas 
dachas". Claro que o 
xornalismo fantástico 
ten pontos traeos que 
non posue a literatura 
do mesmo xénero. 
Pois, logo ocurre o dos 
periódicos xermano
ocidentais que 
pasaron toda a vida 
fantaseando sobre as 
posesións de Erick 
Hoeneker, líder da 
antiga Alemaña 

Transición 
Un dia de Novembro do 1975 
comecei unha busca para recu
perarme, para ser quen de atra
par un tempo que fuxia da man 
agónica do Francisco Franco; 
aquel que sendo "caudillo" do 
Ferrol no que nacin chegou a 
tornar a arbitrariedade en princí
pio do bon desgoverno que or
denaba sombras e alturas impe
riais. Pero nestas lides morreu 
hai vinte anos, inspirando ao ne
no que daquela fun en profun
dar na vida e milagres. dun réxi
me para sempre inesquecíbel. 

· En relación con este interese 
non perdin, polo de agora, oca
sión de ollar cada Domingo · a 
série de TV 2 intitulada A tran
sición, e penso que é de agra
decer que, mália non contar cun 
horário axeitado, ·unha iniciativa 
d~ste tipo estexa contribuindo 
ao rescate 
dun anaco da 
nosa lembran-
za que non Queroanimara 
debe resultar 
op·aco ás no- partidos e 
vas xeracións. · entidades que 
o compañeiro. posuan material 
Xan Car~alla filmado daquela 

·compart1a a , , 
miña opinión epocaquenono 
nu_n asisado deixen 
artigo do ANT 
nº 691 que me apodrecer 
pareceu, sin
ceramente, 
estupendo. 
Mais, asi e t~o, desexaria enga
dir que os "enfoques discutíbeis" 
na análise da transición non de
berían impedirnos constatar as 
dificultades para eludir a adop
ción dun critério tan marcada
mente "juancarlista" como pouco 
interesado en oferecer unha vi
sión rigorosa dos feítos tratados. 

De acordo con antedito, penso 
que non é de recibo que nos ven
dan uns contactos "de película" 
co PCE, todo o verídicos que se 
queira, e ao mesmo tempo ocul-

. ten as declaracións anti-comunis
tas· do actual monarca á prensa 
norteamericana (Newsweek, Ou
tubro 1975 e Abril 1976). 

Tampouco semella desexábel 
que unha profisional coma Vitó-

. ria Prego adopte a manipulación 
orwelliana dun Winston Smith e 
transmita ao pasado a · dobrez 
moral do presente~ é asi que re
sulta ben hilarante o empeño, 
tan grato aos nosos governan
tes, en aplicar a ET A o rr:iarcha
mo de "banda terrorista e sepa
ratista" no cant.o de "organiza
ción armada independentista", 
denominación reservada aos 
patriotas dun Sahara que tamén 
enviaba procuradores ás Cortes 
de Franco. 

Por último, e temo non será o fi
l'lal, chegamos esta semana pa
sada á perplexidade: non hai 
pistas sérias na matanza do 
Montejurra cando xa ai quen 
ten escrito sobre os ultras italia
. nos involucrados. E' por certo, 

n:uJidi . 
-·--·· .. ~ 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

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

. Telefax (981) 34 27 51 

TALIBÁNS 
NANINA SANTOS 

No Paquistán abriran daquelas unhas escolas de estudos de te
oloxia islámica para os orfos da guerra afgana. Ali os rapazolos 
foron medrando e aprendendo das máis diversas cousas da vi-
da, amén de teoloxia coránica. · 

Hoxe, boa parte <lestes rapaces integran a milícia afgana "Tali
báns", que están alcanzando vitórias militares sucesivas no ob
xectivo de cierrubar ao governo de Kabul e instaurar un govei
no islámico rigoroso._ 

Nos comezos do mes de Setembro tomaron a estratéxica cida
de de Herat moi perto da fronteira co Irán, onde a xeito de 
. avance do seu programa fecharon as escolas femininas man
dando as rapazas para as casas; despediron a todas as mulleres 
que traballaban na Administración pública (agás médicas e en
fermeiras) porque, segundo eles, o Islam non admite que as 
mulleres saián das casas para ir traballar fóra. Ao tempo foron 
colocando á frente das institucións de Herat a homes do clero. 

Non. me gostaria. que ninguén me metese no saco de quen 
p~nsan que o Islam, en matéria de mulleres, xa se sabe. Non. 
Eu penso que os fundamentalismos relixíosos (e os Talibans 
sonno) son temibeis, Islámicos, católicos ou do que sexa. En 
matéria de mulleres e en todas as matérias. • 

onde vai o "home do branco ga
bán" que leva duas décádas fo
tografado e agora é indigno de 
sair ante as cámaras? 

Haberia máis pontos que tocar, 
pero sempre é comenente a 
brevidade. De todos os xeitos 
nada disto me produce inque
danza: como sinalaba o Xan, 
non é máis que un discurso ofi
cial que, a todas luces, ignora 
canto acontecese de problemá
tico, e sobretodo na nosa Terra. 
Mais, contodo, eu quero animar 
desde estas liñas a partidos e 
entidades que posuan material 
filmado daquela época para que 
non o deixen apodrecer en van 
e traten de oferecelo como tes
temuña de peso ás novas xera
cións. Só deste xeito. evitaremos 
que pasen á História coma "de
mócratas" aqueles sátrapas 
dunha ditadura que pactou ben 
barata a sua impunidade. • 

LoURENZO RIOCOBO 

(FERROL) 

En ·apoio 
dos nosos pais: 
traballadores 
da mar 
Ante a situación na que se ato
pa n os traballadores, ante o 
contínuo recorte de caladoiros. á 
nosa frota pesqueir·a, os estu
dantes da Asociación do Institu
to de Hispani-
d a.de (Vigo) 
querernos 
mostrar me- 11 di ante este anto o 
comunicado o governador, 
noso apoio e 
solidariedade 
con eles. Por 
iso eremos 
que .a Comu
nidade Euro-· 
pea ten unha 

comaao 
Presidente da 
Xunta, góstalles -
ter un bon peixe 

grande r~s- na mesa 
ponsabilida-
de, por non 
defender o 
pasto de traballo dos seus rflari
ñeiros, asi como a ten a Xunta 

· pola sua contínua "palabrería" e 
o governo do ~stado. 

Condenamos a represiva acción 
policial contra eles e estamos 
seguros tje que tanto ao gover
nador, coma ao Presidente da 
Xunt~. góstalles ter un bon pei
xe na mesa. 

Esiximos ao mesmo tempo que 
Presidente da Xunta, · Governo 
do Estado e Alcaldes, se "ma
llen" dunha forma convincente e 
paralisen dalgun xeito os crédi
tos bancários, e consigan que 
se aumenten as axudas aos 
mariñeiros. 

eremos que o mar pode ter un
h a riqueza suficiente (se os 
grandes armadores e grandes 
poténcias non o explotan), para 
que os traballadores de todo o 
mundo podan faenar. 

Resolución por acordo da reu
nión ordiriária desta Xunta Di
rectiva, con data 8 de Setembro 
de 1995+ 

AsOCIACION DE EsTIJDIANTES DE 

IIIsPANIDADE 

(VIGO) 

Pesca e Marrocos 
Acabo de ler na prensa que a 
Unión Europea e Marrocos rea
nudarán en breve as negocia
cións de pesca, segun parece 
ámbalas partes fixeron as paces 
no seu contencioso, comprome
téndose a alcanzar un acorc:fo 
antes do 27 de Novembro próxi
mo, ainda que non se falou para 
nada de reducións nas captu
ras, nen de cifras, nen de condi
cións algunha do que será o no
vo acordo pesqueiro. 

A crise que sofre o sector da pes
ca na península non se vai resol
ver con este acordo. lsto é só po-

- ñer un parche, dado que como se 
sabe en todos os caladoiros do 
planeta díminuirón enormemente 
as capturas nos últimos anos de
bido, entre outros, a unha sobre
explotación destes,· o caladeiro 
sahariano-marroquina non e un
ha excepción. 

O que non entando é o porque 
nestas negociacións ás que fa
ciamos referéncia ao princípio, a 
Unión Europea .só negócia curi-

' · 

ha das partes, Marrocos, e non 
se ten en canta para nada ao 
povo saharaui, dando por senta
do que todo o 
caladoiro e 
dos primeiros. 
Sabemos. que, Non entendo 
polo menos 
mentrrs non 
exista un refe
rendo transpa
rente, decida
dáns saha
rauis, onde se 
decida a ane-
xión a Marro-
cos e a inde-

porque non se 
ten en eonta 
paranadaao 
povo saharaui 

pendéncia do Sahara, este é un 
povo libre e os seus caladoiros 
son deles e de ninguén máis. A 
desconsideración da Unión Eu
ropea con este povo significa 

- dar a razón a quen ten o poder 
na zona palas armas, e asi mes
mo negarlle aos saharauis unha 
das poucas formas que teñen de 
financiarse, e ademais estarlle a 
roubar algo ao que só eles teñen 
dereito, e en definitiva fundilos 
ainda máis no abandoo aoque 
teñen sometida a comunidade 
internacional desde hai anos.• 

XAQUIN PENAS PATIÑO 

( ANTIAGO) 

O asesor do 
"Zoo" 
Nestes dias saltaba á prensa a 
notícia de que o Concellal do 
Governo Municipal de Vigo en
cargado do Zoo, presentou ante 
a Comisión que xestiona dito or
ganismo, a necesidade de do
tarse dun "Asesor", chegando a 
facer o comentário de que nece
sitaba un asesor político. 

Ainda que poda surprender á 
maiór parte da cidadania, esta 
decisión tomada polo Señor 
Santillana quedamos unha parte 
á que non nos surprende, pois 
coñecemos . a este Concelleiro. 

A súa decisión de dotarse dun 
asesor, de confianza, para que 
o poda amparar nos momentos 
difíceis, é comprensfbel xa que 
el sabe que a súa falla de pre
paración, pode levalo a cometer 
erras de gran calibre, realacio
nados coa xestión do Zoo. Así 
busca entre os traballadores a 
aquel que mi-
llor o pode ter 
informado do 
que fan, ou 
deixan de fa
cer os demais 
compañeiros, 
un home con 
experiéncia 
política (un 
presunto gran 
vendedor de 
leite). 

Se ternos en 
canta as con-

Busca entre os 
traballadores a 
aquel que millar 
o pode ter . 
informado do 
quefan 

dicións que se dan na persoa 
elexida a dedo por Santillana, 
este reúne uns requisitos moi· 
significativos, como poden ser o 
de que segundo os compañei
ros traballadores do Zoo, é un 
chivato, e como tal esta dispen
sado de certos compromisos 
con relación éilº seu traballo. 

A parte dos afatagos que deste 
señor Asesor, tan os seus com
pañefros, e que se publican na 
prensa do 15/9/95, existe un 
que é o máis importante de to
dos, o de que sexa delegado 
dun "Sindicato Independiente". 

A explicación de que o Señor 
. Concell~iro elixa a esta persoa 



coas características xa determi
nadas, é ben sinxela. Santillana 
está acostumado no seu próprio 
traballo a que se ascenda a tra
balladores que pertenzan a un 
"Sindicato Independiente", en 
pago ao seu comportamento, e 
o exemplo máis directo, é el 
mesmo. Será casualidade, pero, 
sabían vostedes que Santillana 
foi dos fundadores, e delegado 
do Sindicato lndependinte da 
súa empresa? 

Alguén terá que explicarlle ao 
Concelleiro que, non debe con
fundir o Concello, coa empresa 
privada. Que na empresa privada 
xestiónanse cartos privados, e no 
Concello xestiónanse cartos pú
blicos, e polo tanto teñen que ter 
a ~áis grande tr:ansparéncia. + 

MIGUEL PÉREZ GoNZALEZ 

(VIGO) 

Gaita Modal 
Lim com extremada ledícia a 
carta que um tal Angus Wilson 
publicou no Nº 690 de ANT. Lim 
com ledícia porque já era hora 
de que alguem puxesse as cou
sas no seu sítio a respeito dessa 
falácia da "escocesización" da 
nossa terra que o "sabelotodo" 
Xosé Luis Méndez Ferrín e os 
autodenominados "gaiteiros ca
breados" nos tentam fazer crer. 

De todos os jeitos, quero-lhe di
zer ao escocés Wilson que som 
mais as causas comúns que 
achegam ás 
nossas gaitas 
que as que 
nos diferén
ciam. As cau
sas que ao 
longo deste 
século con
cluirom na ac
tual gaita ga
lega nom som 
outras que o 
froito do colo
nialismo es

As causas que 
ao longo deste 
século 
concluirom na 
actual gaita nom 
som outras que 
o froito do 

p a n h o l. p r i - colonialismo 
meiro: a per- espanhol . 
da de interes-
se pola músi-
ca popular 
adaptando a 
gaita a instru-
mentos como o clarinete ou o 
saxofone nas Murgas e Charan
gas, perdendo o seu carácter 
modal para assim tocar melhor 
os "pasodobles" espanhois. Se
gundo" a conversom da gaita e 
o gaiteiro em instrumentos do 
folclorismo franquista, máxima 
expr.essom da castra9om dumha 
sociedade para converté-la em 
relíquia de turistas, sem posibili
dade de evolu9om; cuja apre
senta9om palpável foi a for
ma9om de duas gaitas, bombo 
e tamboril (a mais da pandeire
ta) co traje negro e vermelho, as 
cores da bandeira falangista. 

Eu mesmo, que 9omezei a tocar 
a gaita galega (como actual
mente a conhecemos) tratei de 
dar cumha gaita que fosse a 
que históricamente podemos 

, considerar como própria, é ·di
zer, aquela que mantem as ca
racterísticas da música popular, ' 
isto é, a modalidade e a afi
na9om segundo a escala natural 
nom temperada (a escala tem
perada é umha evolu9om pró
pria da música clássica, devida 
ao grande desen.volvimento e 
preponderáncia dos instrumen
tos de teclado desde o f?arroco), 
e que ao mesmo tempo estives
se acorde coas esixéncias que 
planea a música moderna. Mas 
olho_: .. sem _p.e.rdet o , s~u carácter 

próprio, históricamente de seu, 
que foi o que esqueceu a actual 
gaita desnaturalizada polo seu 
contacto com instrumentos mo-
dernos com já dixem. · 

E paresce que istas questións 
tam cruciais para a nossa identi
dade estam totalmente esquen
cidas polos "sábios" de gaita na 
Galiza. 

Puidem fazer-me, á fim, cumha 
gaita "modal" (desde agora as
sim denominarei a ista gaita his
tórica), evidentemente galega. O 
mais triste foi que tiverom que a 
construir na Escócia. Aló, o 
constructor dixo-me que existia 
umha gaita mui semelhante á 
que eu lhe describira e preten
dia. lsta gaita non é ,outra que a 
Highland Bagpipe. E triste que 
para conseguer umha gaita ga
lega "modal" tenha-se um que ir 
a Escócia. Os melhores cons
tructores de gaita galega estam 
aló actualmente, o cal o pode
.mas considerar como umha cir-
cunstáncia mais deste cruento 
capitalismo que nos domina. Po
lo tanto, coincido coas ra9óns 
que A. Wilson dá para estabele
cer as diferéncias que os dife
rentes graos de desenvolvimen
to dos nossos países provoca 
na gaita e na sua música. Mais 
ainda seria mais penoso que os 
melhores constructores de gaita 
galega estive'ss~m na Andalu
cia, umha regiom de tradi9om 
latino-islámica que nada ·tem 
que. ver com nós. Por isso mes
mo nom nos deve entristecer 
tanto que sejam os escoceses 

. quem melhor construam as gai
tas galegas, a fim de cantas to
dos somos celtas, ou nom? 
. ' 

A nível musical, somentes cando 
reconhezamos os nossos. erras, · 
mesmamente históricos como a 
.gaita actual, poderemo-nos con
siderar como umha na9om libe
rada. Porque em nós está o pro
gresso e em' questións musicais 
muito nos queda por progressar, 
e · também por eliminar: cancros 
como esses dos gaiteiros cabre
ados, síntoma do espanhol;smo 
profundo q~e nos invade .. . , 
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Para rematar, gastaría que o sr. 
Ferrín reflectisse um pouco mais 
do seu integrismo galaico e anti
escocés na sua própria pessoa e 
deixasse de compomher "Sirven
tés pola destrui9om de Occitá
nia", e destruisse outros perjui
zos; assim como deixasse de co
lonizar-nos com alusóns artúri
cas que como celtas que som, e 
tambén escocesas, paresce que 
nom pertencem á nossa "Galicia · 
querida" Lembra-lhe, sr. Ferrín, a 
algo isto: "Brais e outras histó
rias", "Amor·de Roi", "Dubra es
meraldina"? Nunca é tarde de 
mais para adeprender. + 

MARCOS BLANCO 

(TEIS-VIGO) 

Repulsa ecolóxica 
Quixera manifestar publicamen
te, pero sobre todo ás autorida
des que corresponda, a miña 
meirande repulsa e indignación, 
polo que está a acorrer co mata
deiro FRILUSA, na parróquia sa 
Laxe, en Chantada. 

Desde hai uns cinco anos,. este 
matadoiro está a verter sen nen
gun tipo de control,. todas as 
augas residuais ·e porcalladas 
que non serven para aproveitár, 
á estrada que vai de Cea-Osei
ra. Como é natural, este feíto 
provoca un cheiro insoportábel 
para todos os · 
que por ali pa-
samos. 

Mália as d_e-
núncias apre
sentadas no 
Cuartel da 
Guardia Civil 

Non entendo 
como os viciños 
da parróquia 
non toman 

en várias oca- cartas no 
sións e en 
distintos anos, asunto, con 
todo seg u e . o medidas 
mesmo ou 
piar, xa que contundentes 
agora xa non 
só vai pola 
cuneta, senón 
que inunda a estrada, pegándo
se toda esa merda ao coche sen 
que o lavado sexa capaz de sa
cala, pois queda r:ios ·baixos. A . 

ALDEA 

depuradora, que seica existe, é 
como se non existise. 

Non entendo como os viciños da 
parróquia non toman cartas no 
asunto, con medidas contunden
tes, sobre todo os próprietários 
dos padros. que se anegan de
sas augas pestilentes, e os das 
casas que están máis perta. Co
mo se poden levar as vacas a 
pacer ises pastos infectados e 
darlles de comer esa erba feita 
con carniza? 

Pero ainda entendo menos que 
os responsábeis do Meio am
biente, se crucen de brazos an
te un caso tan grave. Hai que 
ter en canta que todo ese lixo e 
esas augas infectas van parar 
primeiro ao regato de Riopedro
so e lago ao Miño. Só tres qui
lómetros máis abaixo está a 
traida de auga de Chantada. 
Que Deus os libre dunha epidé
mia de cólera. 

Tamén quixera facer unha cha
mada ás autoridades locais, 
desde o alcalde aos . concellei
ros, do governo e. da oposición, 
á policia municipal e a Guardia 
Ci'{il, para que, dunt)a vez, cum
pran co seu ·deber. E a sua abri
ga, sobre todo a Deputacióf'.I que 
permite que este sangue circule 
tibremente por unha estrada que 
é da sua competéncia. Se o pro
blema é grave no inverno, no 
verán é .insuportábel, ainda me 
cheira hoxe o coche en Madrid 
aquela carniza.+ 

R.AMONRATON 

(MADRID) 

Güindous 
noventa e pico? 
Logo_ da recente saida ao mer
cado do cacarexado sistema 
operativo Windows 95 xurde a 
polémica. Traducírono ao cata
lán, traducírono ao éuscaro, 
traducírono ao. español, mais . 
non ao gal ego! Quen ten a cul
pa desta discriminación lingüís; 
tica aos usuários galegas. E 
obvio que a Xunta de Galiza 
_non está facendo nada por 
arranxar o probiema, xa que a 
sua política lingüística consiste 
en subven-
cionar. ao es-
pañol (ternos 
o indecente ·Sea Xunta 
caso ·do do-
nativo dunha galeguizase O 
sustanciosa seu parque de 
~:~~~aád~~;, ordenadores as 

· Académia de empresas 
~ª~e~~)ª Es~ informáticas 
proclamar un- animarianse a 
ha situación 
bilingü í stica utilizar o galego 
inexistente e 
intolerábel. 
Se a Xunta 
se decidise a instalar no seu 
parque de ordenadores sofware 
en galega e· subvencionase a 
tradución deste tipo de produ: 
tos (como xa sucede neutras 
nacións como Catalunya), as 
empresas informáticas anima
rianse a utilizar o galega. 

Por oütra banda Microsoft, que 
tanto presume da facilidade de 
uso dos seus produtos, está difi
cultañdo o uso destes por parte 
dos usuários galegos, ao nori 
comercializar os seus progra
mas na nasa língua. 

Ou é que ao mellar pensan que 
estamos no Pleistoceno e que o 
naso desenrolo non vai máis ala 

Oriental, e ao final 
descobriron que, por 
todo priviJéxio, tiña 
unha equipa de vídeo. 

Para escárnios e 
maldizeres está o 
ABC. Os bos 
escritores recomendan 
que non se abuse dos 
adxetivos. Pois, sen 
eles, ao xornal de 
Ansón sobraríanlle a 
metade das páxinas. 
Pero a razón é moi 
simples: como durante 
o franquismo todos 
eran loas e parabéns 
ao réxime, esgotaran 
a caixa das 
calificacións positivas 
e agora están_a darlle 
saida ás 
descalificacións. 

Hai xornais, por 
último, que niso da 
literatura non van máis 
aló do Capitán Trueno 
e Crispí n. Asi Faro de 
Vigo escrebia o 20 de 
Setembro, a respeito · 
da mobilización de 
mariñeiros no 
Morrazo: 
"Posteriormente, o · 
condutor do veículo 
[refírese a un coche 
camuflado da policia] 
foi perseguido por tres 
manifestantes até 
uriha calella, onde o 
colaborador policial 
deu boa conta deles, 
mercede aos seus . 
coñ.ecementos de 
artes marcíais". É de 
notar esta última frase, 
sobre todo iso de deu 
boa conta deles. Só 
lle faltou iniciar o 
parágrafo seguinte 
coa expresión: "O 
noso heroi ... ". Pero, 
sobre todo, resulta, 

. que o asi contado non 
foi certo. Os 
mariñeiros detectaron 
o coche camuflado 
aparcado e 
descubriron unha 
serea no seu asento 
posterior, pero non se 
toparon co condutor. 
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A primeira 
s.ociedade protectora 
de animais 
constituiuse en 
Inglaterra moito antes · 
de que alguén . . 
comezase a falar dos 
díreitos humanos. 
Agora iníciase en 
Fráncia unha 
campaña que ten por 
lema: "as minas son 
inhumanas". 
Comezou cunha 
fotografia 1 difundida 
por todas as axéncias 
do mundo, dunha 
nena risoña, sen unha 
perna. Será porque as 
bombas de 
fragmentación, as 
armas químicas e todo 
ese rentábel arsena~ 
de exportación .dos 
Es~ados Unidos, 
Fráncia ou Alemaña, 
mata igual, pero os 
seus mortos son 
menos fotoxénicos. Ao 

. papá, fabricante de 
armas, non lle presta 
que á hora do xantar 
os seus fillos 

J 
1 

• 
1 

pequenos vexan 
nenas Bósnias, con 
riciños loiros e sen 
unha perna. 
Atragántaselles o 
caviar. 

• 

A esquerda disoluta 
non serve máis que 
para fornecer de 
lemas aos fabricantes 
capitalistas. Vexan · 
senón: Radikal fruit 
(dé Pepsi), Fruitopia 
(da Coca-Cola). De 

· contado aparecerán, é 
de supoñer, os 
garbanzos Potenquím, 
as pinturas Outubro . 
Roxoe o 
reconstituinte x.enital O 
home novo.+ 

·-.................. . 

das· vaquiñas na leira e a músi
ca de Ana Kiro ao fondo. Pois 
non señor Gates: Xa descubri
mos a Informática! 

Que non se aduzan razóns co
me rci ai s, xa que o mercado 
existente na Galiza para produ
tos informáticos en galega ten 
por forza de ser maior áo exis
tente en Eúskadi para produtos 
en euscaro. 

Ternos o mesmo direito qué 
calquer outro povo a receber 
un trato lingüístico non discri
·minatório. Por isa animámos
vos a que iniciedes unha cam
paña de denúncia de calquer 
tipo de discriminación lingüísti
ca en xeral e contra este caso 
en particular. Para .aqueles que 
queirades materializar a vasa 
protesta (en forma de carta), 
podedesvos ~füixir a: Microsoft 
Ibérica S. R. L. Apartado 855 
F.O. 28080 Madrid.+ 

COLECTIVO GoNDOSENDE 

Man dela, 
·ANT e o galega. 
No Nº 690 ínformába-se de que 
Nelson Mandela entraría na ga
legofonia através do seu namo
ro com umha rapariga moc;ambi
cana. A notícia, aparecida nas · 
sempre sugestivas margens da 
secc;om A Aldeia Global, nom 
acrescentava nengumha expli
cac;om ao respeito, Jimitándo-se, 
entretanto, a comentar que a 
noticiada incorporac;om. a gale
g of o ni a de Nelson Mandela 
compensaría umha das perdas 
de galego-falantes que provoca
va a potftica antigaleguista de 
Francisco Vasques. 

O caso é que o abaixo-assinado 
nom entendeu bem o conteúdo 
daquela nota ou hotícia. Porque, 
na verdade, devo ¡;ierguntar-me 
como é que umha moc;ambica
na pode aprender a Nelson 
Mandela qualquer causa de ga-
lega. Porven- · 
tura falarám 
galega em 
Moc;ambique? E non será que . 
Apesar dos 
meus limita- A Nossa Terra é 
dos conheci- reintegracionista 
mentas do 
continente ? Asó 
africano, Set form. UlaMm da 
bem que a lín- '!"' 

gua oficial em pergunta 
Moc;ambique provoca-me 
nom é outra 
que o portu- terror 
gues. Portan-
te, outra ra-
zom deveu 
originar aquete comentário des
te semanário. ·será por acaso a 
moQambicana filha de emigran
tes galegas? Mas eu nom con
h ec;o emigrac;om galega ao 
Moc;ambique (ainda) nem nada 
se dizia ao respeito naquela no
tinha. Qual será, lago, a origem 
dos comentários da ANT? 

E é aqui onde me assaltam as 
dúvidas e desconfianQas que 
nunca esperei ter deste ·sema
nário. Ora, e nom será que A 
Nossa Terra é reintegracionis
ta? .Asó formulac;om da pergun
ta provóca-me uns caláfrios e 

· umha sensagom de terror quase 
camparável a que sinto quando 
aparece o Aznar na TV. 

Só espero que nom se esteja a 
introduzir o reintegracianismo 
nas mentes até hoje preclaras 
em causas de límgua- da re
dacc;om desse semanário. Cui-

EURO MELOPEA 
XAN X. Pl:ÑEIRO 

Tiña un ar etílilico o sospeitoso González cando proclamou o 
éxito de non ter acordado absolutamente nada na merenda de 
Formentor. Ao mellar, o inspirado acuñador da teoria de que 
se pode morrer precisamente de éxito, referíase ás proveitosas 
consecuéncias turísticas dese cúmio que parecia estar _convoca-
do polos tour-s operator-s. · 

Velai unha mostra do posíbel cartel promocional: Acuda a For
mentor. Aproveite para fotografarse · á beira do célebre toureador 
bétko pou~o antes de que ingrese nun presídio. Igual que Papan
dreu, poderá levará sua querida/ esposa (táchese o que non pro
ceda). Recibirá unha apetitosa ensaimada insular realizada seguin
do cursiños do Fondo Social Europeu. Se non lle cadra na mesa 
arrente de Kohl, é posíbel que consiga servirse unha boa pitanza. 
Dejeneur con leite francés. Excelente peixe manoquino, aceite ita
liano e caft!.e suíza. Paseo nun autobus con motor xaponés. Visita 
opcional pola badia a bordo da nave Mururoa mon amour para 
ser cordialmente abucheados de Alxeciras a Estambul. Ademais 
non fai falta que leve paraugas; non é que non vaia chover, é que 
contarase cun elegante modelo de paraugas nuclear xentileza de 
monsieur Chirac. Non deixe de ir, oia, mire por onde ainda pode 
botarlle unha man ao anfitrión no seu treceavo ano triunfal. 

Na euromelopea non faltaron dous milleiros de corresponden
tes. Pese ao cazurros que estes resultan á hora de soltar o carro, 
non deixa de ser unha axuda en plena temporada baixa . Eles 
saben que fronte ao eurocépticismo non hai mellar receta que o 

· eu.roexcursionismo. Asi o máis axeitado destino dos quince, os 
dezasete ou os vintentantos seria constituir unha asociación de 
veraneantes outonizos, un clube de amigos dos picnics ou sim
plemente unha peña gastronómica. Non hai que esquecer que 
se · os bascas facian política aproveitando a cociña, por que os 
euroxefes non poden acabar invertirydo o proceso. 

Finalmente, foi unha pena que a euromelopea non se celebra
se polo Morrazo. Para que os de Green Peace foran tomando 
nota . E porque, ao fin e ao cabo,_ tamén é uriha península. E 
con moito máis futuro que a de Formentor. • 

dem-se! Nom vou propor-lhes 
que despidam a quem escre
vesse aquelas linhas que pro
vocarom as dúvidas deste hu
milde leitor. Nom é preciso ser 
tam drásticos. Mas entendam 
que actos de terrorismo como 

. o que essa pessoa cometeu 
escrevendo aqueles comentá
rios claramente reintegracionis
tas nom podem repetir-se. Po
deria proliferar o exemplo e lo
go acabaríamos vendo um edi
torial da ANT em reintegrado 
(Deus nom o queira!). 

Contado, acho que o semanário 
deve dar algumha explicac;om so
bre o acontecido para nom deixar 
os seus leitores intranquilos.• 

JOSÉ M. DA COSTA E CAsTRO 

(MADRID) 

Corunha 
sen artigo 
Um tema que já comeQa a ter 

· um cheira especial, é o dos to
pónimos oficiais,, tema muito fre
quente em quaisquer jornais da 
imprensa galega ou ·castelhana. 

Nuns e noutros discute-se sobre 
o rigor, á hora de talar numha ou 
noutra língua; para se referir ás 
vilas e cidades do nosso povo. 

·Se é de rigor do que estamos a 
falar, é preciso dizer que é rigo
roso falar em galega na Galiza 
e, portanto, se referirás suas vi
las e cidades nesta língua. 

lsto deve ser assim, porque é ao 
galega que pertence a sua etim~-: 

logia, e nom á castelhana, que fre
quenta fazer tradugons um tanto 
"pui generis" dos nossos lugares. 
E tam pouco rigoroso falar de "La 
Coruña" na vez da Corunha, co
mo talar de "Roblecito" · ou "Villa
buena" nas vézes de Carvalhinho 
ou Vilaboa, por nom talar do famo
so "El Niño de la Guía" na vez do 
Ninho da 
Águia. Bem sei 
que muitos re-
correm ao tac- O lógico seria 
to de que "Lon-
don" conhece- borrar o artigo 
se como Lon- mas nom por 
dres, e "Mün-
chen" como ser umha 
Munich, mas . solu~om "de 
recorrendo ,, 
também ªº consenso ' 
mesmo j~go, senom porque é 
pode-se d1zer . 
que nesses ca- de rigor 
sos as tra-
dugons estám 
bef'!l emprega-
das, já que as vozes originais, no 

. seu dia, eram de dificil pronúncia 
para os povos receitores ( nestes 
casos, os topónimos coincidem 
eí!l galega e castelhi:lnO). 

Mas, voltando á terra, hei-de 
dizer que o problema da Co
runha, que é o que está á mo
dq,, é niais motivado pola ig
noráncia e desconhecimento 
do galega (tanto pola parte dos 
castelhanos, como pala dos 
"académicos" da Junta), que 
por quaisquer outras causas. 
No galega, diante de muitos 
nemes próprios e comuns, fre
quenta-se pór o artigo; é algo 
natura e próprio da língua, co
~o _se pode observar nos ca-

sos dos Vilares (tam repeti-do 
por 1oda a nossa geografia), do 
Ferrol, do Carvalho ou da pró
pria Galiza. 

. O lógico seria borrar o artigo 
(que, em quasquer caso, é gale
ga) mas nom por ser umha so
ILI<;;om "de consenso", senom por
que é de rigor que assim seja. + 

MANuEL LoPEZ BERNARDEZ 

Mecánica Cuántica 
versus 
Relatividade Xeral 
Levo dous anos estudando pola 
miña conta Relatividade Xeral. 
Nestes dous anos de estudio 
dinme conta dunha cousa que 
me da· un noxo tremendo: o feito 
de que se desbote a Relativida
de Xeral e supola obsoleta fron
te á Mecánica Cuántica. 

A experiéncia, até onde foi posí
bel , comprobou até hoxe nume
rosos pontos da teoria do mestre 
Einstein ; e os seus princípios , 
que parecían puramente abstrac
tos, presentá-
ro nse suma-
mente útiles 
incluso nun te-
rreo tan con- O mellor xeito 
creto como é a 
Astronáutica. 

É certo que a 
Relatividade 
Xeral non foi 
quen de achar 
unha Teoría 
tjo Campo 
Unitário, pero, 
na miña opi
nión, non creo 
que a Mecáni-
ca Cuántica 

como se 
describe 
agravidade 
_segue sendo, 
ainda, 
a Relatividade 
X eral 

poida achala . Máis ainda, se 
ésta o conseguise, non sería
mos capaces de de dar respos
ta a moitos fenómenos, xa que 
a Mecánica Cuántica é esen
cialmente probabilística; e se 
nen sequer coñecémos o pre
sente (princípio de incertidume 
de Heisenberg), é imposíbel 
predecir o futuro. 

Señores, sexamos realistas : os 
científicos levan máis de vinte 
anos utilizando as ecuacións de 
campo de Einstein para resolver 
problemas cosmolóxicos e pésie 
ao éxito acadado polo mestre 
Hawking ·de usar unha unifica
ción parcial da teoria cuántica e 
a Relatividade Xeral nas suas 
investigacións dos buratos ne
gros e do princípio do tempo, o 
mellar xeito como se describe a 
gravidade segue senda ainda a 
Relatividade Xeral. 

Con isto non quero desprestixiar 
os logros acadados por Planck, 
De Brogli·e, Pauli, Schrodinger 
nen de moitos outros que derori 
o seu saber para o progreso da 
ciéncia. 

Pero sempre o dixen e o direi: 
"A Mecanica Cuántica merece 
moito respeto; pero algo no meu 
interior me di que cando o home • 
sexa quen de achara .Teoria do 
Campo Unitário, a Relatividade 
Xeral prevalecerá sobre as ou
tras leis que conformen a de
vandita Teoria Unitária". 

Por tanto, de momento, a Relati
vidade Xeral, para min, presén
tase coma unha estrutura sen fi
suras, inatacábel. • · 

ANTONIO LAGO CAB.Ai.Em.o 
(VIGO) 
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• CARME VIDAL 

O val de Coa é un 
imenso museo ao ar 
libre con 17 
quilómetros de' 
xacementos que van 
desde o Paleolítico até 
o século pasado. Sobre 
el segue a pesar a 
condea de construción 
dun encoro que 
umerxiia un legado 

artístico único no 
mundo. A oposición na 
zona é total e os 
productores de viño e 
aceite xa están a 
comercializar viños co 
nome de "Paleolítico" 
ou Gravuras do Coa". 
O arqueólogo e 
profesor da 
Universidade de Lisboa 
J oao Zilhao defendeu 
no Congreso da 
Asociación Europea de 
Arqueólogos que se 
ven de celebrar en 
Compostela a 
importáncia artí tica do 
Val de Coa. 

Qué diferéncía aos restos arqueo
lóxico do Val de Cóa para seren 
internacionalmente defendidos? 

.Son centena , me mo millares de 
grabados que mostran que a arte 
paleolítica, que até agora só era 
coñecida no interior das grutas da 
rexión franco-cantábrica, proba
belmente se facia na sua maioria 
ao ar libre. É un conxunto único, 
porque salvo situacións excepcio
nais como estas non se ten con
servado e mostra que o que pare..: 
cía unha excepción poido ter sido 
norma. As condicións climatoló
xicas secas na última glaciación 
no interior da Península Ibérica a 
estabilidade do xisto fixeron po
síbel que os gravados se conser
vasen. Por iso esta arte ten unha 
importáncia científica extraordi
nária alén de ser todo o val un 
museu a ceo aberto. 

Mais en Cóa non hai só arte pa
leolítica. 

Hai tamén arte rupestre de épocas 
máis recentes, hai pinturas do Ne
olítico, grabados do Calcolítico, 
da ldade de Ferro, da época me
dieval e até do século XIX. Ou 
sexa, o val de Coa é unha espécie 
de galeria de arte onde toda· a his
tória da rexión, que ten significa
do ibérico e europeu, está docu
me9tada con forma de representa-

\ ' t 1. 

·GuieirQ 
CULTURAL 

Arqueólogo e profesor da ·universidade de Lisboa 

Joao Zilhao 
'As gravuras paleolíticas do Val _de Coa. 

valen máis que os quilowátios do encoro' 
ción de cousas, de obxectos 
e animais que tiveron im
portáncia ao longo do tem
po. No Paleolítico son re
presentació,n de caóras e · 
cabalos, no Neolítico es
quemas con participación 
dos seres humanos, no Cal
colítico son figuras en po
sición de orantes, ligadas 
coa relixión da época, na 
ldade de Ferro aparecen 
guerreiros montados a ca
balo e en situación de com
bate e no século pasado e 
neste fanse exaltación de 
corn.boios, relox.ios ... Son 
17 quilómetros de grabados 
que conforman un conxun
to único. 

Na altura na que foi feito 
o proxecto de encoro non 
se coñecia a riqueza da 
zona? 

Cando comezou o proxec
to non, pero a aplicación 
das normas europeas abri
gaban a facer un estudo de 
impacto ambiental para to
dos as grandes obras pú
blicas e no 1989, cando fi
nalmente o encoro foi 
aprobado despois de várias 
recusacións os estudos fi
xéronse apresa, en apenas 
tres fins de' semana e non 
de xeito pormenorizado. 
Mesmo asi identificáronse 
pinturas neolíticas, graba
dos prehistóricos que non 
souberon datar correcta
mente e os arqueólogos di
xeron que o val tiña unha 
importáncia excepcional e 
que a construción seria 
perxudicial sendo necesá
rio un estudo máis detido. 
O govemo pasou por riba · · 
desta recomendación e au
torizou a construción di
cindo a empresa Electrici
dade de Portugal que pa
gaba unha equipa que fixe
se as excavacións e o re

as principais forzas locais, 
a COplezar pola escola se
cundária e as duas forzas 
económicas da rexión, os· 
productores de viño e acei
te están en contra. 

A que veu o cámbio nos
sectores economicainente 
activos da zona? 

Déronse con ta de que ia 
ser bo defender fórá os 
seus produétos asociados 
ao nome da rexión arqueo
lóxica e, por exemplo, a 
adega cooperativa de pro-
ductores de viño xa fixo 
sair un tinto coa marca 
Gra vuras do Coa, un bran.
c o e un Porto con nome 
Paleolítico, percibiron que 
teñel). moito que gañar e 
por iso están na preserva
ción do val e esa é tamén 
a vontade da opinión pú
blica a nivel nacional se
gundo os res'u ltados- das 
tres sondaxes que xa se fi
xeron. 

A suspensión dos traba
llos no val é xa definitiva? 

Os traballos de constru
ción están suspendidos 
desde Maio pero hai que 
esperar ao governo que 
saia das eleicións do 1 de 
Outubro para que se tome 
a decisión definitiva. Os 
d-ous cand-idatos en posi
ción de gañar, do PSP e do 
PSD, teñen evitado tomar 
unha posición firme ao 
respeito. De todos xeitos, 
antes de rematar a lexisla
tura un grupo de 35 depu
tados do P'SP fix.eron unha 
proposta de proxecto de lei 
para converter a rexión 
nun parque arqueolóxico e 
dixeron que cando o parla-

. mento se voltase a reunir 
volverian a presentar a ini
ciativa. 

xisto daquilo que ficase 
sumerxido. O que tiña que 
ser feito antes ia facerse a 
medida que o encoro se cons
truia. 

. Neste congreso de arqueó-
. ANDRES PANARO logos europeos vaise apro-

Perdeuse xa algo coas obras que 
se fixeron en Cóa? 

Fixéronse accesos e excavacións e 
non sabemos con ce¡rteza se se per
deu algo. Os traballos comezaron 
no 93 e xa desde o ano anterior o 
arqueólogo responsábel do estudo 
tiña identificado un prinieiro nú
cleo de grabados paleolíticos-, no 
93 fixo máis descubertas e comuni
coulle ao Instituto Arqueolóxico 
Portugués a importáncia dos xace
mentos pero mesmo asi non se fixo 
nada. Pasou máis dun ano no que 
continuaron os traballos sen q·ue se 
tivese feíto nada desde as entidades 
oficiais. Só no ano pasado foi que 
comezou a polémica sobre se as 
obras debian parar ou seguir. ' 

Viño do paleolítico 

O argumento era que a constru-

'A economia da zona revitalizouse 
co descubrimento das gravuras. 
Os adegueiros sacaron ao merca<l:o 
viñas baixo as marcas 
Gravuras do Coa é Paleolítico" 

ción do encoro seria boa para a 1 

economia da zona. 

Mais non é. A empresa vai gañar 
'ctiñeifo coa producción de enerxia 
pero non é unha necesidade do pa
ís. A electricidade que se vai pro
ducir aquí vai ser un 1 % da totali
dad e de produción portuguesa 
neste momento. 

Houbo desde o prjmeiro mo
mento oposición popular á des
trucción do val? 
1 1 ~ .. : .. 1 -

No comezo a xerite acreditou nas 
posibilidades económicas da 
construción do encoro. Virian 
traballadores de fóra, haberia ani
mación do comércio e alén <liso 
ianse comprar terreos nun mo
mento no que a Política Agrária 
Comunitária lles negaba rendabi-

, lidade eco.nómica. Serian ing·re
sos imediatos pero co tempo 
comprenderon que a rexión gaña
ria moito máis co interese cultu
ral xerado polo património arque
olóxico e até tal ponto foi asi que 

-

bar unha resolución na defensa 
de Cóa. É importante o apoio in
ternacional? 

É fundamental. En Compostela 
aprobouse estes días unha resolu
ción defendendo a suspensión de
finitiva dos traballos e a preser
vación dos xacementos nomeán
dose a zona como parque cultu
ral. É importante para todos por
que Coa vai ser o único lugar de 
Europa onde se pode ollar arte 
paleolítico sen limitacións. En 
Altamira estase pensando pechar 
as grutas definitivamente e facer 
una cópia porque a visita das per
soas perxudica a conservación 
das pinturas. En Coa como os 
grabados son ªº ar libre poden 
visitalos centos de persoas por 
día, non hái nengun problema se 
xa se conservaron durante tantos 
miles de anos. As suas condi
cións son extraordinárias desde o 
ponto de vista do turismo cultural 
e do património artístico.+ 

< • 
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• C~lébrase en_Ponteceso o Primeiro simpósio sobre.Pondal do 9 ao 14 de Outubro 
A Asociación Cultural Monte Branco celebra 
o Primeiro Simposio Pondaliano. Por vez pri
meira na.historia d~ literatura galega levaran
se a cabo unhas xbrnadas nas que Eduardo 
Pondal será motivo de estudo e divulgación 

: . por parte de historiadores, filólogos, poetas e 
: persoa~ relacionadas coa cultura galega e bre

tona. O Simpósio terá número limitado de 
prazas, senda matriculadas soinentes as pri-

' . 

• • meiras ceo solicitudes. Seralles entregado aos · 

. •O libro galegó, 
a debate 
no Parlamento 

Francisco Rodríguez, deputado do 
BNG, dirixiu várias preguntas á 
Mesa do Parlamento para coñecer 
a situación do libro galego. O 
deputado interésase polo descenso 
de obras publicadas desde 1994 e 
1993 e cuestiona sobre as axudas 
que recibiron en 1994 as oito 
principais editorais galegas, as 
porcentaxes dos libros editados 
pala Xunta en 1994 están en 
lingua galega e se se vai modificar 
o regu1amento sobre distribución 
de casetas en feiras do libro para 
favorecer a presenza das editoriais 
que editan en lingua galega. 
N unha pergunta final Francisco 
Rodríguez requeire información 
plans oficiais para favorecer a 
leitura do libro en galega entre a 
povoación adulta.+ 

•O Festival 
Poético-Musical 
do Condado é o 
30 de Setembro 

O próximo sábado dia 30 
celebrarase desde as seis e média 
da tarde o Festival Poético
Musical do Condado, eQ 
Salvaterra de Miño, organizado 
dt-sde hai xa, quince anos pola 
asociación cultural SCD Condado. 
Actuarán o grupo de rock galego 
Papaqueixos, o grupo de folk 
portugués Quadrilha, o de folk 
galega Berrogüeto e tamén 
Eskupe-Eskapa, grupo de ska 

+ galega, e Issabary, un grupo de 
música africana de Guinea.Bissau. 

• participantes un certificado no constarán as 25 
horas de asisténcia homologadas pala Conse-
llaría de ~ucación. '· 

Os actos terán lugar·desde o 9 ao 14 de Outu
bro en Ponteceso, na Casa dos Veciños. Esta
rá dirixido a todo tipo de público. Para asistir 
deberá formalizarse· a matrícula enviando por 
correo antes do 3 de Outubro o boletin de ins,.. 
cripción ao seguinte enderezo: I Simposio 
Pondalíano. A.C. Montt? Branco, 15110, O 
Coüto-Ponteceso. Tamén se pode formalizar 
matrícula nos teléfonos (981) 72 10 85 e 71 
49 24. As cotas son de· 1.000 pesetas ( -500 
ptas. para parados). 

O Luns 9 Amado Ricón impartirá a conferén
cia inaugural. Outras actividades programadas 
son a presentación da colección A Nosa Te-

:· rra-A Nosa Historia e a proxección dos víde-
• os "Eduardo Pondal" e "A rexubeira de Ber

gantiños". O Martes 10, despois das conferen
cias dos profesores Xosé Mª Dobairo e Ma
nuel Ferreiro. Rafael Lema e Miro Villar pre
sentarán os libros "Costa da morte" e "Gonza
lo López Abente. Antoloxía". 

O Mércores 11, á conferéncia de Manuel For
cade1a, seguiralle un recital poético de César 
Morán, Miguel Mato, Lino Braxe, Manolo 
Rivas e Nico Matteo. Haberá tamén un con
ceqo de música clásica a cargo do duo Fran
co- Becher. O Xoves é o día adicado á didác-

tica pondaliana. Miguel Mato impartirá · unha 
lección de cómo se pode aproveitar didactica
mente a obra de Pondal. Paralelamente o Co
lectivo de Animación Medioambiental reali
zará u~ "Grande Xogo Pondaliano". Á tarde 
proxectarase o vídeo "Eduardo Ponda1, a can
ción do bardo", seguido dun colóquio cos . 
seos autores. 

merrdi falará do rexurdimento e o rexionali -
mo galegas e a lingüista bretona Isabel Ker
dudo realizará unha exposición oral sobre a 
cultura bretona. O sábado presentaranse os ro
teiros Ponteceso-Cabana para despois realizar 
un percorrido pondaliano. Fernando Cabeza 
Quites disertará sabor da toponimia berganti
ñá ·en Queixumes dos pinos. Como acto de 
clausura está programado un concerto folk do 
grupo Berro- Güeto. • O Venres o profesor Xusto González Bera-. •........................................................................................................................................ 

A música no festival vaise 
intercalar coa poesía. A 
organización destaca a 
participación de poetas novas 
neste recital. Os poetas galegas 
que participan nesta ocasión son 
Marta Dacosta, Francisco Souto, 
!solda Santiago, Rafa Vilhar, 
Maria Xesús Pato, Xosé Vazquez 
Pintor; Maria Xesús Nogu~ira, 
Francisco Alonso, Carmen Lobón, 
Martín Veiga, Xavier Santiago, · 
Maria Xosé Queizán, Xaquín 
Agulla Pizcueta e Margarita Ledo. 
Tamén van participar poetas 
portugueses, cataláns e bascos. + 

A. IGLESIAS 

• Máis da metade 
dos conc;ellos 

· cataláns ondearon 
só a senyera . 
durante a Diada 

A senyera, baildeira <;atalana, foi 
a única que ondeou en máis da 
metade dos concellos cataláns 
durante a celebración da Diada 
de Catalunya, o 11 de Setembro 
do ano pasado. Este foi un éxito · 
máis no cuarto ano de 
funcionamento da campaña Un 
país unha bandeira, posta en 
marcha por unha série de 
conce1los cataláns. Estes 
consideran inxusto o artigo 4 da 
Constitución Española porque 
impide aos cataláns utilizar 
libremente a sua bandeira, 
mentras que os españois teñen 
plena liberdade para utilizar a 
sua. Os dados da campaña 
reflexan que o 50% dos 
concellos só pux~ron nos seus 
balcóns a bandeira catalana, o 
35% ondeou a senyera e a 
bandeira espanola e un -15% dos . 
concellos non puxeron riengunha 
bandeira. • · 

•As produtoras 

dunha rolda de prensa a 
interv~nción formal das 
institucións galegas ante o 
Ministerio de Cultura en defensa 
do cine galega. O AGAPI quere 
denunciar así a marxinación á que 
ve sometida Galiza na última 
convocatória de subvencións 
estatais reso1ta polo Instifuto da 
Cinematografia e Artes 
A~diovisuais (ICAA). A esta 
convocatoria concorrian catro 
proxectos de productoras galegas: 
A casa das belas durmintes, de 
E1oy Lozano, A alma da cidade, 
de Xavier Villaverde, Blanca 
Madison, de Carlos Arnil e Dame• 
algo, de Héctor Carré. As 
longametraxes reunian as 
condicións requeridas na 
convocatória de subvencións: 
directores novas, pero xa expertos, 
productoras cunha traxectória e 
solvéncia recoñecidas, vendas e 
plans financeiros realistas e ben 

· sustentados. Ainda asi o ICAA 
non tivo en consideración nengun 
<lestes proxectos. A AGAPI afirma 
que esta marxinación ven 
reproducíndose sistemáticamente 
ante a forte presion que exercen na 
comisión _do ICAA os govemos 

autonómicos de Catalunya, 
Euskadi e mesmo Canárias, entre 
os que se reparten o noventa por 
cento das axudas. • 

•O Museu do 
Humor de Fene 
na conferéncia 
sobre o humor en 
Philadelphfa 

• Lalo R. Villar gañou o prémio da 
Fundación de Futbol Profisional 

, indepen-dentes 
lamentan a 
marxinacion 
4o cine galego 
polo ICAA 

O vindeiro 29 de Setembro vai 
ser inaugurado no Penn Tower 
Hotel de Philadelphia (e tado de 
Pennsylvania, en EE.UU) a 
Primeira Conferéncia 
Internacional sobre Humor 
Hispánico , organizado pola 
West Chester University. Dentro 
deste congreso vaise pre entar a 
mostra Desde Caliza con 
Humor, enviada polo Museo do 
Humor de Pene, con 30 orixinais 
de humoristas actuais e 1 O 
reproducións fotográficas dos 
clásicos do noso humor. O día 
30 o neoiorquino Luís Muñiz, 
experto en humor, dará leitura á 
ponéncia tamén titulada Desde 
Caliza con Humor, da autoría do 
director do Museo do Humor de 
Pene, Xaquin Marin, coa- que se 
pretende dar unha visión das 
características do humor que se 
fai en Galiza, e un rápido repaso 
á sua história. Por outra bapda, o 
dia 5·de Outubro vaise inaugurar 
dentro da V Semana do Humor 
Intelixente, que organiza P. 
García co Padroado Municipal 
de Cultura de Pozuelo de 
A1arcón (Madrid), a mostra 
Humor Gráfico Galego, enviada 
tamén polo Museo do Humor de 
Fene, e que consta de 40 obras 
de 25 humoristas actuais. • 

O fotoxomalista de Diario 16 Lalo R. Villar foi galardoado co primeiro 
prémio de fotografía da Fundación de Fútbol Profisiona1, fallado o pasado 
18 de Setembro, e que forma parte do II Certame de Fotografía sobre 
Fútbol. O segundo prémio foi para Quico Gutiérrez. Na edición do ano 
pasaqo resultara gañador o fotógrafo de El País, Raúl Cancio. • 

A Asociación Galega de 
Productoras Independentes 
(AGAPI) rec1amou no transcurso Héctor Carré. 



Un novo 
esfórzo 
revelador 
sobre 
o .sentido 
da pr9sa 
rosaliana 
A visión 
de Kathleen 
N. March 

"Só pontos de vista descolonizados 
penniten facer xustiza ás nosas letras". 

ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR, 

historiador e crítico literário cubano. 

Kathleen N. March publicou a fins 
de 1994, na editorial Do Castro d'A 
Coruña, as suas análises e interpreta
cións sobre do universo narrativo ro
saliano co título De musa a litera
ta: el feminismo en la narrativa de 
Rosalia de Castro. Nada menos 
que a moveu o intento de "ler a pro
sa rosaliana desde a perspectiva na 
que foi escrita", nomeadamente a 
dunha muller dunha nación periféri
ca, marxinada, que fixo simbiose 
entre a condición obxectiva da sua 
pátria e a do seu sexo. &ta singular 
perspectiva fai de Rosalia un caso 
senlleiro nas literanrras europeu-oc
cidentais, desde unha dupla conside-
ración: un feminismo radical. espe
cífico, que, se se insire en toda unha 
correnta europea da época, tamén a 
supera en fondura e conflitividade 
filosófica; un patriotismo que, tendo 
raigame emocional, asenta nun co-: 
ñecimento non estereotipado nen 
prexuizoso dunha realidade agacha
da e negada Loxicamente Kathleen 

Kathleen N. March. A NOSATEARA 

N. March priviléxia a primeira con
sideración, que é ·a que resulta cen
tro de atención do seu estudo. Lida 
con intelixéncia, con atención e con 
sensibilidade, como fai Kathleen N. 
March, o que pasa por ter presente o 
contexto no que foi enunciada esta 
prosa narrativa, resulta que: 

a) denúncia, na sua maior parte, a 
represión das mulleres como per
soas con características próprias, 
tendo presente a condición social 
das mesmas. 

b) demostra un diálogo intertextual 
· con outras prosas europeas e norte

americanas programaticamente ro
mánticas, coa intención de comple
tá-las e/ou subverti-las e superá-las. 

c) rezuma ironia e ambigüidade, 
ao fio dun discurso ás veces de 
linguaxe patriarcal e relixiosa, que 
nunca aceitou como sua, pero que 
era condición necesária para ex
presar ocultando-o, o que sabia e 
sentía. Por iso hai que distinguir a 
perspectiva da autora e a de socie
dade sempre a dialogar no texto. 

d) burla non só aos censores de no
velas da época senón que despista 
e fai reaxir aos leitores con extra-

ñeza, que se convertill en minuva
loración ou desinterese, por inca
pacidade crítica ou patriarcalismo. 

e) trata temas de carácter afectivo, 
sexual e social, que eraQ tabu para a 
_época: crítica da institución1matri
monial e das relacións amorosas tra
dicionais, constatación da ambigui
dade sexual e do homoerotismo ... 

f) importa o factor simbólivo e al& 
gorico para descifrar realmente o 
contido dos discursos encamiñados, 
através do enmascaramento, ao re
xeitamento aberto das actitudes 
contrárias á igualdade feminina e 
favorábeis ao replantexamento das 
condicións so-
ciais de exis-
téncia da hu
manidade, e 
das relacións 
entre sexos. 

Non en balde 
esta escrita, 
preocupada 
polos proble
mas de Galiza 
como povo di
ferenéi ado, e 
pola sorte das 
mulleres, con
verti u-na en 
persoa non 
adaptada ao 
contexto ofi
cial dominante 
e en escritora 
que non ato-
pou camiño fá-

Fai máis 
evidente 

·unha 
cualidad e 
agachada: 
o carácter 
subversivo, 
radical, 
feminista e 
anti
imperialista 
da escrita 
rosaliana. 

cil para as suas publicacións nen na 
Gal.iza nen na España. Como coro
lário, ternos a incomprensión críti
ca, ainda hoxe non superada, contra 
toda evidéncia 

Os discursos narrativos rosalianos 
foron incomprendidos, despreza
dos por un xa escaso público lei
tor, indisposto a aceitá-los por 
"raros" ou "subversivos", ou a en
casillá-los, con leituras reducio
nistas, ·de orixe patriarcal e colo
nial, como sucedáneos "románti-

UNIVERSITARIA 

A MUUER NA LITERATURA GALEGA 

cos'', actitude en absoluto supera
da hoxe, mália os traballos críti
cos contundentes por fornecer a 
visión acorde coa intención, coa 
perspectiva coa que foron escritos. 

Kathleen N. March fixo un esforzo 
de leitura, axudada potas análises 
precedentes, que merece aplauso 
porque reforza, con matices inédi
tos e contribucións novas, o sentido 
feminista revolucionário da prosa 
rosaliana. Contribue asi a pór as 
cousas no seu sítio fronte á igno
ráncia e á teima en reducir o símbo
lo rosaliano a únha matriz subordi
nada e secundária, en relación a ou
tras culturas e obras. Tendéncia 
evidente na crítica académica ofi
'cial, convenientemente "aggioma-· 
da", empeñada en reducir ou anular 
o discurso rosaliano como discurso 
revelador de carácter precursor, 
pioneiro e revolucionário. O que se 
admite en Martí, Wilde ou Whit
man, négaselle a Ros<ilia, contra to
da evidéncia, por "anacrónico". Isto 
é, resulta imposíbel nunha-galega, 
na Galiza finisecular do XIX. 

Velaí por que este libro de Kathleen 
N. March non vai gozar, non goza 
xa, de come~tário algun nos círcu
los oficiais intra ou extra-universitá
rios. Ven reforzar e fai ainda máis 
evidente unha cualidade agachada: 
o carácter subversivo, radical. femi
nista e anti-imperialista da escrita 
rosaliana, en contraste co siléncio e 
secreto sintomáticos que rodean as
pectos cruciais da sua vida e da sua 
persoa, uns auto-impostos, por ne
cesidade e cautela, outros violenta e 
represivamente aplicados polo po
der dominante da sua época e post
mortem cando se fuo símbolo ine
vitábel. É esta mesma cautela a que, 
en parte, impede a March sen ainda 
máis clara e contundente en certas 
afinilacións, especialmente na con
clusión que non recolle sintetica
mente moitas das fundamentais ob
servacións feitas por ela sobre o 
sentido da prosa an~sada 

O libro foi redixido en español, ao 

Carmen ~lonco, crítica literaria especializada nas· relación entre sexo, xénero e escritura, 
realiza o primeiro estudio de conxunto da presencia das mulleres na literatura gal~a, no que 
se analizan as imaxes femininas e a incidencia da variable xenérica en diversas creacións 
literarias, fundamentais na nosa cultura, como son a narrativa de Ramón ore"ro Pedrayo, 
Eduardo Blanco Amor ou Álvaro Cunqueiro, e a poesía de Ricardo Carballo Calero, Celso 
Emilio Ferreiro ou Xosé María Díaz Castro. 

NA MESMA CQLECCIÓN 

NAIS, DAMAS, PROSTITUTAS 
E FEIRANTAS 

Carmen Blanco NARRATIVA GALEGA: 
TEMPO DE REXURDIMENTO 

Modesto Hermida 

A LITERA TURA GALEGA 
DURANTE A Gl:JERRA CIVIL 

Claudio Rodríguez Fer 
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canta de libros 

Esperpento xacobeo 
Espiral Maior publica a últim<} obra 
narrativa de Carlos Mella titulada 
"Luces de Fisterra". Trátase dunha 
disección crítica da realidade política 
e oficiaf galega. Está escrita en clave 
esperpéntic·a. Aspectos positivos e 
negativos de Galiza entrecrúzanse. Di 
na contraportada do libro que "as 
luces e as sombras xacobeas · 
amósanse nun xogo de espellos que 
mostra fielmente entre que xente 
estamos". Como proba do carácter 
da obra, un dos seus capítulos 
escomenza asi "onde se relatan de 
vagariño as interferéncias de 
Cacharro Pardo na política 
americana".• 

Guía para o ensino 
da arte 
Ediciós do Castro publica o ensaio 
titulado Expresións e Arte. 
Subtitúlase "Novas camiños, novas 
fonnas". A sua autora, Teresa Iglesias 
Carreira, é unha ensinan~e moi 
recoñecida no mundo da pedagoxia. 
Con este libro pretende "xunguir o 
maravilloso mundo da expresión e da 
arte e convertilo nun novo medio de 
comunicación ao servizo da 
educación". Teresa ·Iglesias sostén o 
seu labor sobor de principios básicos 
e técnicas de expresión extraídas da 
sua experiencia. Todo o contido da 
obra son artigos extraídos do xornal 
lucense "El Progreso".• 

Primeiro poemário 
de Arturo Casas 
Tiramos un fragmento do libro "Pedra 
de Nadir" que di asi: "Signos que non 
constrúes, que a penás duran o -
instante en que se pensan. ( .... ) Signos 
acaso impostos pola anónima 
memoria da pedra, o río, o lume, os 
labios". Este libro públicase na 
colección de poesia de Espiral Maior. 
Mestura textos en prosa e outros en 
verso. O seu autor é Arturo Casas, 
licenciado en Filoloxía Hispánica e 

· Galego-Portuguesa. Tén publicado 
diversos traballos como investigador 
e crítico literário. Este é o seu 
primeiro libro de poesía.• 

Investigación 
do tambo 
de Celanova 
O Consello da Cultura Galega 
publica en dous tomos, que xuntqs 
suman máis de 900 páxinas, a obra 
"O tambo de Celanova". Co nome de 
tombo é como se coñece en Galiza o 
códice no que os monxes dos 
"scriptoria" monásticos, recollian os 
documentos principais das suas 
abadi~s . Un dos tambos máis amplos 
.e rico en infonna~ións é o do , 
mosteiro ourensán de Celanova. E 
unha edición de José M. Andrade, 
profesor de Historia Medieval da 
Universidade de Santiago.+ 
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que parece, para liberá-lo do asédio 
informativo, pero, á vista está, des
te asédio só o liberaría, en parte, o 
inglés, polo menos para certos his
panistas. Aqui, en galego, teria 
igual ou mellor acollida. Enfm, sin
to especi!ll satisfacción pór ver con
tinuada unha liña de investigación 
crucial para os amantes da verdade, 
de colocar as cousas no seu sítio, 
p.or conciéncia de nós e respeito po
lo esforzo dos antergos. • . 

FRANCISCO RODRÍGUEZ 

De Anxos e 
·Derrotas 
A últi.ma poesía 
de Rivas 
Levabamos esperando desde 1989 
-ano de publicación de 'Ningún 
cisn_e- unha nova entrega poética 
de Manuel Rivas e esta confórma
se en Costa da morte blues<'> como 
un conxunto heteroxéneo onde 
conviven textos en verso con prq
sa de alta fondura poética, o co
tián co máis elevado, os sóbrios 
deseños de Antón Mouzo coas re
feréncias aos cadros de Vermeer, 
Millet, Friedrich e Van Gogh, o 
laio por unha terra maltratada co 
blues desgranado por un saxo. 

Dous son os rasgos máis salientables 
do poemário: a presenza constante 
dun sentimento relixioso primário, 
alongado do «academicismo teolo
gal» rel~cionado coas tradicións 
máis ancestrais, cos ritos e mitos de 
comuñón coa natureza; e a vivéncia 
dun outono que obriga ao eu poético 
a devalar entre a beleza da paisaxe 
dourada e a tristeza inerente a esa es
tación. O respeito, case franciscano, 
que a voz poética amosa por todos os 
seres facilita o sentimento da cerca
nía de Deus que non é un ser supe
rior e vingativo senón unha presén
cia pnóxima, cotiá, telúrica que ou
torga liberdade de actuación a un ho
me escindido nunha ambivaléncia 
desacougante. ·A perda da inocéncia 
infantil e o rexeitamento da superio
ridade doutro ser sobre el é algo que 
xa anúncia a voz da nai-fbnte, sem
pre vixiante e protectora: 

Cando sexas home, maldicirás 
contra o.meu Deus 
como fan todos os homes. 
E eu rezarei por ti. 
A túa voz alzarase tanto 
coma mingue a miña, 
e eu, en silencio, rezarei por ti 
cando sexas home. 

Pero ainda os seres máis castiga-

dos, os empuxados ao infemo da 
derrota, entoan un canto de agrade
cem ento cara a Deus pois saben 
que, mesmo na sua maldición, 
existe unha realidade digna de ser 
vivida. A aceitaCión resignada do 
destino adverso, do esquecemento 
de todos -até da própria divindade-. 
é un lazo comun aos habitantes da 
Costa da Morte (paisaxe esgrévia e 
dual na sua fermosura destructiva) 
capaces de exclamar como Abba
dón, anxo do abismo: "¡Gracias, 
Señor, por aquela maldición!". 

O segredo da Sección Aúrea, ese 
número que garda a proporción 
máis perfecta, converte ao CíplJintei
ro Pepe -que nos leva inmediata
mente a San Xosé- nun artesán divi
no proveedor dos elementos que 
acompañarán o paso da nosa vida: o 
berce, a sella e o pote, o carro e a 
artesa, o barco que conduce a Amé
rica, o leito, a Virxe e as doas, o 
sartego. Vai a 
súa obra unida 
inexorable-
mente ás etapas Fronte ao 
vitais do ser caos, o 
humano, ,á sua 
cotidianeidade ruido 
-e nacemento, 
o traballo, o 
amor, a morte
mais taméil lle 
permite desen
volver cualida
des artísticas e 
espirituais máis 
elevadas: a arte 
e a relixión. 

Toda .a nature-

urbano e as 
presas dos 
que se 
afastaron da 
natureza, 
elévase 
unha voz 
imposíbel 
de desoir: a 

za -o río, 0 nai-terra 
ameneiro, a 
troita- se mani-
festa como 
parte conscien-
te dun cosmos creado pola divinda
de e· como actante dunha función 
específica. Só o home S€ sente 
alleo -como o anxo caído e o ala
vanco do Ártico que inverna en te
rra estraña e desorientado ante a 
imposibilidade de reproducir un la- . 
bor predestinado pois ignora cal é. 
Unicamente a el lle foi reservada a 
potestade de pensar e manifestar 
sentimentos «impuros»: o ódio e a 
melancolía, vivéncias que o afastan 
ainda máis da perfección divina 
mentres é consciente da existéncia 
dun mundo perfecto do outro lado 
dun río que lle é negado cruzar: 

Da outra banda, Señor, vexo ese verde 
e terras de ben dar 
e un regato con vimbios de o_ura vello 
e un anxo que es/olla as espigas do millo 
cabo dun hórreo de cen pés. 
Sei q~e nunca cruzarei ese río 

A invasión da técnica -"Un 

Un bon 
·intento 
falto de 
inf órmación 
Pimenteira 
Cando se fan incursións no mun
do do flamenco, e máis ainda, 
cando. alguns quilómetros sepa
ran físicamente a mente natural 

home" -, o renego das próprias ori:
xes -"A fonte" -, son algo alleo ao 
espacio natural da Costa da Morte 
que oferece os seus froitos á mirada 
curiosa dun eu poético convertido 
en cronista, relator, dunha forma de 
vida ainda non invadida pola mo
dernidade, en comunión coa terra e 
co ancestral. Fronte ao caos, o rui
do urbano e as presas dos que se 
afastaron da natureza, elévase unha 
voz irrtposíbel de desoir:. a nai-terra 
que nos atrae de novo a ela obri
gándonos a revivir a sua realidade. 

Asomou á fiestra do hotel, 
sobre o sistema de alarma da cidade, 

.. porque escoitou o berro da nai 
chamátu:loo ao anoitecer. 

O outono -verdadeiro ou recreado 
coas técnicas máis novidpsas da re
alidade virtual- é padecido como un . 
gume na sua derrota ·melancólica. 
A visión da seitureira -coa gadaña 
mortífera nas mans, do corvo -ani
mal ligado tradicionalmente á mor
te-, da toupa -ser subterráneo e es
curo- provocan no eu poético a tris
teza outonal e' a seguridade da che
gada do inverno. Vólvese entqn aos 
recordos: a nai ·orlada de láctea luz 
branca, os fillos, as experiéncias in
f antis e 'escolares, .... Pero non é su
ficiente e a soidade envolve a un eu 
poético que xa abandonou as ban
deiras de antano para portar nas 
mans unicamente a "orgullosa, 
vermella e triste rosa de Y eat~", 
símbolo da sua fugacidade vital. 
Agora, máis que nunca, é conscien
te de que, asu no Xuizo Final como 
en -toda batalla, sempre serán es
quecidos os seres da Fisterra: 

E rematado todo, 
chegaremos nós, 
o queixume dun carro de Soneira 
noxa desértico val de Josaphat. 

E cando ese río -nacido da 
fonte-nai que fora deixando atrás 
no seu percorrido- está a chegar á 
sua fin o mar confórmase nun líqui
do arriniótico no que adormecer o 
anxo caído e afogar as derrotas da 
melancolía. Mais, antes de que o 
inverno cubra a faz da terra coa ne
ve da tristeza, elévase a voz a esa 
divindade bondadosa e comprensi
va para aceitar con sumisión o seu 
dictame e rogarlle a celebración 
dun último rito de despedida: escoi
tar, na nosa memoria, un blues. 

Pai Naso pois, que estás nos ceas, 
en memoria daquel que eu fun, 
di/Je ao Río Grande que toque 
outra vez ese blues.+ 

TERESA SEARA 

(1) Edicións Xerais de Galicia, Colección 
Ferros, Vigo, 1995 

do flamenco, e a mente do novo 
criador, hai que tomar as cousas 
coa filosofia de facer un bon tra
ballo partindo de algo xa realiza-

. do, ou cando menos dunha base 
ben sabida. 

No caso do traballo do grupo Pimen
teira, aos autores e intérpretes fálta
lles algo importante: información. 

Para o meu gosto parten de· premi
sas anticuadas dun flamenca que 
xa non se fai, e non porque non 
saiban facelo, senón porque non 
están ben informados do que no 
flamenco se ten feíto, se está a fa
cer en Andalucía e fóra dela. 

Un 
Almodovar 
maduro 
La flor 
de. mi secreto 
Despois de vários fracasos, o últi- · 
mo dos cales foi Kika ; que pare
cían anunciar unha progresiva per
da pe sentido da carreira de Almo
dovar, o director m_anchego-madri
leño, espía de conversas privadas 
desde o seu posto de traballo na te
lefónica, oferece uriha película ma
dura, cun guión mellor armado que 
os anteriores, que fai considerar a 
posibilidade de que se convirta nun 
digno cronista da España actual, ao 
carón de s ·au-
ra e poucos 
máis. 

Almodovar 
despréndese 
dos barroquis
mos que con
vertían algun
h as das suas 
anteriores co
médias nun 
batifúndio 
paulatinamen-

Pode 
convertirse 
nun digno 
cronista da 
España 
actual 

,te caótico. Parece ter comprendido 
que unha obra consiste nun argu
mento esencial ben desenvolvido 
e nunca na enxurrada de ocurrén
cias que denotan sempre a presén
cia dun autor xuvenil 

Desprendido asi de flecos tanxén
ciais á narración, a sua capacidade 
para reflexar o carácter humano, 
sobre todo das mulleres, acada un 
rri.aior realce. Os habituais chistes 
almodovarianos aparecen agora 
máis contidos, de modo que, na sua 
forma de humor, serven á estrutura 

O disco, por demais, é unha curio
sa mistura hispano-checa, e por 
iso chama ainda· máis a atención. 
Coidadosamente interpretado, os 
músicos basearon parte do ritmo e 
da acción en paus transformados 
dun flamenco xa superado. 

Porén; non deixan de ter valor 
duas cousas: unha, esta incursión 
feita desde a mdsica non flamen
ca e cara ela, que aporta alguns 
fermosos momentos. E no segun
do lugar, que músicos doutras la- . 
titudes exporten gravacións fla
mencas fóra do noso país a zonas 
onde o· flamenco semella ainda 
música étnica. 

central do guión. Este cae, ainda 
asi, nalguns fallos sobre todo na 
conclusión, que se precipita e incu
rre nalgun rasgo excesivo de final 
feliz, contraditório co ponto de vis
ta xeral, bastante sincero no seu tra
tamento das relacións humanas. 

Froito da mesma positiva evolu
ción, os seus característicos trazos 
costumistas abrollan aqui nun mar
co que supera o anecdótico de 
obras anteriores e acada, ás veces, a 
brillantez. Se para Almodovar, esta 
é a sua obra "máis manchega", des
de Galiza La flor de mi secreto re
sulta unha obra española, dunha 
España recoñecibel nos seus sabo
res e nas suas paisaxes, e sobretodo 
máis trascendente que a España frí
vola e boba que asomara en tempos 
da posmodernidade. Unha España 
que, por rnáis profunda, amosa con 
maior nitidez as suas diferéncias 
coas outras nacións do Estado.• 

Premios 
desiguais 

M.V. 

en Donostia 
A continuidade na liña do cámbio, 
tanto nos contidos como no aspec
tos organizativos, iniciado o pasado 
ano, e un nivel rnédio homoxéneo 
nos dous apartado uxeito a com
petición. Sección Oficial e Zabalte
gi, constituen os aspectos mái de
finitórios desta recen finalizada edi
ción 43 do festival donostiarra. 

A Cuncha de Ouro, máximo ga
lardón do certame, recae e ta vez 
na co-produción canadiano-b.ritá
nica "Margaret's Museum", na 
que cunha estrutura circular, o re
alizador Mort Ransen relata as vi
cisitudes dunha pare11a de namo-

Apesares diso, e sen deixar de pe
dir máis rigor en canto á base fla
menca, Pimenteira, fixeron un 
disco interesante, que para os es
pecialistas en flamenco non enga
de nada, pero que pode estar ben 
para quen compran todo aquelo 

rque se edita sobre flamenco, e so
bre todo en relación ao toque. 

Haberia que recomendar ao duo 
Pimenteira, que se desen unha 
voltiña por alguns lugares do Sul, 
e escoitaran os novos toques de 

, Rafael Riqueni, Manolo Franco, . 
Tomatito, Joselito Fernández, Ni
ño Gero ... , e un longo etcétera de 
mozos que hoxe por hoxe, e na 



rados esperanzados en mellorar de 
vida dentro das duras condicións 
de traballo dun pavo mineiro na 
Gran Bretaña de finais dos 40. · 

Unha das duas producións españo
las presentes na competición da 
Sección Oficial conseguiu obter 
· dous galardóns. "Ninguén falará de 
nós cando teñamos morto", do de
butante como director Agustín Díaz 
Y anes (o outro filme español era "O 
pombo coxa", dé J. de Armiñan), 
Prémio Especial do Xurado e Cun
cha de Prata á Mellar Actriz, Victo
ria Abril, conta unha história de nar
cotráfico e prostitución que se de
senvolve entre México e Madrid en 
clave de thriller de corte social. 

"Leaving Las Vegas" (G.B-EE.UU
F) recebeu igualmente sendos pré
mios: Cuncha de Prata ao Mellar 
Director, Mike Figgis, e Cuncha de 
Prata ao Mellar Actor, Nicholas Ca
ge, quen incor-
pora un auto-
d es t ru c ti v o 
personaxe atra
pado polo alco
ol e disposto a 
rematar coa sua 
vida. 

"De Patrulla" 
é o título espa
ño 1 do filme 
chinés "Min
jing Gushi" 
(en parte pro
ducido coa do
tación econó
mica do Pre
mio Euskal 
Media, gañado 
hai dous anos 
pola sua auto-

Ornáis 
interesante 
da presente 
edición 
foron os 
ciclos 
paralelos ás 
aludidas 
Sección 
Oficial e 
Zabaltegi. 

ra cun filme participante na sec
ción Zabaltegi), ao que o xurado 
concedeu unha Mención Especial. 
A sua directora, Ning Ying, reali
za nesta sua segunda longametra
xe unha dura e ironica crítica so
bre dalguns aspectos da burocrá-
cia do seu país. · 

A imesmo, a produción noruega 
"Cero grados Kelvin', na que o seu 
realizador Han Petter Moland, 
narra unha hi tória de amizade no 
marco impre ionante da paisaxe 
ártica, recebeu, por mor do traballo 
interpretativo dos seus tres actores 
principai , outra Mención E pecial. 

A Sección Oficial ofereceu tamén, 
fóra de concurso, filmes de interese 
e outros tan só espectaculares, todos 
de iminente estrea: "Un paseo polas 
nubes", de Alfonso Arau, "O húsar 
en o tellado", de Jean-Paul Rappe
neau, "As pontes de Madison'', de 
Clint Eastwood, "A pequena prince
sa", de Alfonso Cuaron, "A flor do 

A Pimenteira, 

meu segredo", de Pedro Almodó
var, ou "Braveheart" de Mel Gib
son, e "A rede", de Irwin Winkler. 

O filme francés "Sale Gosse", his
tória das conflitivas relacións en
tre un pre-adolescente e a sua xo
ve nai solteira, obtivo o Premio 
Euskal Media. Este galardón, ao 
que só poden optar pirmeiras e se
gundas obras, está dotado con 40 
millóns de pesetas, que o seu ga
ñador, neste caso Claude Mourie
ras, deberá invertir inexcusabel- · 
mente na sua próxima produción. 

Pero, con todo, o roáis interesante 
da presente edición foron os ciclos 
paralelos ás aludidas Sección Ofi
cial e Zabaltegi. O mestre da co
média hollywoodiense, Gregory La 
Cava, e Hou Hsiao-Hsien, princi
pal motor do novo cinema taiwa
nés, tiveron especial protagonismo 
coa proxección das suas filmogra
fías completas; o ciclo denominado 
"O bazar das Sorpresas" permitiu o 
achegamento a máis de cincuenta 
títulos, alguns inéditos, da história 
do cinema español; baixo o epígra
fe "El Centenario del Cine" reuní
ronse dez títulos que supoñen dez 
diferentes aliadas encol da história 
da séptima arte de cineastas tan im
portantes como, entre outros, Go
dard, Scorsese, Oshima ou Frears; 
"La Selección de los Críticos" ofe
receu os nove filmes premiados 
pola Fipresci (Federación Interna
cional da Prensa Cinematográfica) 
na tempada 94-95. Pola sua parte, 
a xa habitual sección Made in Spa
nish acolleu o roáis interesante da 
máis recente produci.ón hispana de 
ambas as duas beiras do Atlántico, 
26 títulos en total. 

Asimesmo, como é costume, o Ci
nema Basco Apresentou a última 
fomada da sua produción: unha lon
gametraxe e cinco curtametraxes. 

Entre as rutilantes preséncias das 
.estrelas internacionais, á marxe das 
''nasas" Victoria Abril, Angela Mo
lina, Francisco Rabal ... compre sa
lientar as de Susan Sarandon (Pre
mio Donostia 95), Emma Thomp
son, Catherine Deneuve, Helena 
Bonham Carter e Anthony Quinn. 

Por cabo, a exposición Magnurn Ci
nema, integrada por 250 fotografías 
encol de moi diferéntes aspectos do 
mundo cinematográfico, realizadas 
entre 1946 e 1994 polos máis repu-· 
tados profisionais desta importánte 
axéncia, Robert Capa e Josef Kou
delka, entre outros, supuxo un inte
resante e axeitado complemento da 
moi cumprida programación <leste 
anual encontro cinematográfico.+ 

MIGUEL CASTELO 

O flamenco está procura d·e no
vos sons, inté
granse nun fla
menco vivo e 
cheo de luz. 

autores e intérpretes, 
fáltalles algo importante: 
información 

vivo porque se 
renova, senón 
estaría soterra
do nas fonote
cas do iloso pa
ís coma algo Quizais <leste 

xeito as suas no
vas incursións 

sobre o momento actual 
do flamenco. caduco. Pimen

tei ra, despois 
xa desta expe-es ti ves en reno-

. .-vadas en sons que até agora des
coñecen. O flamenco, apesar dos 
paus ortod9xos que compoñen o 
seu abecedário, é hoxe por hoxe, · 
algo máis rico, ainda que sempre 
no horizonte nos queden nomes 
como Ramón Montoya ou Juan 
Habichuela, ou o próprio Sabicas. 

riéncia, debe seguir buscando, 
debe seguir afondando, porque o 
seu labor de interpretación pode 
mellorar mgito roáis, apesar de 
ser notábel, se se enriquece con 
novas sons.+ 

MARTA CARRASCO 

' 
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A. IGLESIAS 

Febre de grupos de rock en Moaña 
Todos se definen como alternativos e críticos 

• ROSA M2 FOLGAR -

Unha febre musical está 
ínvadindo o Morrazo e, 
principalmente, o 
concello de Moaña. 
Grupos como 
Stoupacráneos, Paníko, 
Emerson Pitt y Faldí, 
Amarcord, Meu, Na 
Bc;,rraca ou Declf5i. 
forman parte desta 
avalancha musical que se 
decanta polos estilos máis 
variados: punk, pop-rock, 
rock urbano, rock duro, 
rock independente ·e 
thrash-core (unha mezcla 
de rock, metal e heavy). 
Non están entre os 40 
Principales pero onde 
tocan saben que terán 
aos seus incondicionais. 

Todos estes grupos de rock moañe
ses defínense en xeral como "á 
marxe do sistema, alternativos e 
críticos". Stoupacráneos é un grupo 
formado por cinco membros que 
participa nos macroconcertos que 
se celebran na zona do Morrazo. 
áscar Diego, membro do grupo, 
define a sua música como alternati-

- va. Na mesma liña está o grupo Na 
Barraca, formado por catro mem
bros, que fai un rock radical. Este 
estilo diferénciase do resto da mú
sica coñecida como rock, segundo 
Xulio c;:ésar, membro do grupo, por 
"cantar en galego e ter unhas letras 
máis radicais e en contra do siste
ma". Na Barraca ten grava9a unha 
maqueta que leva médio ano fun
cionando e que se distribúe en dous 
puntos de venda, u·n en Moaña e 
outro en Vigo. Ata o momento leva 
vendidos unhas 400 cópias. 

Os problemas de tipo_ económico 
son case os que máis preocupan a 
estes grupos musicais, non en bal
de son eles mesmos os que poñen 
os cartos e os que adequiren os 
instrumentos e os médios para tra
ballar. Outro tipo de problemas 
son os persoais, así bastantes gru
pos vense obrigados a desfacerse 

polo desintersse ou abandono dos 
seus membros, como foi o caso de 
Mol e Stones. 

Os temas que tratan as suas can
cións tamén son comuns en ~10itos 
grupos: a situación política, a mili 
e a insubrnisión, o poder que o di
ñeiro exerce nas persoas, a situa
ción social e outros moitos que te
ñen principalmente un ton reivindi
cativo e crítico. Chégase a tratar 
mesmoo un tema tan pouco rec_u
rrido como os malos tratos aos ani
mais. Ese é o caso de Declive, ou
tro grupo de rock ·moañés, formado 
por tres membros e que comezou a 
tocar en 1991. Xan, membro do 
grupo, viña doutra formación que 
se desfixo e conseguiu reunir a 
máis músicos para formar o actual 
grupo. A sua música defínea como 
"un rock avanzado, con ritmos po
tentes e moi vibrante". Declive ten 
participado en concertos e festivais 
de rock organizados no Morrazo e 
en Vigo, como o festival do.Monte 
dos Pozos ou o Revoltallo de Mú
sica Emerxente de Valadares. Nes
te .último foi gravado un disco 
compacto do grupo de Moaña. 

De todos os xeitos, moitos grupos 
non están a favor dos festivais de 
rock e similares. Segundo Quito, 
membro de Amarcord, "os festivais 
de música tiran_ para atrás, non axu
dan a impulsar aos grupos". Ade
mais pensa que o seu grupo non en
cai xa nestas iniciativas, que están 
copadas polos sonidos punk e hea
vies, a principal "onda de Moaña". 
Amarcord, que tomou o nome da 
mítica película de Federico Fellini, 
naceu no verán de 1992 con catro 
membros e os seus comezos tive
ron algúns problemas. Este grupo 
de rock independente recolle in
fluencias de grupos como Jane' s 
Addiction, Corcobado, Joy Divi
sion ou Los Enemigos. Quito define 
as suas letras como "retorcidas pala 
influencia do surrealismo" e a eles 
mesmos como "caóticos". Os seus 
temas son moi variados, pero bús
case principalmente a "escabrosida
de" da humanidade. Amarcord can
ta indistintamente en galega ou cas
telán e as suas cancións levan títu
los tan significativos como "La ca
beza contra los muros", "Transpor
te al olvido" ou "Fuego e infierno 
son lo mismo". Xa teñen gravadas 
duas maquetas e teñen unhas miras 
de futuro moi amplias. 

Sen cartas · 

Os grupos de rock en todas as suas 
variantes, de punk e demais estilos 
atópanse sen blanca no que a sub
vencións se refire. Os cartos están 
pastos polos membros dos con
xuntos e se vai mal a ·perda ~ só 
para eles. Nengun' tipo de axuda 
económica tanto municipal como 
de asociacións culturais chegan ás 
mans <lestes grupos de música Es
te feíto é moi criticado polos seus 
membros. Xan, cornpoñenente de 
Declive, pensa que a sua música, a 
que lle gosta á . xuventude, está 
marxinada, "só recebe apoio a mú
sica folclórica". Da mesma opi
nión é Quito, membro de Amar
cord, que .pensa que "hai un negó
cio montado arredor dos grupos 
folclóricos, porque quen os organi
ta sabe que terán cartos do conce
llo ou algunha subvención". 

As subvencións·veñen principal
mente dos concellos onde existen 
os grupos folclóricos. A Xunta de 
Galicia non dádirectamente nin
gún tipo de axuda económica, nen 
a grupos de rock nen de folk. A 
Direción Xeral de Cultura recolle 
os proxectos de calquera grupo 
que sexan. recibidos no Rexistro 
de Iniciativas Culturais. Despois 
estes proxectos son avaliados e 

. vese se se dá a subvención oú se 
denega. De todos os xeitos, están 
mellor consideradas as iniciativas 
de calql,lera asociación cultural, 
que poden conseguir axudas 
anuais, que os proxectos dun gru
po de música como tal. 

Outro rasgo que caracteriza a es
tes grupos é o seu nome. O que se 
busca principalmente é un n&me 
atractivo· que chame a atención e 
que a xente poidase quedar con el, 
pero non sempre representan o es
tilo musical oti algunha influén
cia. Referéncias cine~atográficas 
(Amarcord), catastrofi~tas (Decli
ve, Stoupacráneos), derivacións e 
adaptacións do inglés (os xa sepa-. 
rados Mol e Stones), influencias 
da estética punk: (Pániko) e inclu
so xiros 'de nomes de personaxes 
coñecidos, como o do corredor de 
Fórmula 1 Fittypaldi (Emerson 
Phitt y Paldi), serven para dar no
me a estes grupos que van xurdin
do en cidades e vifas nas que a 
música parece ser a mellor válvula 
de escape e de protesta.+ 

'> 
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Lois Diéguez, Cesáreo Sánchez, Xosé Maria Álvarez Cáccamo e Roberto Vidal Bolaílo ás portas de San Domingos. ANDRÉS PANARO 

O III Congreso· da Asociación de Escritores 
critica o retrocesó lingüístico do galega 
A AELG conságrase como organismo unitário 
~ recla~a o seu recoñecemento palas institucións culturais 

Quince ános despois do congreso 
fundacional de Poio, os membros da 
Asociación de Escritores en Lingua 
Galega· mostraron a sua irtquietude 

polo retroceso na normalización 
cultural galega e puxeron de 
manlf esto a necesidade de dar pasos 
·nun compromiso máis activo co 

país. Este terceiro congreso, 
celebrado os pasados 22, 23 e 24 en 
Santiago, tivo. por lema. JOO anos de 
literatura contemporánea. 

• CARME VIDAL. 

O ill Congreso de Escritores Ga
legos estaba chamado desde o co
mezo a ser un ponto de inflexión 

1 na traxectória da AELG que tenta
ra agrupar nesta ocasión a mem
bros até esa altura alonxados da 
organización. Compria pór de ma
nifesto a xa imperiosa necesidade 
de traballar colectivamente <liante 
dunhá situación a cada tempo 
máis· difícil para os que teñen á 
língua como a sua principal arma. 

Uns cincuenta escritores e escrito-
. ras asitiron á conferénciá inaugural 
de Manuel Maria que alén de_ facer 
un percorrido pola estreita relación 
~ntre criación literária e conciéncia 
nacionalista deixou ben claros os. 
pontos polos que ian discorrer os 
debates. O manifesto do escritor da 
Terra Cha pasou por recoñecer os 

"insuperábeis atrancos que sofri
mos por parte duo poder ramplón, 
uniformador e represivo" a enume
rar de ·xeito pc;>rmenorizado as ame
nazas contra unha normalización 
inexistente: ensino antigalego ou 
desgaleguizador, meios de comuni- · 
cación, 1eis e vontade política en 
contra. Compria pois reclamar "un
ha acción pDlítica axeitada, de ai 
que sexan vitais unhas forzas polí
ticas de nós". 

O proxecto de futuro esbozado en 
Bonaval comezaba por recoñecer 
unha cultura asulagada polo poder 
dos organismos oficiais e a necesi
dade urxente de loitar de xeito co
lectivo a prol da da língua. En to
das as intervencións do congreso 
houbo unha chamada á reflexión 
sobre os perxuizos do regresivo ca
miño na normalización linguística, 
para o que cabían dous argumen-

tos: un compromiM firme co país 
e, parello, a evidente constatación 
de que sen leitores en,galego a lite
ratura careceria de 
sentido. "Os escrito-

ga "de calidade, independente e 
non subsidiária de ningunha outra" 
no congreso que quería facer ba-

lance dos 100 
anos de literatura 

res teñen que loitar 
pola normalización 
do idioma, se non 
non sei por que e 
para quen seguimos 
escribindo" sinalou 
Alfonso Alvarez 
Cáccamo. Desde o 
grupo de poetas dos 

A AELG exixe 
: ter preséncia 
~ no Consello 

galega conte'mpo- . 
ránea, como reza
ba o seu lema, rei
terouse a necesida
de de "rebelarse 
contra o pesimis
mo e poñer o ne
cesário para supe-

~ da. Cultura 

90 que asistiron ás 
xornadas, Rafa Vi-
nar dixo tamén que 
"unha literatura non 
se pode salvar se non se salva a lín
gua na que se escrebe" 

A pesares de que poida parecer que 
a estas alturas da história é gratuito 
volver a falar dunha literatura gale-

rar esa espécie de 
cabezas baixas" 
como dixo o se
cretário da AELG, 
Miguel Anxo Fer-

nán Velho e reivindicar un estatus 
adecuado para o escritor galego. 
Tan só, apontou, Manuel Maria 
con igual tratamento nos meios de 
comunicación que as "equipas de 
primeira división da liga". 

A Esmorga nada ten que envexar 
a La família de Pascual Duarte a 
non ser, como sinalou Lois Dié
guez os "prexuizos para negar o 
mellor que ternos" e contra iso ou
víronse voces en Compostela que 
reclamaron para . a literatura gale
ga a valoración á par de calquer 
outra do ámbito europeo. 

Medidas concretas 

A presión que teñen obriga de fa
cer os ·criadores mercede a sua in
fluéncia social materializouse nun
ha série de medidas de imediata 
execución que foron aprobadas e 
reclamadas en Bonaval. Urxente é 
a preséneia da AELG no Consello 
da Cultura Galega e en calquer or
ganismo público que xestione a ri
queza cultural do país. Necesária é 
tamén a sua participación na selec-

·(Pasa á paxina seguinte) 
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. Miguel Anxo· Fernan-Vello, secretário da AELG 
. . 

. 
:. 'O escritor galego 

ten que ser hoxe activo frente á cultura urtif ormadora' 
Foi efectivo o intento da direc
tiva de agrupar a escritores e 
escritoras que ainda non se ti
ñan achegado á asociación? 

Esta é a única asociación profi
sional existente e representativa, 
cun pabrimónio histórico no que 
se contan como sócios figuras 
trascendentes da literatura galega 
como Cunqueiro, Fole, Dieste, 
Carvalho Calero, Avilés de Tara
mancos etc. A AELG atravesa 
ademais un momento óptimo, 
porque acaba de ingresar no Con
greso Europeo de Escritores e 
ademais nótase un interés xeral 
de cara á universalización da nosa 
literatura. No congreso están re
presentadas practicamente todas 
as xeracións de escritores galegos 
existentes e iso demostra a plura
lidade existente. Ben é certo que 
faltan escritores que poderian ter 
estado, pero i o se pode corres
ponder con opcións de tipo indi
vidual ou me mo individualista. 

Percibiuse no congreso o inte
rese de ter peso na política cul
tural? 

O que se está producindo unha 
vez añalisado o estado da litera
tura galega actual é unha visión 
de futuro. Hai unha toma de con
ciéncia do necesário que é ser 
solidários entre os escritores 
dunha nación como a nosa, no 
momento histórico presente, e 
iso significa tomar cartas, dar un 
paso adiante no que é a própria 
actividade da asociación e dos 
seus membros. Démonos conta 
de que é necesário incentivar 
desd~ o plano asociativo a fun-

ción do escritor na sociedade, 
aparte· do traballo puramente li
terário, ter clara a conciéncia de 
sermos escritores galegas desta 
fin de século, con todo o que iso 
significa fronte á homoxeneiza
ción, frente ao que se pode Con
siderar un etnocídio cultural len
to e progresivo que algunhas 
persoas estamos observando. 

Devén asi a reiterada demanda 
de que os escritores se poñan á 
cabeza da defensa da normali
zación linguística cando asisti
mos a u,n proce-
so regresivo? ,, 

/ 

feíto literário e da función d.0 es
critor algo imbricado e relacio
nado co povo. 

N estes cen anos de literatura 
contemporánea dense unha re
lación coa situación política e . 
nomeadamente coa adquisi
ción dunha conciéncia nacio-
nalista? - •• 

Manuel Maria fu.o na conferéncia 
inaugural un repaso de como a lite
ratura galega percorre unha vía pa
ralela á plasmación política nacio-

nalista. O escritor 

O primeiro com
p rom is o é coa 
lingua que é a fe
rramenta e o veí
culo de identida
de do escritor. A 
literatura galega 
contemporánea 
está normalizada 
na sua vida inter
na, ten unha pro-

'E ine~plic:ábel 
que sigamos 
sen existir 

galego non é neú
tral e isto demós
trase historica
mente desde o Re
x urdim en to con 
Pondal e Rosalia, 
na xeración Nós, 

: para as nas Irmandades da 

: institucións da 
cultura" 

Fala, na guerra ci
vil co exilio dos 
grandes escritores 
e plásmase na ac
tual época coa rea
lidade que o escri
tor experimenta 
no seu día a dia, • 

x ección histórica 
ao loffgo deste 
século absoluta-
mente notábel e, 
obxectivada como tal produc
ción literária, está a un mesmo 
nivel que cal'-iuer literatura euro
pea. Outra couse é o que toca á 
sociedade, ao público, á norma
lización da lingua, á preséncia 
dos escritores nos meios de co
municación e a sua influéncia 
social, entón aí si que se produ
ce unha separación entre o escri
tor e os leitores. Un dos fins da 
Asociación é contribuir a rom
per esa barreira para facer do 

no contacto coa 
falta de normalización linguística, 
cos problemas que a cultura galega 
ten na actualidade. 

Contar máis 
nas institucións 

Fíxose tamén un chamamento 
para contar máis 'en organis
mos e entes· públicos da cultura. 

É tem'bel que sendo os meios pú
blicos un servizo da comunidade, 
a TVG non preste nengunha 
atención ao mundo do libro e aos 
escritores e escritoras <leste pak 
Irnos solicitar unha entrevista co 
director xeral da CRTVG e de
mandaremos a nosa preséncia no 
Consello da Cultura.' É inexplicá
bel que sigamos sen existir para 
as institucións da cultura. 

A actitude da Xunta a respeito 
das normativas s~gue a coutar 
a producción literária? 

A Asociación defende a liberda
de de opción criativa e de expre
sión dos escritores. Se ·se aplican 
esas directrices con efectos re
troactivos a figuras como Otero 
Pedrayo ou Cunqueiro, non se
rian aprobados oficialmente. Es
te é un tema pendente de solu
ción que hai que encarar tendo 
en conta a realidade. 

Como escritor-editor que 
grandes eivas atopa na pro- • 
ducción literária galega? : 

Está por facer unha grande cam
paña de fomento, difusión e pro
moción do libro galego. Tampou
co se planfica ao redor do libro. · 
As edicións non superan moitas 
veces os 1000 exemplares sendo 
a maior parte para o ensino e esta 
situación non se corresponde coa 
calidade existente. É un desequi
líbrio inxusto e teria solución <lo
ada se houbese vontade de chegar 
a ela. Aqui denunciouse a exclu
sión da literatura galega de moi
tos libros de texto que fan que os 
nasos escolares rematen os estu
dos sen ter coñecemento. da lite
ratura escrita no seu idioma.+ 

•......•........................ ~ .... , .......... · ...•......................•...............•..........•• 

(Ven da paxina anterior) 
ció)) dos Ubros de texto dos escola
res· galegos, habida conta de que 
moitos deles eluden falar dos· no
sos escritores e enchen as suas pá
xinas con traduccións doutras lite
raturas. Obrigada resulta a esixén
cia de que os meios públicos gale
gos teñan a ben contar na elabora
ción da sua programación cos cria
dores e criadoras nacionais que até 
o momento foron eliminados. 

O discurso feminista de Chus Pa
to e Marilar Alexandre que se 
deíxaba ouvir nun foro maior
mente formado por homes puxo 
por un momento o protagonismo 
no espazo literário das mulleres, 
conformado por unha poética "an
tipatriarcal" segundo Pato a pesa
res de ter "bebido de códigos ma
chistas", como dixo Marilar Alen
xandre. Tamén o confronto xera
cional dos poetas se deu cita no 
congreso no que unha nutrida pre-

• séncia -de poetas novos que que
ren "atopar o seu espazo físico" 
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quixo deixar patente a boa saude 
da criación literária galega. En 
canto ao debate sobre as limita
cióris dos xéneros na literatura ga
lega, se Bieito Iglésias chegaba a 
"admitir un pláxio plausibel que 
trouxera xéneros á literatura gale
ga", Lois Diéguez matizaba aspa
labras de Iglésias e defendia "par
tir do que nos rodea ou non pero 
sempre cunha perspectiva própria 
de ser galegos, a mimética non 
vai aportar riqueza literária". 

Na espera de que as vontades ex
presadas en Compostela se mate
rialicen én feitos, Méndez Ferrin 
defendeu, na conferéncia de 
clausura, aos "escritores galegos 
de pensamento forte" e aos "lei
tores igualmente rexos" que de
ben asumir que "o pasado de Ga
liza é presente en nós e a sua vi
xéncia é necesária". Facendo un 
percorrido pola língua patrimo
nial, o escritor volveu a recoñe
cer o peso da estirpe para encarar 
a "feble~a deste tempo".+ 

A _Meseta segue sen ler 
ao·s periféricos 
Escritores aludidos por ser os que 
"viven á sombra das prebendas" 
fo ron os únicos que faltaron á cita 

Se todos os presentes no Congreso 
de Escritores tiñan clara a necesi
dade de seren coñecidos _interna
cionalmente como calquer literatu
ra normaliz,ada, a ninguén se lle es
capaba a dificuldade de entrar en 
certos-ámbitos de lectura, nomea
damente no mercado de língua es
p año 1 a. Cando -Pilar Vázquez 
Cuesta puxo o dedo na chaga sobre 
a traducción dos próprios textos, 
ao dicer que "é espantoso ter que 
autotraducirse, pero ninguén di non 
a que· á aspiración da· literatura ga
lega a ser coñecida fóra". Manuel 
Maria conduciu o terna a un ámbi
to polémico, pero en extremo co
ñecido: "Os castellanos non len aos 
escritores da perif éria traducidos". 
A aseveración do poeta ia ser con
firmada polo representante dos es
critores cataláns quen asegurou 
que mesmo libros de éxito en Cata
luña apenas tiñan eco ao seren tras
pasados ao casteJán: 

A desmitificación da importáncia 
da tradución ao español viña curio
samente da man dos mesmos que 
estaban a defender a necesária uni
versalización. No debate agramaba 
a demanda de valorar a própria lite
ratura como unha criación normali
zada e non estaría a máis lembrar 
as manifestacións que fuera hai uri 
ano o escritor Suso de Toro ao 
comprobar que eran precisamente 
as suas obras vertidas ao español as 
que maior repercusión tiñan nos 
circuitos comerciais aa Galiza e 
nos meios de comunicación como 
axentes activos na desgaleguiza
ción do país. O entramado camiña
ria asi por desgaleguizar a literatu
ra galega na Galiza, por pouco que 
se mire ahonda para apreciar o fino 
~ecido dun activo imperialismo cul
tural. "Nin os cascos azuis das cul
turas normalizadas nos contem
plan" dixo o poético .discurso de 
Luisa Villalta para facer ver que es
creben "nun sistema que nos nega". 

Alegato 
contra os "mangallóns '.: 

N un tempo no que datos abon-

dan para ter o medo no corpo 
sobre o futuro da língua galega 
é esperanzador ver como os es
critores deciden en Bonaval to
mar cartas no asunto e defender 
a soa roáis importante arma. 
Convén non estar despistados, 
"estamos en tempos dun fascis
mo intelixente'', dixo Carlos 
Mella ante a confianza dos que 
crian que a razón viña da man 
da poesía. É hora de pasar a ac
ción colectivamente e nesta al
tura· xa moitos se· decataron que 
de pouco valeria ter unha cria
ción literária normalizada nun 
pais de desgaleguización cre
cente. Con palabras, ·as escrita 
galega amenaza con sair das 
rnarxes das suas páxinas para se 
convertir nun revulsivo diante 
dunha situación que os nega. A 
inicial reivindicación de Ma
nuel Maria de que o seu destino 
tiña que ir unido a "forzas polí
ticas de nós" persistiu no am
biente durante todas as xorna
das na demanda dunha literatura 
comprometida que debía dar as 
costas a calquer espellismo de 
neutralidade. Fóra quedaban os 
e critores "mangallóns" ao di
cer que Xosé · Maria Alvarez 
Cáccamo, aqueles qu~ viven á 
sombra de prebendas inmedia
tas e gostan de pasear o seu éxi
to de renomeados autores á bei
ra dun poder ao que tanta falta 
fan para embelecer a sua imaxe 
e do que tamén tanto se saben 
servir. Non asistiron á cita. "A 
literatura segue sendo un arma 
utilizada polo poder máis do 
que nós pensamos, ás veces es
quécese que naso noso pais hai 
xa bastantes ·mangallóns", sina
lou Pilar Pallarés para apoiar as 
propostas zapatistas de Lois 
Diéguez: pasar á acción reivin
dicaUva e colectiva, entrar na 
perspectiva institucional da for
ma que sexa necesária, partici
par dos conflitos relacionados 
co escritor, nomeadamente no 
tema da 1ingua, e potenciación 
forte da AELG. Díxoo Cácca
mo: nin apocalípticos, nen inte
grados, xenesíacos. + 
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O PP confrário ao lugartradicional do San Froilán 
Os don os das barracas opóñense a levar _a festa ao· extrarrádio 
• LUPE GÓMEZ 

Este ano as festas do San Froilán 
de Lugo foron orixe de polémica. 
O Partido Popular mudou o sitio 
de ubicación dos postos dos fei
rantes e estes reaccionaron opo
ñendose á medida. O BNG opina 
que o San Froilán debe seguir ce
lebrándose no centro da cidade. 
Levalo ás aforas seria,segundo os 
nacionalistas, ir contra a tradi.ción. 

A decisión de cambiar de lugar as 
festas máis grandes de Lugo tomou
se no mes de Xullo. Blanca Rodrí
guez, concelleira do BNG, opina 
que se tiña que tratar o tema das fes
tas antes do verán. No mes de Se
tembro produciuse crispación entre 
os feirantes. Os donos dos postos 
opuxeronse á nova colocación ad
xudicada para os seus negocios. 

As festas do San Froilán, dende 
. -sempre, fináncianse co diñeiro que 

aportan os donos das barracas. Son 
as únicas de Galiza nas que o con
cello non asume unha parte da sua 
financiación, adxud.icándolles unha 

- partida presupuestária. Este ario os 

feirantes boicotearon as duas su
bastas de espácios que fixo o con
cello. Unha das razóns do seu ma
lestar era que a nova ubicación non 
contaba con condkións técnicas 
suficientes. A crispación aumentou 

· xa que faltaba menos· dun mes para 
as festas e non se podía concretar 
se ia habela ou non. 

Os grupos da oposición criticaron 
a actuación do PP neste asunto. 
Segundo a concelleira do BNG era 
necesária unha negociación cos 
feirantes, ainda sendo díficil, pois 
este colectivo non está representa
do por unha asuciación única. No 
curso da polémica nomeouse unha 
comisión portavoz dos feirantes 
pero non habia unanimidade de 
posicións entre os comerciantes. 

A concelleira de EU-EG, Zita Mén
dez, ped.iu que se celebrase un refe
rendum popular sobor da-ubicación 
do recinto feiral, e manifestouse en 
contra de que as festas se celebrasen 
onde propoñia ao grupq de govemo 
do concello. ·Finalmente o alcalde 
de Lugo, Xoaquín García Diez, de
eideu que se da.Iian os. postos atra-

vés dunha adxudicaciÓn directa. Es
te proceso celebrouse o 18 de Se
tembro:- Por este método os cartos 
conqueridos este ano foron inferio
res a outros anos. Recaudaronse uns 
39 millóns de pesetascando antano 
dispúñase de máís de 50 millóns. -

Hai enquisas que amosan que a 
povoación, maioritariamente, pre
fire que o San Froilán se celebre 
no mismo sítio de toda a vida. O 
patronato de Cultura de Lugo -or
ganizador <lestes festexos- xustifi
ca o cámbio de lugar porque na 
zona de sempre hai institutos aos 
que lles molesta o r~búmbio per
xudicando ·a sua atitude normal. 
Este ano tin 70 por cento dos pos
tos están na misma zona que antes 
e o resto desprázanse. 

O emprazamento é unha· situación 
transitória que funcionará só este 
ano. Xoán Méndez, concelleiro de 
Cúltura, constata que "o lóxico é 
buscar unha ubicación fixa para 
todos os anos". Tamén afirma que 
"a situación das barracas·deste ano 
é a máis idónea e a xente está moi 
agradecida coa solución final". 

Caos na organización 

O grupo nacionalista éonsidera 
que a solución que se deu ao pro
blema foi totalmente arbitrária. 
Asimesmo denúncian -que "o al
calde delegou todas as responsabi
lidades nos concelleiros fuxindo 
do problema". "Un día dician un
ha cousa e ao dia seguínte dician 
outra "revela taméµ o grupo na
cionalista; que sempre pediu que 
houbese firmeza, claridade e defi
nición das opcións tomadas en ca
da momento. Blanca González, do 
BNG, opina que "defendemos 
que as barracas non poden irse do 
centro da cidade, por razóns so
ciais, culturais e económicas". ·o 
sector de povoación que máis 
acude aos postos son a terceira 
idade e os nenos coas suas nais. 
Se a festa se despraza ás aforas a 
asisténcia complícase para estes. 
festeiros. 

O San Froilán deixaria de ser a 
festa de todos os lugueses. Para 
os comerciantes do centro da ci-

- dade o desprazamento da festa 
suporia grandes perdas económi-

. 
cas. O San Froilán é unha das 
festas con máis tradición da Gali
za. Todos os anos as barracas 
ocupan aproximadamente un qui
lómetro de distáncia. Hai desde 
postos de libros usados a téndere
tes de artesanía, pasando por pos
tos de marroquíes, bolivianos, 
peruanos, etc. Para o an9 que 
vén PP e BNG están de acordo en 
que se debe adicar unha parte dos 
presupostos do concello a esta 
festa porque estar pendentes das 
subastas obriga a non preparar 
con tempo esta festa. O conce
lleiro . do PP, Xoán Méndez argu
menta que "es'ta é unha reinvindi
cación que sempre sostivo o al
calde de Lugo". 

Pero ·ao que pase o San Froilán un 
debate está pendente. Enfróntanse 
dúas concepcións do que debe ser 
a festa. Por un lado o PP, imitando 
modelos foráneos como o caso 
das cidades alemás, quere levar a 
troula ás aforas da cidade. O BNG 
defende que a festa non se vaia do 
centro para que siga sendo o que 
sempre foi. O San Froilán é unha 
festa con gran raigame popular.• 

Cómic para· coleccionistas e profanos 
Miguelanxo Prado, o Xabarín e os l)erois do manga no I Salón de Vigo 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

Organizar . unha mostra nunca é fá
cil. Pero se, ademáis, se trata dun 
Salón do Comic, e, por engad.ido, é 
o primeiro que se celebra na Galiza, 
aumentan as complicacións. Carlos 
Portela, Víctor Rivas e Salvador Gó
mez estiveron perto dun mes .prepa
rando o Salón, que se celebra dende 
o 29 de Setembro até o 5 de Outu
bro en Vigo. A idea é ambiciosa e, 
se se acada un éxito de asisténcia, 
pode repetirse en anos vindeiros. 

O Salón é o resultado dun proxecto 
persoal de Portela, Rivas e Gómez, 
que foi apresentado na concelleria 
da Xuventude, que lle deu o visto 
bó. Pero, a partires disto, todo que
dou en máns dos tres. Tanto Carlos 
como Víctor están no mundo do 
cómic e aproveitaron os seus coñe
cementos e os seus contactos para 
que o proxecto, ambicioso en ideas, 
se puidera levar a cabo. "Moita 
xente levará unha sorpresa porque 
terán a idea preconcebida de ato
parse simplesmente con recortes ou 
cunha mostra de viñetas. A idea 
dun salón é diferente; reune mos
tras, fundos de obras de todo o Es
tado, coleccionistas e representan

. tes ed.itoriais", conta Carlos Portela. 

O espello dos organizadores está 
no prestixioso Salón do Comic de 
Barcelona, con todas as salveda
des. "O presuposto en ;Barcelona 
está entre os sesenta e os noventa 
milJóns e; en Vigo, ternos tres. So
mos unha miniatura. O feíto de 
que sexa a primeira vez dificulta 
que editores e autores se animen a 
vir. Hai que pasar mañáns enteiras 
colgado do teléfono convencéndo
os de que Hes vai ser rentábel per
soal e económicamente. E, sem
pre, ter en conta que poden botar
se· atrás dous días antes", di. 

Portela reseña que o cabalo deba
talla son as editoriais, que se resis
ten a levar o seu catálogo a un sa
lón sen renome. "Hai que utilizar 

Os organizadores do Salón, de esquerda a direita, Salvador Gómez,_ Víctor Rivas e Carlos Portela. 

as influéncias e os amigos para 
acadar a sua preséncia", di. Da 
Galiza, estará presente Xerais, que 
traduce comic franco-belga e do 
Estado español, Norma, Camale
ón, Juventud (editora de Tintín ) ~ 
A Cúpula (editora de El víbora), 
entre outras. Non faltará un im
portante apartado adicado á ten
déncia que arrasa este ano, o có
mic xaponés, o chamado manga . 

Ademáis, haberá un amplo fundo 
de comics, fanzines e, do Salón de 
Barcelona, tráese a mostra de Mi
guelanxo Prado do pasado ano coa 
que gañou o certame e que se refi
re á obra Trazo de tiza , un repaso 

á obra de Ibañez e "Cine-cómic'', 
unha exposición que amosa as re
lacións entre as duas artes visuais, 
xa sexa por. trasvase de persona-

. xes, de técnicas ou de histórias. 

Espallar as viñetas 

Outras actividades que completan o 
Salón son o concurso para debu
xantes, ao que se apresentat,on máis 
de noventa orixinais e que, segundo . 
os organizadores, tivo un alto nivel 
de calidade, e o espacio adicado ao 
Xabarín Club. Os cativos poderán 
fotografiarse coa mascota, recibir 
algún regalo e facerse sócio do clu
be da TVG. Ademáis, poderanse 

visualizar os vídeos musicais que 
forman ·parte do programa. 

"A idea do Salón é ensinar á xente 
que os cómics van máis alá de Mor
tadela ou do clásico tebeo, sen telos 
que excluir. No Estado español, hai 
moitos e moi bós debuxantes e guío- . 
nistas e, en troques, non existe unha 
grande cultura ao seu redor. Non hai 
escolas e, ainda que grandes autores 
son autodidactas, é necesário enten
qer que hai técnica e que non valen 
catro trazos sen significado. o có
mic ten certos paralelismos co cine 
porque hai que crear luz, plano, 
guión, e coa dificultade ~ngadida de 
que hii que crear aos próprios per-

A. IGLESIAS 

sonaxes'', conta Carlos Portela. 

O salón estará aberto mañán e tar
de. Para os coleccionistas, pode ser 
unha cita obrigada pyro os tres or
ganizadores eren que nenos e maio
res poden pasar un bó pedazo de 
tempo entre personaxes míticos e 
outros que van camiño de selo na 
Galiza, como Songoku. "Hai que 
conseguir que a xente se achegue 
ao cómic e se acaden os niveis de 
lectura doutros paises europeos. É 
un médio de expresión coma os ou
tros coas avantaxes da riqueza vi
sual e de que só é necesário un lá
piz e un papel para construir unha 
história", sinala Carlos Portela. + 
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. O outono invita a entrar no cinema 
Chegaron os dias máis fresquiños, á espera do San 
Martiño, que tamén estes· anos se adiantou. 

As carteleiras aproveitan o tránsito da estación para . 
renovarse. Estas son algunhas das navidades que 
_?ferecen nestes dias e ·que nos convidan. , Cambiaron outra ves o relóxio e a noite cai máis cedo. 

• LUPE GóMEZ 

A leí dafronteira, 

unha fronteira sen lei 

Película dirixida por Adolfo Aris
tarain. Historia tan idealista como 
"Un lugar no mundo "pero con 
maior ironla, máis retranca. Está 
baseada nun guión do galego Mi
guel Anxo Murado. Ainda que El 
diga que o resultado é empobrece
dor é rico dabondo. A película en
gaiola desde o princípio. Galiza 
aporta a beleza da sua paisaxe, sen 
a que a fotografía seria de menor 
nível. Non e dá unha visión falsa 
do no o paí e é facil sentirse iden
tificado-a coa vaca , coas feiras, 
coas ca a que o filme amostra. 

Outro conto son os personaxes. 
Son pura invención. Dous rapaces, 
un rico e outro pobre, fanse ami
gos. Na película; hai momentos en 
que parece que un se confunde co 
outro. Os dous escapan das suas 
realidades. Ao cinema vaise para 
"distraerse" e as aventuras destes 
pícaros serven para dar unha men
saxe de optimismo. Eles escapan 
da familia, da lei, da sua clase so
cial. Convértense nuns herois, ao 
menos durante un tempo. 

A caracterización da personaxe do 
Arxentino ten un gran poder de 
suxestión . Este marxinal sen dei
xar de ser un pária, engaiola. Ou 
góstanos precisamente por iso, pó
la sua coraxe para vivir na ilegali
dade. Fai que e borre a fronteira 
entre o ben e o mal. 

Unba periodista intervén na trama. 
Envíaa o New YorkTimes á raia en
tre Portugal e Galiza (¿unha recria
ción de Ruth Matilda Ander on, a 
fotógrafa que chegou no anos 20 
de de San Lui ?) . .É un anacronis
mo ben introducido polo director. 
Esta muller fai pensar na liberación 
das mulleres. Xoga coas suas armas 
de rnuller e gana. Eta introduce un
ha temática orixinal do sentimento 
amoro o. Mentre o mozo galega 
quer atala1 ela reacciona endo libre. 

Ninguén dirixe os ·seus pasos. Ao 
igual que o Arxentino tén unha 
forte personalidade. Non deixa 
que lle den paz. Quer rebelión, 
aventurarse, caer no risco. 

A historia está narrada con frescu
r,a, dinamismo e forza expresiva. 
E unha comédia con sentido líri
co. Un enredo colorista. Un exer
cicio de bon humor. Xoga coa no
sa capacidade de rir mirando este 
ir e vir de xente valente, que non 
está limitado polo "sistema". Os 
gardas civís -nos que se personali-

za a Leí- parecen pasmarotes me
diocres. A mensaxe da película é 
que sempre é posíbel fugarse dos 
límites impostes pola sociedade. 
A aventura empeza cando se de
sobedece ás autoridades. Home e 
muller non son os que pinta a lei. 
A película recria un paraíso á 
marxe das imposicións. 

Un paseo pólas nubes. 

En defensa dos soños 

Desde o intre no que entramos na 
película "Un paseo polas nubes" 
introducímo-nos nunha espécie de 
conto. O senso da narración ao 
princípio é tristeiro e dramático 
pero xa adiviñamos un final feliz. 
Móstranse paisaxes naturais belí
simas e un caserón que represen
tan a paz absoluta. 

Un dos protagonistas rememora 
constantemente a sua experiencia 
coma soldado. As cenas de guerra 
que se intercalan achéganse ao su
rrealismo pois na película non hai 
violéncia. Mesmo, o filme parece 
un conxunto de retratos feito por 
nenos e nenas. 

Trátase dunha comédia romántica, 
alonxada do que é o cine comer
cial. O director de "Coma auga 
para chocolate" mudou de estilo 
pero segue fiel ao emprego dunha 
estética impresionista, que xoga 
coa máxia dos ambentes e de cada 
parte do argumento. Alfonso Arau 
transcende a códia da realidade 
para plasmar a voluptuosidade e o 
sensualismo das causas. 

O autor non oferece unha mensaxe 
explícita senón como di o título da 
película un paseo polo ilóxico, polas -
nubes. Por ista razón dase o risco de 
que ao receptor lle pareza unha pelí
cula pouco críbel. Pero ainda asi, 
non de1xa de resultamos seductora. 

Unha familia rica mexicana loita 
porque o seu pasado sobrev¡va 
nun mundo en constante transfor
mación. Unha filla do matrimónio 
volta da Universidade embarazada 
e casada cun home. O pai móstra
se autoritário e rechaza aos dous 
mozos ainda que a sua coraza só é 
un escudo da dor que sinte. O avó 
-personaxe interpretado por Ant
hony Quin- adopta a postura con
trária. Aceita aos mozos e axúda
os a descubrir o valor da familia, 
da vida, do amor. Faino cunha pa
ciéncia e un tacto ademirábeis. 

As mulleres da película, tanto a pro
tagonista como as demáis, gozan ·ao 
vivir intensamente a sua sensibilida
de sen reprimila en nengun momen
to. "Un paseo potas nubes" trasmite 

unha postura de subversión c5mtra a 
levedade do ser humano. E unha 
apoloxia dos mundos imaxinados e 
da capacidade de ilusionarse que 
distingue ao persoal do inhumano. 
A forza expresiva dos .personaxes 
nalgunhas cenas é tal que semella 
que teñen unba dimensión divina, 
ingrávida, incorpórea 

Guantánamera: ironía 
sobor da morte e da vida 

A última película de Gutiérrez 
Ales dános unha visión cómico-

- tráxica da morte. A desesperación 
ante unha defunta ,que é descarna
da, permite a gargallada. Guanta
namera é unha história de carrete
ra na que latexa o humor negro. 
Os personaxes continuamente es
tán en situación de camiñantes. 
Barállase con encontros e desen
contros, amor e desamor. 

Sirve para entreter pero non ofre
ce nada que sexa novo. Quizáis o 
máis impresionante e orixinal se-

xa a lenda apocalíptica que no fil 
me ·se inserta, de xeito que parece 
un vídeo de criación. Os actores 
actúan tan ben que todo parece 
verdade, vivido, real. 

Pero a película resultá forzada, ar
tificiosa._ Non hai unha liña de ten
sión ben definida. Non hai unha 
profundización nos temas trata
dos. É un bon exertício de cinema 
pero non sorprende corno si o fi
xera "Fresa e chocolate". Ao sair 
da sala de cinema esquécese lego 
que se eu esta película. É un 
pouco aborrida e superfiCial. 

Ainda asi val a pena ir vela. A cine
matografía cubana produce unhas 
películas cunha frescura especial. Os 
criadores e criadoras de cine cuba
nos teñen unha sensibilidade para 
facer cinema que é única e diferente. 

. Guantanamera só se concibe nun
ha sociedade libre par~ criticar as
pectos corno ·o protocolo. A pala
bra revolución sempre aparece nas 
películas cubanas e é agradábel 

poder ou-vila para 
lembrar que non é 
unha utopía tan alon
xada de nós. 

A tolemia 
do rei jorge, 
Un misterio 
sen resolver 

Un home é un rei e 
pasa a ser un tolo. 
Encérrano, tortúra
no. O seu fillo está 
desexando ocupar o 
seu trono. Este é, en 
síntese, o argumento 
da película británica. 

É de destacar a actua
ción da cámara, que 
dun xeito dinámico e 
activo, mostra cada 
imaxe, interpelando 
ao receptor. A integri
dade fisica e psíquica 
do rei vai murchando. 

E cine cómico, sen cair na gargalla
da fácil. Hai un trasfondo detrás do 

·naso rir. A fraxilidade psicolóxica 
do rei é conmovedora, ador da súa 
esposa é tráxica. Os que maltratan 
ao rei, ainda que se eren rnoi dig
nos, son pobres mediocres. 

O tolo súperaos, moralmente. A 
sua demencia é outra forma de ra
zón. Admira o arte, non se de
rrumba ainda que o estén tentando 
matar. Nunca dialoga, unicamente 
fala só ou coa sua dona. O final da 
película é sorprendeQte. A sua to
lemia acaba curando. O rei volta á 
sua máscara de monarca. A s•.1a 
corte e o pov.o tamén voltan a po
ñer os seus disfrazes. 

"A tolemia do rei Jorge" é unha 
película inxeniosa. Oferece unha 
visión da tolémia diferente ás 
usuais. Non sabemos porque o rei 
entolece nen porque volta da .sua 
tolémia. Ese misterio que acocha 
a película é moi suxerente. A liña , 
de tensión non decae até o ponto 
final da película.+ 

················································~·················~··········~·························· 

O San Froilán de Lugo arrinca o 4 de Outubro 
• Catro verbenas os días 5, 7, 8 e 
12. Cada unha será amenizada por 
un grupo musical de Lugo e outra 
agrupación de fama internacional 

• Unha xomada adicada ás corais 

• Várias xornadas adicadas a 
espectáculos infantís -entre eles 
o "Xabarín Clube" da TVG con 

· entrada de balde 

• Día 5: Día do patrón e Domingo 
das Mozas 

. • Mostra de gaiteiros galegos 

• Grupos de rúa que irán desde 
os bairros ata o centro da cida
de. Preténdese potenciar a ani-

mación de rúas. 

• Algunhas actuacións confirma- • 
das: "Madredeus", Julio Sabala, •· 
"Siniestro Total'', Ballet "Reí de 
Viana" e "Milladoiro" 

• Actuacións previstas: Victor 
Manuel e Pablo Milanés, o grupo 
"Camela".e Luz Casal.+ 

•.•.•....•....•••.•••..••...•..•.•...•.••.•.•....•....•..••.••..........•............•.....••.•.....•...•.. 
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C -onvocatórias 

Biblioteca 
sobre a muller 
O grupo de estudos sobre a condición 
da muller Alecrin oferece ao público 
en xeral unha colección de materiais 
bibliográficos, gráficos e audiovisuais 
sobre temas específicos da muller. A 
Biblioteca-Centro de Documentación 
Alecrín· permite de balde a consulta e 
o préstamo a dómicílio de libros e ví
deos. Enderezo: García Barbón, 30-5º, 
oficina 8. 36201 Vigo. Atenden o telé
fono (986) 43 94 59. 

Prémio de poes.ia 
José Mª Dfaz Castro 
Convocado pola Asociación Cultural e 
Gastronómica O Grelo, ven dotado 
con 350.00 pta. Os orixinais han de 
respetar unha extensión máxima de 
500 versos e chegar por quintuplicado 
antes do 30 de Xaneiro de 1996, a: 
A.C. O Grelo. Otero Pedrayo, 47-49. 
Lugo. Teléfono (982) 25 46 26. 

Concurso fotográfico 
Camiños de ferro 
A Fundación de los Ferrocarriles Es
pañoles convoca o seu décimo concur
so fotográfico dotado cun primeiro 
prémio de 1.000.000 pta., un segundo 
de 300.000 pta., un prémio especial pa
ra . xente nova da mesma cu antia, e 1 O 
accesits de 50.000 pta. Tamén farán 
unha es"colma doutras 95 fotografías 
que receberán 3.500 pta. Cada concur
sante pode apresentar un máximo de 3 
fotos (inéditas e orixinais) dun tamaño 

· - que ande entre os 18x24 e os 40x60 
cm., relacionadas co ferrocarril e o seu · 
entorno. As obras han de chegar sen 
nengun soporte e cds dados persoais no 
dorso. No caso de optar ao prémio de 
autor xoven, hai que indicar a idade. 

·Admiten envíos até o 17 de Novem
bro na Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles. P~lacio de Fernán Núñez. 
Santa Isabel, 44. 28012 Madrid. Maior 
infonnación no (91) 527 79 94. 

. 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 (mec_anografadas 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 consei;vará a propriedade do li
bro, anque os derei'tos referidos á pri
meira edición van inclUídos nó importe 
do prémio. Maior información no Con
cello de Mondoñedo: (982) 52 11 02 . 

Fitei do Porto 
A XIX edición do Festival Interna~ 
cional de Teatro de Expressáo Ibéri
ca vai celebrarse na cidade de Porto 
entre· os meses de Maio e xuño de 
1996. Acontecimento cultural impar na 
sua área xeográfica e lingüística, o Fi-

tei vai (lpre~entar as .producións máis 
significativas na cena teatral escolma
das entre propostas de máis de catro 
decenas de países. Todas as compañías 
e grupos de teatro poden apresentar a 
sua candidatura a participante solici
tando ficha de inscrición aos Servi~os 
Centrais d0 Fitei: Ruado Paraíso, 217-
212. -S/5. 4000 Porto. Portugal. Ou polos · 
teléfonos (07-351-2) 208 24 32 e 208 
72 70, ou aind(kpolo fax 200 42 75. 

eonóÚso de fotografía 
sobre o racismo 
A Consellaria de Famílfa convoca un 
concurso de fotografia sobre o racismo 
encadrado n·a campaña internacional 
contra a xenofóbia Somos difer:entes, 
somos iguais. O certame vai dirixido a 
galegas e galegas de 14,a .30 anos, ain
da que conta cun prémio especial para 
usuários e usuárias do Carné:xove Eu
ro<26. As fotos teñen que ter un tama
ño entre os 18x24 e os 30x40 cm: e pó
dense entregar antes do 22 de Outubro 
na Dirección Xeral de Xuventude. O 
prémio pata os subscritos ao Carne xo
ve Euro<26 é de 50.000 pta., fóra desta 
modalidade hai tres prémios: '100.000, 
75.000 e 50.000 pta. Maior Informa
ción no Teléfono Xove: .902 15 25 35. 

Formación para 
mulleres en Vigo 
A Secretaria da Muller da Confede
ración Intersindical Galega (CIG) or
ganiza dous cursos co obxectivo de pro
mocionar a forma-ción cultural e profi
sional das mulleres. Os cursos darán co
mezo en Outubro na sede da CIG en Vi
go, un qeles vai adicado á Cultura Bási
ca, o outro serve .para obter o título de 
Graduado Escolar. A matrícula está 
subvencionada polo Concello de Vigo, 
ainda que só é gratuíta para afiliadas da 
CIG. Maior información no local da 
CIG en Vigo: Gregório Espino, 47. Te-

·Teatro 

Teatro Negro de Praga 
Apresenta Fantasía Máxica, o Ventes 
6 no centro cultural Caixavigo, e o 
Mércores 25 no no Pazo de congresos 
da Coruña. 

Fálame de ti 
Xalga~te interpreta Fa/ame de ti de 
Darlo Fo; os dias 7 e 8 no centro cul
tural Caixavigo. • · 

Actividades 

Fusilamentos do 27 de 
Setembro 
Amais da mostra exposta na Federa
ción de Asociacións de Viciños, hai 
mitros actos organizados en Vigo de 
homenaxe aos fusilados o 27 de Se
tembro de 1975. O roáis próximo é.o 
Recital poético do S de Outubro na 
galería Sargadelos (Doutor Cadaval), 
coa párticipacón 'd~ Xosé M~ Álvarez 
Cáccamo, Xosé Luis Méndez Ferrin, 
Miguel Anxo Fernán Vello e Ber
nardino Graña. Co mesmo motivo 

axenda 
léfono (986) 26 2ff"89. O prazo de ins
cripción remata o 29 de Setembro. 

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 elnenas de 6 a 12 anos, e 
outro para maiores. Para maior infor
mación pasar polo local da aspciación: 
Marqués de Valadares, 14-1º,' 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 x_evale, 
convoca. por sétima vez o certarrié non 
competitivo qe fotografia, debuxo e na
rrativa A arte en defensa da natureza. 
Desta volta adicado a ·retratar a situación 

. dos ríos galegos no tocante a contamina
ción, lix,os, éncoros, furtivismo ou rique
za paisaxística, cultural, · etc. Os qu~ de
sexen participar poden enviar obra (o ta
maño máximo das fotografias e debuxos 
é de dobre fólio) até o 30 de Outubro a 
Xevale (Apartado 35 de Chantada oú 22 
de Monforte). Cada participante recebe
rá un lote de material ecolóxico: camise
tas, libros, revistas, papel reciclado. 
Máis infonnación nos teléfonos (982) 16 
25 82 (Anxo) e40 16 92 (Femando). 

Concurso de redacción 
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-lQ, oficina 5. Vigo. 

celébranse tres mesas redondas, os · 
días 10, 24 e 30 de Outubro ás 8 do se
rán, na sala de conferéncias do Centro 
cultural Caixavigo. A primeira, o 
Martes 10 de Outubro., vai titulada 
Antecedentes da transición: contex
to histórico do 27 de Setembro, e 
canta coa participación de Gómez 
Alén (Historiador. Presidente da Fun
dación 10 de Marzo), Jaime Pastor 
(Catedrático de Ciéncias Políticas da 
UNED), Blanco Chivite (Xomalista. 
Condeado a morte e indultado) e 
Álvarez Solis (Xomalista) .• 

éJ escudo de Galiza, 

deseñado por ca·stelao, 

agora en Ínsígnia. 

¿olicita a cantidad~ 
que desexes ao apartado 

.1371, 36200 de Vigo. 

ENVIA O IMPORTE TOTAL 
EN SELOS DE CORREOS 

P.V. P. 200 PTA UNIDADE 

O trinque 

Libros 
Autobiografia de Nelson 
Man dela. A toma de 
conciéncia; os 27 anos de 
cárcere baixo un dos " 
governos máis opresivos do 

mundo, a sensibilidade 
humana e a aprendizaxe 
política do actual presidente 
de Suláfrica. Unha obra 
atractiva, editada polo 
Círculo de Leitores e 
El País-Aguilar. • 

Anúncios de balde 
• Se queres escoitar Q novo LP de 
Subversión X, o grupo basco punk 
de Santurtzi, pídenolo a Meiga Alter
nativa, a sua distribuidora en Galiza. 
O prezo do LP ou casete é de 1.000 
pta. máis gastos de envio contra reem
bolso. Escrebe a: Meiga Alternativa. 
Apartado 1.386. 15007 A Coruña. 

• A revista quincenal de crentes gale
gos lrimúz chegará a ti gratuitamente 
até final de ano. Escrébenos ao Aparta
do 980 de Santiago de Compostela. 

• Merco discos LPs de música clási
ca e jazz. Perguntar por Manuel no 
(986) 86 42 73, ás noites. 

• Clases de inglés a domicílio e tradu
cións. Profesor nativo. (986) 37 06 53. 

• Alúgase piso amoblado en Frago
so (Vigo), 3 dormitórios confortábeis. 
65.000 pta. (986) 37 06 53. 

·• Son unha persoa xoven interesada 
pota Permacultura. Gostariame con
tar con xente que soubese ou estivese 
moi interesada en facer unha asocia
ción galega da Permacultura. Escreber 
a: Xosé Manuel Novas. Romil , 9-2º 
direita. 36202 Vigo. 

• Somos xente do concello de Perei
ro de Aguiar (Ourense), interesados 
en formar un colectivo ecoloxista 
para organizar diversas actividades. Se 
che interesa podes .chamar aos teléfo
nos: (988) 38 01 29 e (988) 22 21 50, · 
e perguntar por Quique e Rubén res
pectivamente. 

• Búscase con 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 traducióris. Profesores 
nativos de Bretaña e da Gran Bretaña 
c~n experiéncia. Licenciai;los 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 po
sibilidade de facer un programa de 
radio. Mandade un guión do programa 
(temática, distribución do tempo, etc), 
co voso nome e xeito de contactar, ao 
apartado 968. 15700 Compostela. 

• Vendo piso (180 m2 úteis) en Ma-

Chiema 

Ciclo Frarn;ois Truffaut 
no CGAI 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(A Coruña) oferece un ciclo do reali
zador francés que remata o 30 de Se
tembro. Quedan por pasar Jules e Jim 
(Xoves 28)'e A muller do lado (Ven
res 29 e Sábado 30). Os pases son de 
Martes a Venres ás 20, l 5 h., e ás 
18,30 os Sábados. Entrada 200 pta., 
100 pta. con Carné Xove. 

Ciclo Harvey Keitel 
en Vigo 
O centro cultural Caixavigo adica un 
ciclo de cinema ao actor Harvey Kei
tel, do Luns 2 ao Martes 17 de Outu
bro. Os filmes: Luns 2: Malas calles 
( 1973) de Martín Scorsese en caste
llano. Martes 3: Os duelistas (1977) 
de Ridley Scott, tamén en castellano. 
Lun~ 9: Copkiller (1982) de Roberto 
Faenza, en versión orixinal subtitu
lada en castellano (VOSE). Martes 
10: Bad Lieutenant (1991) de Abe! 
Ferrara (VOSE). Luns 16: Reser
voir Dogs ( 1993) de Quentin Tatan
tino (VOSE). Martes 17: O piano 

rin. Vistas ao mar, comedor, 3 cuartos, 
cociña amoblada, calefacción indivi
dual a propano, 2 trasteiros, e 2 prazas 
de garaxe opcionais. (986{ 89 10 12. 

• Regalo cadelinhos recem nados a . 
finais d_e Julho. 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. (986) 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 eu defecto 
un traballo sobre o tema. Perguntade 
por Tónio no (986) 25 36 18. . 
• Agasallo michiños, 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. Aténdese de 4 a 5 da tarde. 

• Por levar a Galiza en liberdade 
ao ensino fui privado dos direitos 
fundamentaís e expulso do trabal
ho. Lutando pela readmissao estou 
em processo judiciário desde Noveni
bro de 1994. Nao recebi calquer orde
nado ou subsídio de desemprego. Ne
cessito com urgéncia da tua solidarie
dade. Jesus Peres Bieites. Fundo de 
Solidariedade nas contas: 2091 0500 
16 30000 81644 da Caixa Galiza, e 
834 023957200 da Caixa Geral de 
Depósitos de Valen~a do Minho. 

• Impártense clases de percusión 
afro-cubuna e batería. Profesor nati
vo de Cuba. Chamar ao (986) 27 93 
42, de 10 a 13 h. 

• Dou aulas partjculares de portu
gues em Vigo. Perguntar por Suso no 
(986) 27 13 96. 

• Quixera falar con calquer persoa 
que teña feíta tesina ou tese de dou
toramento sobre o nacionalismo ga
lego. (986) 37 12 72 ou 41 45 62. • 

(1992) de Jane Campion (VOSE) . 

Paoda Shuang Deng 
O Mércores 4 ás 20,30 h., no auditório 
do Concello de Vigo dentro da progra
mación do Cine clube Lumiere. Paoda 
Shuang Deng (Pólvora vermella, pól
vora verde) füi realizada en China no 
1993 por He Ping. Entrada 300 pta. 

Semana de cinema 
portugués en .Chantada 
O Cine clube Os Papeiros encetou o 
Martes 23 unha mostra .de cinema por
tugués que pecha o Venres 29. Ainda 
quedan por pasar dous filmes: As pu
pilas do senhor reitor (Xoves 28), ba
seado na obra de Julio Dinis e dirixida 
por Leitao de Barros. Narra de xeito 
romántico histórias rurais do Miño . 
portugués. Non ou a va ·g!ória de 
mandar (Venres 29), unha visión re
trospectiva da históría de Portugal na
rrada por un soldado que asiste a gue-

. rra colonialista de Angola. Realización 
de Manuel de Oliveira. Todo~ os pases 
son en formato vídeo, as 7 do serán na 
Casa da Juventude de Chantada.• 



Exposicións 

Os fusilamentos 
do 27 de Setembro 
Recortes de imprensa da época, legal e 
clandestina, cadros de Laxeiro, Lodei
ro, Xosé Guillermo, Segovia, Diz, Xa
vier Magallaes, Ramón Trigo, Andrés 
Vila e Santiago Montes. Amais das es
culturas de Armando Martínez e Jan
dro, comprenden esta homenaxe reali
zada en Vigo aos fusilados polo réxi
me franquista o 27 de Setembro de 
1975. Aberta até o 30 de Outubro no 
local da Federación de Asociacións de 
Veciños, na Praza da Princesa. 

Fragmentos renacentistas 
enMonforte 
Q Coléxio Oficial de Arquitectos de 
Galiza artellou a mostra que permane
cerá aberta na Casa da Cultura de 
Monforte até o 11 de Outubro. Oferece 
22 paneis didácticos sobre a arquitectu
ra e urbanismo, nos que amasan as ori
xes históricas e as especulativas da 
apariéncia actual das cidades galegas. 

Os fundos do CGAC 
O Centro Galego de Arte Contemporá
nea (CGAC. Santiago) expón as obras 
adquiridas até agora para os seus fun
dos. As obras foron todas realizadas de 
1960 a 1980 por dezasete artistas: Tino 
Grandfo, Xosé M1 Labra, Reimundo Pa
tiño, Manuel Mampaso, A. Lago Rive
ra, .Luís Caroncho, Leopoldo Nóvoa, 
Manuel S. Melzún, Jorge Castillo, Al
berto Datas, Xose Lodeiro, Acisclo 
Manzano, Rafael Bax~ras. Ánxel Huete, 
Francisco Mantecón e Xaime Quessada. 
Abre de Martes a Sábado de 11 a 20 h., 
Domingos e feirados de 11a14 h. 

O home no seu tempo 
O Departamento de Arqueoloxia do Mu
seu de Castrelos expón unha mostra de 
gravados rupestres europeus coa inten
ción de achegar variadas represemacións 
da figura humana e dos seus vencellos 
sociais, económicos, ou sexuais. Através 
de reproducións fotográficas ampliadas, 
planos e calcos a escala natural, amosan 
petroglifos das zonas máis ric~es: Es
candinávia, o Arco Alpino e a Galiza. 
Abre na segunda planta da Casa das Ar
tes, até o 8 de Outubro, de Luns a Ven
res de 11a14 e de 17 a 21,30 h., Sába
dos s6 ás tardes e Domingos á mañá. 

Embalaxes, na Sargadelos de Santiago. 

Relacións 
• Son unha estudante cubana de 23 
anos, gosto da música, o teatro e o bai
le. Quixera intercambiar experiéncias e 
opinións con xente doutros países. Es
creber a Tamara Pinillo. Gaveta postal 
20015. Habana 20. 12000 Cuba. 

• Chamome Mayra Maydell Bourri
candy e gostaria de intercambiar co
rrespondé'ncia para facer amigos e ami
gas. Apart. 3057. Habana 3. 10300 Cuba. 

• Gostaria manter amizade por carta. 
Son Y anasa Pinillo, teño 15 anos e moro 
en: Vía Blanca 216. Entre Vegas y Aores 
(Leno). Ciudad de Habana Cuba. 

• Desexo intercabiar correspondéncia. 
·Escreber a: Rubén Mendiondo Aldams. 
Mariano Barberán 53. E/ 3g e 4~. Rpto. 

· José Maní. Camagüey 12. 71200 Cuba. 

. • Teño 30 anos, e gostariame coñe
cer xente nova para compartir vivén
cias. Non soporto os convencionalis
mos, a hipocresía 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 

axenda 
de Caixa Ourense 
e Caixa Galicia do 
Barco. De Luns a 
Venres de 19 a 21 
h . . 

Artistas ga
legas 

Na Galería Marlsa Marlmón de Ourense, exposición de pro
totipos de mobles e obxetos 

O Auditório de 
Galiza (Santiago) 
acolle até o 2 de 
Novembro amos
tra A arte inexis-
tente, con obra de 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Bieito Ponte 
Piiltura e escultura. Bieito Ponte 
monstra a sua obra, do 1 ao 15 de Ou
tubro, na nova sala de exposicións da 
Renfe en Vigo. 

Embalaxes 
Até o 21 de Outubro, de Luns a Sábado 
de l0,30 a 14 e de 16,30 a 21 h., na ga
lería Sargadelos de Santiago. O folleto 
da exposición explica o procedimento 
de Carlos Rial para facer as Embalaxes 
"recortou primeiro sobre unha plancha 
de porispán a silueta dun corpo humano, 
pequeno como o dun neno, e o puxo de 
perfil, coa cabeza inclinada hacia adian
te, e a meteu nun baño de cera líquida. 
E botou líquido corrosivo sobre o poris
pán e entón quedou o molde de cera feí
to e listo para vaciado. Sen embargo, 
colleu e pechou este molde polos lados 
e por abaixo con taboleiros, e así fixo un 
caixón, que era o que quería". 

Luís Moscardó 
Expón cadros na galeria Trintll de San
tiago. Até o 21 de Outubro. 

A Guerra de Cuba 
Unha mostra comisariada por militares 
que xunta armamento e outros obxectos 
testemuñais da Guerra de Cuba. Até o l 
de Outubro na Estació11 Marítima. 

Fouces e Juan Vázquez 
Óleos de Fouces e esculturas de Juan 
Vázquez, até o 5 de Outubro no Cen
tro cultural do Porriño. 

Valdearte 
Ao redor de vinte artistas de todo o es
tado foron escollidos para participar na 
cuarta beca de pintura e escultura do 
Barco de V aldeorras. Do 17 ao 28 de 
XuUo os becários traballaron ao ar libre 
pola vita e agora expoñen algunhas das 
obras realizadas. Entre os pintores e 
pintoras figuran Joan Colomer, Xesús 
CarbaUido, María Domínguez Lino e 
María Xosé Santiso. No tocante á es
cultura comprende obra de Rosalía Pa
zo Maside, Jesús Valmaseda, Paco 
Pestana e Rosa María Jiménez Mu
garza. Pódes~ visitar até o 30 de Se
tembro na Casa da Cultura e nas salas 

miña xustificada insurrección ante un 
sistema 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 Lago, 
teño l i 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 Tamarindq y Vía 
Blanca. Cerro. Zon~ Postal 20. 12000 
Ciudad Habana. Cuba. 

• Son unha rapaza cubana de 11 
anos, chámome Jany Lago Moreno, 
gústame moito 11 música e a natación. 
Désexaria facer amigos por carta. 
Escreber a: flores 127, entre · Agua 
Dulce y Serafine. Ciudad Habana 
12000. Cuba.• 

' artistas galegas do século XX: Elvira 
Santiso, Maruxa Mallo e Carmen Co
rredoyra, ·anteriores á posguerra. Xulia 
Minguillón, María Victoria da Fonte, 
María Antonia Dans, Elena Colmeiro e 
Bea Rey entroutras do periodo que vai 
da posguerra aos 80. E Menchu Lamas, 
Berta Cáccamo, Pamen Pereira, María 
de Felipe e Maria Xosé Prado, entre 
outras criadoras encadradas desde os 
80 até hoxe. Sala Isaac Díaz Pardo do 
Auditório de Galiza. Abre de Martes a 
Domingos de · 12 a 19 h, Luns pechado. 

O retrato no século XX 
O Kios~o Alfonso da Coruña expón até 
d 1 de Outubro, unha série de retratos 
baixo o título "A arte do retrato no sécu
lo XX". A escolina conta con pezas de 
Pi~. Miró, Matisse, Magritte, De
rain, Picabia e Warhol entre outros. 

Galiza e América 
V Séculos de história 
O Consello da Cultura Galega abriu a 
mostra Galiza-América no Auditório 
Municipal de Padrón. 

Direitos humanos 
Na Casa da Xuventude de Vigo mostra 
organizada por Amnistia Internacional 
sobre a violación dos direitos humanos 
no mundo. Até o 2 de Outubro. 

Ex-votos 
A Casa da cultura Salvador Mariadaga 
da Coruña expón a série ex-votos do 
fotógrafo Tino Martínez. Até o 8 de 
Outubro. 

Prototipos: 
mobles e obxectos 
A sala Marisa Marimón c;le Ourense 
garda unha série de mobles e obxectos 
deseñados por artistas e' arquitectos. 
Son pezas de Juan Cuenca, Angel 
Duarte, José Duarte, Equipo 57, Pedro 

• Feduchi, Aurora Herrera, Sigfrido 
Martín, Guillermo Pérez VillaJta, José 
Ramón Sietra e.Juan Suárez. 

Pousseu 
Expón cadros até o 7 de Outubro na Sar
gadelos (Doutor Cadaval, 24) de Vigo. 

Eduardo Valladares 
Pintura até o 2 de Outubro, na Nova 
sata Caixavigo. 

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 Venres, Sábados só 
de mañá e Domingos de tarde. 

Miguel Pereira . 
Pinturas na Casa das Artes de Vigo até 
o 29 de Outubro. 

Imaxes da imaxe 
Unha fotógrafa, Rosa Veloso, e cinco 
pintores Xurxo Martiño, Quintana Mar
telo, Jesús Otero-Y glesias, Guerreiro e 
Roberto González, nesta mostra da Ca
sa da Parra (Séi1'tiago) que pretende ser 
un retrato do novo realismo gaJego. 

Laura Lombardi 
Pinturas sobre madeira, na Agrupa
ción Cultural Auriense (Praza do Co
rrexidor.. Ourense). + 

Na Casa das Artes de Vigo, O home 
noseutempo 

-Música 

Festival rock 
en Redondela 
O pub Brooklyn organiza un festival 
rock para o Sábado 30 de Setembro, ás 9 
9a noite no auditório Xosé Figueroa de 
Redondela. actuarán catro bandas gale
gas: Fame Neghra, Nabarraka, Tras
co e Néboa. A entrada custa 400 pta. 

Actuacións . 
en Compostela · 
A Asociación cultural Cidade Vella de 
Compostela organiza unha série de 
concertos para o mes de Outubro. Os 
máis próximos: Enriquito Núñez e o 
duo cubano Feeling, o Luns 2 no Mo
mo. Ricardo Parada, guitarra e voz, o 
Martes 3 no Metate. Os King Biscuit 
Time, o Mércores 4 no Atlántico. E o 
euskaldun Joxe, guitarra e voz, o Luns 
9 na Calexa. 

Pyramidyacs na Iguana 
O Sábado 7 de Outubro ás 12 da noite 
no Iguana de Vigo actua o grupo aus
traliano Pyramidyacs. 

Portugal 

Danza 

Cinco anos 
de movimentos 
O Centro cultural Malaposta, da Aso
cia~ao de Municípios para a Área Socio
cultural (Lisboa), abriu o programa da 
mostra coreográfica 5 anos de movimen-_ 
tos. A daflfil. muda lugares que apresen
tará. até o 5 de Novembro os proxectos 
internacionais máis recentes. Na escol
ma do Centro MaJaposta participan os 
días 6 e 7 de Outubro Silvia Real co es
pectácµlo Pour bien e Angela Guerrei
ro con Plant hunters. A Companhia 
Real apresenta baixo a dirección de 
Joáo Fiadeiro Amor ou sexo do 12 ao 
14, e do 15 ao 16 Self(ish) portrait e 
Branca sujo. Do 20 ao 21, pódense ver 
criacións de Oiga Mesa (Solos), Aldara 
Bizarro (Love series-not talking about 
perfection) e Oiga de Soto (/ believe 
that if. .. ). Outros traballos no festival son 
Workshop (do 23 ao 28) de Mark 
Tompkins e O olho (do 26 ao 28) de 
Angela Guerreiro. Maior información 
Centro cultural Malaposta: (07-351-1) 
938 84 07 /938 85 70. 

Ex osicións 

NoPoRTo: 
Escultura británica contemporánea 
De Henry Moore aos anos 90, até o 5 
de Novembro na Funda~ao Serralves 
(07-351-2-618 00 57). 

EN LISBOA: 
Gérard Sarrouy Metamorfoses de Pe
dra, escultura no Espa~ Oikos .até o 11 

• de Outubro (07-351-1-888 00 12). Marta 
Anahory Qinturas na galeria Vértice até o 

B~nda deseñada 

Semana do cómic 
en Vigo . 
Do 29 de Setembro ao 5 de Outubro 
terá lugar na sala de exposicións da 
Zona Franca (Porto de Bauzas) a pri
meira Semana do Cómic de Vigo. 
Conta con várias casetas para a expo
sición e venda de novidades, duas 
mostras monográficas adicadas a Mi
guel.anxo Prado e Francisco lbáñez, 
outra sobre a influéncia do cómic no 
cinema e a adicada aos traballos apre
sentaélos ao concurso de cómic organi
zado pola Semana. 
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Apreséntase o Venres 29 ás 12 da 
_noite no Metropol de Tui. Tamén ac
tua ao dia seguinte no festival rock de 
Redondel a. 

Jaume Fábregas 
no Ferrol 
O pianista catalán Jaume Fábregas 
oferece un concerto o Domingo 1 de 
Outubro no Centro cultural do Ferrol. 

Carlos Núñez 
e convidados 
O Sábado 30 de Setembro ás 10,30 da 
noite no centro cultural Caixavigo 
dentro do festival Raigames, tradición 
galega actuan Carlos Núñez e a sua 
banda amais dunha série de grupos 
convidados. 

·The Posies 
Os norteamericanos The Posies actuan 
xunto un grupo sorpresa o Xoves 28 ás 
12 da noite no Iguana de vigo. + 

14 ·de Outubro (07-351-1-387 73 85). 
Memória de José Afonso, a Associa~ 
José Afonso (AJA) montou unha exposi
ción sobre o cantor portugués. Abre de 
Martes a Venres de 15 a 20 h, e Sábado 

· de 10 a 19 h. Pódese solicitar a mostra á 
AJA: 07-351-1-886 28 36. Ilka Kaba
kov expón a intalación Incidente no mu
seu ou música aquátic/i, até o 22 de Ou
tubro na F~o QÍlouste Gulbenkian. 
Antero de QuentaJ.f vida e obra, unha 
iniciativa da Cámafa Municipál de Lis
boa en homenaxe ao poeta e militante so
cialista co gallo do primeiro centenário da 

· sua morte. A i;nostra está á disposicion 
das escotas do ensino básico e secundá
rio. As entidades que desexen solicitar a 
exposición deben chamar .a Divisao de 
Património Cultural: Palácio dos Coru
chéus. Rua Alberto de Oliveira. 1700 Lis
boa. Teléfono (07-351-1-793 64 59). 

Teatro 

· No PORTO: 
O Subterraneo a partir de Dostoievs
ki, por Vísioes Úteis, interpretación de 
Nuno Cardoso, no Convento de Sao 
Bento da Vitória. • 
EN LISBOA! 
Retábulo da avareza, luxúria e morte 
de Valle-lnclán, polo grupo castelán Te
atro de la Abadia, no Culturgest (Ql-
351-1-848 02 18). Coelho, coelho de 
Coline Serreau; encenificación de José 
Carretas. Polo Novo Grupo no Teatro 
Aberto (07-351-1-797 09 69). De Afon
so Henriques a Mário Soares, de1Fili
pe La Féria e Carlos Paulo, con Rita Ri
beiro, Carlos Paulo, Carlos Quintas e Jo
sé Manuel Rosado entre outros. No Tea
tro Politeama (07-351-1-343 12 00).+ 

Xornadas 
de Banda Deseñada 
en Ourense 
Celébranse do 6 ao 12 de Outubro na 
Casa da Xuventude. O programa · 
comprende unha chea de actos entre 
os que se atopan as mostras Ilustra
dores de Xerais, Cómic galego nos 
80, XI Concurso galego de banda de
señada, V Certame Ourense de ban
da deseñada, Concurso de BD de 
Loulé (Portugal), TBO e Xomalistas 
naBD.+ 
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Celso López Pazos leu o comunicado da Comisión 27 de Setembro que reivindica a memória dos fusilados polo fr~nquismo. O acto celebrouse no cimetério 
vigués ~e Pereiró o pasado Mércores. A. IGLESIAS 

Hai 20 anos que se produciron 
·a$ derradeiras execucións do franquismo 

Cinco mortos ao servicio da transición 
. O 27 de Setembro cumpríronse 20 anos dos 
últimos asasinatos legais do franquismo. 

da ditadura serviu para amedoñar á sociedade, 
para retraer a mobilizació.n contra o rexime, 
facilitando asi, unha reforma pactada que non 
descabalgou de todo aos franquistas. 

Un acto que cobra actualidade· cando se volve a 
anali$ar o sentiáo da transición. A crueldade final 

• X. CARBALLA/ A. EIRÉ 

N aqueles días de 1975 o medo e a 
inquedanza apoderábase da 
maioria dos que andaban a loitar 

para acabar co Réxime. As organizacións 
clandestinas chamaban aos seus mili
tantes a mobilizarse. Pensábase que a 
presión social, o povo en enxurrada rei-

. vi·ndicatiya polas ruas das cidades, era 
quen de acabq.r cun réxime moribundo 
ao faltarlle xa o apoio do capital que no 
36 o ~ngarillou, pendurado das armas, 
ao poder total. Pero manifestarse era pe
rig oso. Non eran xa as detencións, as 
malleiras nas comisarias (moitos policias 
daqueles seguen ainda en activo), os 
paus, os botes de fume ou as pelotas de 
goma que podían deixar a calquer renco, 
manco ou torto. O temor era, sobre todo, 
a que unha das famosas balas dispara
das ao ar, fixeran impacto no carpo. 

-Daquela sabiase que non era un misté
rio, senón que seguian a traxectória pa- -
rabólica marcada polo ponto de mira. 
Agora esquécese que obedecia a un pla
no premeditado, deseñado polo próprio 
Governo. O que se trataba. era de ame
doñar á xente, impedir que esta sai_se á 

- rua. Tela cautiva e desarmada, detrás 
das fiestras ou nos cenáculos políticos. 

_. Impedir a acción das masas á que tanto 
se lle temían desde Governa,ción. Asi se 
produciron os asasinatos de Moncho Re
boiras, o 12 de Agosto en Ferrol, ou do 
traballador de Fenosa, Manuel Montene
gro o 1 de Maio en Vigo. Aquel Dia da 
Crase Traballadora, no que o partido no 
Bernabeu poi a tarde (televisado) non pu
do impedir as manifestacións, pésie aos 
grises repartindo estopa a canto atopa
ran por diante, incluidos os automovilis
tas presos dos atascos. 

- O 27, tres dias antes do Día do Caudillo, 

executaban, despois dun consello de 
guerra sumarísimo, a Xosé Hi.Jmberto Ba
ena, Sánchez-Bravo, Juan Paredes (Txi
qui)., Angel Otaegui e Ramón García 
Sánz. As últimas execucións legais do 
franquismo hai que inscribilas nese inten
to do Réxime de impedir a sua caida es
trepitosa, a ruptura democrática. 

Transición controlada 

Os poderes económicos contemplaban 
como a dictadura xa non lles era rendá
b~I. os indicadores disparábanse aumen
tando a inflación máis alá do 30 por cen~ 
to anual, e desde o próprio o franquismo 
ensaiaban vários métodos para que se 
producise un cámbio controlado. Existía a 
liña dura que, sen apoios internos e ex
ternos, agás .nas próprias estruturas or
gánicas, trataba de C0!1tinuar o franquis
mo sen Franco. Outros franquistas creían 
na posibilidade de· rexenerar a dictadura 
e, os máis informados e intelixentes, tra
taban de pór en marcha a chamada 
Transición, quer dicer, impedir o cámbio 
democrático profundo. Mudar todo para 
gue non mudase o esencial. 

Eran, precisamente, os sectores máis 
aperturistas dentro do Réxime, con Fraga 
á cabeza, os que tiñan máis interese en 
controlar a rua (a rua é miña), sabedores 
de que a presión popular era a única ca
paz de impedir o cámbio que eles preco
nizaban. Os sectores do bunker, nembar
gantes, coidaban que había que ter man 
dura cos revoltosos, pero creian que só 
eran uns poucos que formaban parte do 
complot internacional: dentro das frontei
ras todos estaban con Fr~nco. 

Os sectores aperturistas tiñan tamén in
terese en rematar canto antes co fran-

. quismo, para pór a andar os seus pla
nos. No 27 de Setembro coincidiron-

ambos propósitos. Por unha banda, dei
xaron sentado que o Réxime seguía 
senda capaz . de matar sen que lle tre
mase a man que tres dias despois non 
eran capaces de erguer na Praza de 
Oriente. Pala outra, puxeron en marcha 
un mecanismo de acoso, onde toda Eu
ropa se volcou contra do franquismo. 

· Pero tamén existiu un cámbio sustan
cial no interior: por primeira vez a lgre
xa Católica, -como xerarquia, comezan
d o .polo Papa Paulo VI, censurou a 
Franco e ao franquismo. 

éando Franco e os seus ministros asina
ban a pena de morte dos activistas de· 
ETA e do FRAP, estaba tamén finiquitan
do o seu Réxime. A grande manifesta
ción de despedida foi o Día do Caudillo 
na Praz~ de Oriente. Doce dias despois, 
Franco empeza a morrer. 

Comeza a transición. Moita xente non era 
capaz de sair á rua por medo. Aos' pou
cos meses, a maioria dos partidos co 
PCE, á cabeza, deciden negociar, con
vencidos polos reformistas do réxime de 
que aqueles que tratan de impedir os 
cámbios son enormemente poderosos. O 
PSOE, pero sobre todo 6 PCE, esquecen 
calquer análises diálectico no que apare
za o capital como motriz dos cámbios. En 
todas as asembleas unitárias o PCE, né
g~se a sair á rua. Ao final todos acatan a 
Monarquía. A utopía da ruptura democrá
tica só segue acesa nos nacionalistas e 
nalgunhas forzas de esquerda. Perdeu o 
franquismo, gañaron os franquistas. Ago
ra cántanos a transición como a grande 
tazaña unitária, ao Reí como motor en 
séries de TV e ljbros seriados. O papel 
do Reí no 23-F e nos GAL, asi como en 
negócios, pode sair mq.lparado cos pa
peis de Mário Conde. E preciso un novo 
rearme da Monarquía porque ela teria si
do o motor do cámbio. • 
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TRES EN RAIA 

Amas de cria 
•X.E. ACUÑA 

. pois un dia facendo apoloxia do 
Tércio, Millán Astray e a sua lexión 
africana e ao seguinte encabezan

do a procesión que daba o pistoletazo 
de saída aos fastos conmemorativos da 
fundación da Universidade de Santiago 
de Compostela. Fachenda monárquica 

·que argallou a componenda dos discur
sos, entre protocolos cheos de procura
dores e ex ministros franquistas, como 
xustificante dunha minerva imobilista, 

• sumisa e allea á terra. 

Tentan fuxir da Casa' da Troia pero nos 
seus andares aínda durmen. Manteñen 
capeliñas onde os únicos rezos que se 
escoitan son os ciumes. Erguen altares 
á santa liberdade de cátedra co patrioti
co fin de cortarlle o paso ao idioma ou a 
cálquer ousado que non comulgue coa 
hóstia do Opus e a indoléncia fraguiana. 
lmaxe e semellanza da vella orde. O 
abrazado por aquela caterva de profeso
res que serviu sen o máis mínimo espiri
to crítico á Ditadura e que hoxe pervive 
en tantas aulas sen vasoirar. 

Desacougar aos que como amas de cria 
do caciquismo se enquistan na universi
dade xa tora a intención de Castelao co 
Álbum Nós. É tamén o traballo diário que 
alguns queren adoptar tora da comuni
dade funcionarial e a perpetuidade no 
emprego. Son os que están a levantar a 
nosa história. Unha minoria que ten o 
rumbo centrado na investigación do aga-

. chado, do que nunca interesou ao poder. 

Gallaecia Fufget. Momento preciso para 
encetar unha história crítica da universi
dade compostelá. Do papel representado 
por ela ao longo de cinco séculos. De re
coñecer erros e aspectos negativos e non 
insistir en simples exibicróns triunfalistas e 
espectaculares·para ledícia de tunos e tu
nantes. Santiago está cheo pendóns. Cai
gan representando ás bandeirias que do,. 
minaron por longo tempo nas cátedras. 
Abruman cos seus colorins nesta vella ci
dade de pedra na que fican "tullas, cavas 
cheas de silenzos e medos". 

Demasiadas pompas. Pompas. que fe
den a fúnebre. Mais ao prezo de cinco
centos enterros de primeira. + 

VOLVER AO REGO 

A. d!tadura non sobreviviu hai 
vmte anos porque nos seus 
extramuros chegou a agromar 

unha poderosa sociedade que non se 
sentía representada, nen tiña acollida 
no réxime do xugo e as trechas. Oes
te modo, non só os vellos republica
nos, senón tamén xóvenes e mesmo 
seet:ores económicos básicos apoia
ron a chegada da democrácia. 

Cando en Galiza se abeira o papel dos 
cristiáns progresistas e as suas multitu
dinárias reunións, cando se siléncia un
ha festa da cultura tan viva, tan integra
dora e tan fidel ao próprio país, como 
foi a homenaxe a Manuel Maria, cando 
se marxina un congreso unitário de es
critores, cando se terxiversa e se aga
cha a loita dos traballadores do naval e 
dos mariñeiros, conforme se bombar
dea o país co que sucede e · Gaoíz 
non cabe mer:ms que lemórar e¡l'.fe t_a... 
mén no franquismo as np>Jícias s~bre 
·outras nacións actuaban de válvula de 
escape e de método intoxicador, en 
canto os no-dos informaban só de ina
gu racións de pantanos e de grandes 
festas da tortilla. Que parecido!• 




