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A Xunta recoñece ··a sua 
. . 

incapacidade para governar 
O debate sobre o Estado da Autonomia supuxo o fin dunha época. Fraga admite implícitamente a incapacidade do seu 

governo para resolver os problemas de Galiza e da como solución a chegada de J. Mª. Aznar á Moncloa. Fronte a el, Beiras, 
· apresenta ao BNG como a única forza capaz de defender os intereses do país. 

M. Coriizo: 
'Ante o frataso, Fraga ten presa 

·por fuxir' 

O CAPITÁN 
LOBO NEGRO 
Xesús Manuel Valcárcel 

Humor e medo, lirismo e. 
parodia, crueldade e esperp.ento 

nunha das mellores e máis 
inquietantes coleccións de relatos 

da literatura galega actual 
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M. Fraga: X. M. Beiras: 
'Este non é 'Aquí governan todos 

o meu discurso de despedida' menos a Xunta e o seu presidente' 

Aznar indica 
aos alcaldes galegos 
do PP con quen·deben 
contratar as redes 
de cableado 

ó Partido Popular convocou 
ás alcaldias de Vigo, Ponteve
dra, Lugo e Ourense para un
ha reunión urxente en Madrid 
con outros alcaldes do partido 
da direita en todo o Estado, ca 
obxecto de acelerar a adxudi
cació n de redes de cabo. O · 
PP quer concede.r pola sua 
canta contratos de ·cableado 
nas cidades que governa an
tes que PSOE, CiU, PNV e IU, . 
leven adiante a Lei de Teleco
municacións. (Páx. 7) 

Traballadores 
do naval 

xubilaranse 
·con 49 anos 

(Páx. 10) 

O Morrazo vive 
a folga máis 

importante da sua 
história 

en solidariedade 
. ... . cos mar1ne1ros 

(Páx. 9) 

Blanco Chivite: 
'Os residuos franquistas 
seguen 
a condicionar 
a democrácia' 

Nado en Donostia en 1945, fara 
un dos condanados a marte do 
FRAP, na canta final da Ditadu
ra. Invitado pala Comisión para 
a Comemoración do 27 de Se
tembro do 75·da Galiza, veu 
lembrar aqueles tempos. Ten re
frexado aquela agonía ·nos seus 
libros Notas de Prisión (1977), 
De Matar y Morir (1989), Opera- · 
ción Mendi .(1991) e Ciudad 
Sangrienta (1991). Forma parte 
do consello editorial da revista 
Libertad Siete. (Páx. 16 e 1 7) 



~~~DEBATE DA AUTONOMIA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

©> As incansábeis de Romai 

Medio cento de múlleres 
coruñesas tomaron as tribunas 
do parlamento para escoitar o 

debate. Perguntadas a que 
organización perteñecian, uriha 

delas, das máis novas, spbre os 
cuarenta anos ben levados e 

maquillados, afirmou non saber · 
ben a cal. 

-Teño tantos carnets, o de 
mulleres rurais, o da asociación 

de amas de casa, o do PP.:., 
que non sei con cal veño. 

Viñan de escursión e non 
entendian porque non podian 

aplausar. ou asubiar, cando 
recibiron o terceiro aviso do 

Presidente da Cámara, 
puñianse a tuligar. 

©> Porque Fraga deixa 
falar en galego? 

Uns sesenta e cinco anos. 
Vestido en azul turguesa con 

blusa branca con puntillas. 
Permanente da noite anterior. 

Estaba abraiada co que ocorria 
no Parlamento. 

-Como non· se tala español! 
Mira que talar galegol Se ven un 
de tora non entende. lsto tamén 

é España, ou non? Non sei 
como Don Manuel o permite! 

Romai e Maria Xesús Sáinz, 
que as recibiron e acompañaron 

até a tribuna esqueceran de 
poñelas en antecedentes. 

©> O chapeu de Beiras 

Cando acabou a sesión da 
mañán un grupo destas 

incansábeis, permaneceron todo 
o dia no parlamento ainda que 

algunha tivera que votar polo 
meio unha sonecada, atopáronse 

con Beiras no corredor. Unhá 
delas non pudo contarse. 

- "Señor Beiras, señor Beiras, 
con ese chapeu semella 

vostede un vikingo". 
-"Si, señora, si, pero eu non 
teño cornos", contestoulles o 

deputado nacionalista. 
Marcháronse amoladas. Ben 

amoladas. Unha delas 
recriminou á compañeira 

indiscreta: 

-"Non sei como lle dirixes a 
palabra a esa xente, hai que ter 

un pouco de clase". 

Tamén na tribuna estas . 
mulleres ainda que compartindo 
autobús, formaron dous grupos · 
e non só mamuraban de Beiras 

ou botaban pestes dos 
socialistas, tamén, coa sua 

caridade cristiana, criticaban as 
suas compañeiras. • 

Fraga deixa todo en mans de Madrid e Beiras 
apreséntase como presidente 

O fin dunha # epoca 
ALFONSO EIRÉ-CARME VIDAL 

Fraga enterrou a autonomia no seu discurso, tanto a política como a do seu próprio par:tido, ao facer 
depender a resolución de todos os problemas.galegas á chegada qo PP ao governo central. Ao mesmo 

tempo recoñecia, implícitamente,· a sua incapacidade para resolvelos nestes seis anos. A oposición 
criticoulle que non governe e, mentres Miguel Cortizo entrou a lle rebatar as cifras, Xosé Manuel Beiras 
demandou o uso da facultades que ten Galiza para governar, apresentándose como o único presidente 

posíbel dun governo galega. 

Non sé sabe moi ben se o discur
so de Fraga lribarne no debate 
sobre o Estado da Autonomía foi 
un discurso de despedida ou, ce
cais, de investidura de José Ma
ria Aznar, oficiando o hoxe presi
dente como portavoz do PP no 
Senado. De investidura sua non 
foi, nen podia ser, deixando claro 
que o futuro na Galiza xa non lle 
pertence. O seu discurso consis
tiu nun relatório de cifras e logros 
pontuais destes case seis anos 
do seu governo, co Tripartito de 
Laxe ·en 1989 como referente 
temporal, lendo os fólios que lle 
prepararan conselleiros e directo
res xenerais, salferíndoos coas 
mesmas anécdotas de anos an
teriore.s e mudando só as cifras. 

A sensación de balanza final, de 
· despedida era tan patente que, 

cando levaba máis de cuarenta 
minutos debullando cifras e máis 
cifras, el mesmo se deu conta. 
Saltou o guión· e aclarou entre sa
loucos que ia continuar até que 
se remate a lexislatura. Para a 
oposición esta afirmación é a pro- . 
ba de que Fraga si esta decidido 
a marcharse de novo a Madrid a 
presidir o Senado. Pero·o aviso ia 
para as suas próprias fileiras. _ 
Trataba de tranquilizar a unha 
dereita que, como ben recoñecen 
os seus órganos máis próximos 
en port.ada, teme que a marcha 
de Fraga rache o centro-dereita 
galega. O enfrontamento entre a 
tendéncia autóctona e a madrile
ña cada vez é máis forte. 

Fraga, co seu discurso, viña a 
apoiar, surprendentemente para 
alguns, a opción foránea, ao su
peditar toda a esperanza de Gali
za á chegada de Aznar á Mon
cloa. Despois de pedir en catro 
ocasión máis ou menos aberta
mente o voto para· AZnar, dando 
comezo á campaña eleitoral, pú
xose a facer un relatório de peti
c1óns, ao novo inquilino do Go
verno central, como se se tratase 
do voceiro do seu grupo parla
mentar nunha xornada de inves
tidura. Despois de mudar a pos
tura no referente ao 15% do 
IRPF para o financiamento auto
nómico, Fraga voltou a deixar 
claro que que o PP galega se su
peditaria certeiramente ás direc
trices da rua Génova madrileña. 

O Plano de Medio Ambiente non 
funcionou como cortina publicitá
ria. Desde a Xunta déronse conta 
e trataron de minimizar o impacto 
do debate na opinión pública. Nas 
datas anteriores non se falou ca
se desta sesión parlamentar, che
gando a pasar desapercibido para . 
a maioria da povoación, contraria-

Mentras pais e alumnos agardaban, sen xantar, ás portas do Parlamento, as militantes do PP tomaban o sol os pátlos do Hó
rreo despois de comer, para aplausar a Fraga. A. IGLESIAS 

mente co que sucedera en anos 
anteriores. Desta volta1 Fraga, 
sen pro~ostas nas que desviar a 
atención (autoidentificac;:ión, refor
ma da Constitución, reforma do . 
Senado) tiña que enfrontarse 
abertamente á sua situación polí
tica. Asi, a sua exposición tiña 
unha contradición esencial. Se 
por unha banda as suas cifras se 
afanaban en mostrar unha reali
dade esplendorosa froito da xes
tión destes seis anos, pola outra, 
ao supeditar toda a esperanza da 
autonomia en Madrid e no próxi
mo governo central, estaba reco
ñecendo o fracaso da política de
senvolvida todos astes anos e, ta
mén, da própria autonomia. Esta
ba negando a sua capacidade e a 
capacidade dos galegas para inci
dir no s~u própric;> fu~ur? . . Isa si, 

as propostas de Fraga dun "mo
delo igual para todos", adubiáon
se con frases do tipo "irnos ter a 
grande oportunidade para realiza
lo. Serán recoñecidas as nosas 
caréncias históricas e recompen
sadas as nosas xustas deman
das". 

As competéncias e realización 
do seu governo resumiríaas na 
réplica de xeito cootundente: "pu:. 
xemos telefonos en todas as al
deas e atendemos as necesida
des dos centros galegas". Antes 
relataria 16 demandas para que 
.Galiza teña futuro. Pero esta vez 
no PP non querian talar de eco
nomia, ainda que Fraga sempre 
dixo que o que habia era que ''ta
lar dos garabanzos", que é o que 
lle preocupa á ~e~te. Tant~ que 

Portomeñe, o voceiro da dereita, 
criticou ao BNG por centrar o seu 
discurso na economia esquecen
do causas como a cultura. 

En economia, Fraga atrinchéirase 
nas suas cifras e comparanzas e 
que na política non existe outro 
modelo fáctibel que o seu. Para 
el a folga xeral que se estaba a 
producir simultáneamente no Mo
rrazo é algo acidental e as pro
testas dos pais e nenos de Lugo 
ante as portas do Parlamento, asi 
como as críticas de profesores do 
ensino público, forman parte da 
"manipulación política que se dá 
ao comezo de cada curso". Xa 
non hai loita de clases, nen derei
ta neri esquerda, pero, ainda asi, 
tivo que deixar ben claro que "o 
dereito é o lado natural".• 
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O n_aqionalismo no governo.é a única solución, segundo-o .BNG · 

Beiras di que Fraga levou á Galiza a unha situación de 
1 decrepitude, senilidade e depravación' 
O voceiro do BNG, Xosé Manuel 
Beiras, empregou argumentos 
políticos para calificar a situación 
pola que atravesa Galiza de "de
crépita, senil e depravada", como 
resultado dos seis anos de govér
no de Fraga, que deron pé ao to
tal afundimento dos seétores eco
nómicos do país e a mesma des
moralización da cidadania, que 
suporta un secuestro dos seus di
reitos e liberdades democráticas. 
Para Beiras, os governos popula
res non ocasionaron só un empo
brecimento xeral da povoación, 
senón tamén un desartellamento 
do sector empresarial , que "leva 
seis anos a presenciar, atónito e 
paralisado, como o capital trans
nacional se apodera progresiva
mente da propriedade dos gru
pos empresariais galegos". 

· ao BNG de grupo minoritário, 
lembrou que tiñan a confianza 
"dun 20% do eleitorado, que se
gue a medrar e xa hoxe os in
quéritos dán moito máis, cun as
censo que vostedes . non logran 
fr~ar", e con e·ste argumento 
tentou desmascarar a "verdadei
ra preocupación do PP" e o feíto 
de ter no BNG o seu maior ini
migo, cando son outros axentes 
os que están a agredir sistema
ticamente ao país. 

Segundo Beiras, Manuel Fraga 
non está en nengures, está au
sente da realidade do país e ao 
tempo. das suas ánsias de home 
de Estado, "a sua humanidade fí
sica está na Presidéncia da Xun
ta, mais o seu ánimo arelante na 
Presidéncia do Senado" e por iso 
instou aos cidadáns á imposíbel 
tarefa de procurar accións de go
vemo nunha época que resumiu 
como de inauguracións ilusórias 
e "declaracións escapistas" en 
canto ás prexudiciais decisións 
tomadas en Madrid ou Bruxelas. 
Por isa, a evidéncia máis clara de 
auséncia de accións de governo 
e da sua senilídade está en que 
os grandes temas da política na
cional foron desde a mesma to
ma de posesión do Presidente a 
sua sucesión e a posibilidade da 
sua marcha ao Senado. 

da disección dos pasos empre
gados polo governo da Xunta pa
ra manter cativa á povoación co
mo servos dun 

te o marco legal". Devén asi a 
distinción entre governar e de
.tentar o poder; tantas· veces re-

. petida polos de

agreden". O repasó pala situa
ción do agro galega, do sector 
pesqueiro ou a ameaza sobre 
os estaleiros nos que o governo 
galega estivo ausente, foron al
guns dos exemplos apresenta
dos polo dirixente nacionalista. 

· Fixo entón Beiras unha chama
da a defender "con unllas e den
tes" os sectores económicos e 
as conquistas sociais, nunha 
disxuntiva na que non hai lugar 
nen para' a ámbigüidade , nen 
para a pasividade , senón para 
"utilizar a tope na nosa defensa 
o poder político, que radica no 
Parlamento e no governo gale
gas, o único do que podemos 
ser colectivamente danos e utili
zar exclusivamente nas coorde
nadas dos nasos próprios inte
reses e necesidaoes", facendo 
asi un contr'apeso nunha situa
ción na que a balanza bascula 
cara a Unión Europea, nun · pra
to no que o líder nacionalista co
locou tamén ao governo de Fra
ga, "metido no peto de Aznar, 
Raxoi e o PP estatal". partido que actua 

como único. Se
gundo o dirixente 
nac_ionalista, o 
proceso pasa en 
primeiro lugar por 
oferecer "fantasías 
milagreiras" que 
manipulan a inxe
nuidade da xente, 
despois por traba
llar as caréncias e 
os temores da so
ciedade para lago 
amordazar coa 
censura aos que 
opinan con liber
dade, relegando a 
verdadeiros ghet-
tos a aqueles que 
ainda asi se de-

Beiras recordoulle 
a Fraga que 
Galiza está 
a sofrer · 
as consecuéncias 
das decisións 
tomadas fóra 
mentras a Xunta 
segue inactiva. 

putados naciona
listas, para o que 
abonda "con que 
o monopólio da 
megafonía públi
ca lles permita 
aparentar que go
vernan". 

Beiras lembroulle 
a Fraga que Ga
liza está a sofrer 
as consecuén
cias das - deci
sións tomadas 
tora , mentres a 
Xunta segue 
inactiva mesmo 
naqueles eidos 
nos que ten com
p eté n ci as ple-

11Beiras presidente, 
o Bloque, o governo" 

Nesta situación, na que Galiza 
non conta na políti.ca que sen 
embargo sofre, a única perspec
tiva de cámbio é, segundo Bei
ras, "o.· nacionalismo no governo 
de Galiza, ·que teña ademais 
presenza e poña o peso especí
fico de Galiza na política do Es
tado", feíto que dixo reclaman 
sectores e grupos laborais e em
presari ais do país, que sofren 
unha cond icións que Hes impe
den ser competitivos a nível eu
ropeu. Asi, exixéncia de fundos 
da UE xustos e conveniente
mente xestionados, redución de 
custos enerxéticos e política cre
ditícia e financeira favorecedora 

Apesar de que a sua interven
ción motivou un debate sobre a 
importáncia da situación econó
mica á hora de valorar o estado 
da nación , e que provocou que 
Fraga fixese unha volta máis o 
aparente enterro de todas as ide
oloxias, nomeadamente o mar
xismo, Beiras sinalou que o cer
ne da cuestión situábase na con
culcación por parte do PP das li
berdades e os direitos democráti
cos, para o que fixo unha profun-

fenden mediante mobilizacións é 
apesar deste forte entramado, e 
de facer as leis á medida "no li
mite, concúlcase de~caradamen-

nas, coa agravante de que eles 
foron eleitos polos galegas , 
mentres que os outros poderes 
"non nos traicionan, só nos 

Frente a este estado de causas 
no que os direitos dos galegas 
non son defendidos polo gover
no da Xunta, Beiras apresentou 
ao BNG como única alternativa 
posíbel pala sua identificación 
"en positivo" co país e por ter a 
mensaxe "dun auténtico com
promiso con este país, sen ata
duras e nengunha razón de Es
tado ou de intereses que podan 
interferir con el". e:! dirixente na
cionalista, que dixo frente aos 
restantes discursos estar xa ac
tuando "como presidente, e go
verno, o Bloque", respondendo 
ás alusións de Fraga e Porto
meñe, que teimaron en calificar 

· do investimento, son algunhas 
das demandas dos sectores 
económicos galegas que enu

. merou Beiras, ás que non re~
ponde o governo da Xunta.+ 

A traición dos poderes ·próprios 
Coa trasnacionalización da economía e a criación de 
estruturas políticas ao seu servício {UE), Jjuidera 
semellar que as forzas políticas/sindicais autóctonas 
terian cada vez menos razóns de ser, seguindo as 
teses do liberalismo económico-político imperante. 
Ocorre precisamente o contrário. Fronte a tomas de 
decisión cada vez máis externas e lonxanas, 
precísase cada vez máis unha presión nacional que 
defenda con unllas e dentes os intereses do país. 

As forzas extragalegas, cando non defenden 
abertamente os dereitos e os intereses das 
multinacionais, fan deixación dos intereses galegas en 
beneficio dos doutras partes do estado {último acordo 
nos estaleiros). Cando se trata de defender uns 
intereses concretos é preciso escollar. Xa non é só a 
·teoria, senón a experiéncia~ a que está a nos 
evidenciar que é imposibel a pretensión de quedar ben 
con todos: cos traballadores e erilpresários galegas e 
cos intereses representados por Madrid e Bruxelas. 

Ou se está en contra da imposición das cuotas 
leiteiras que coutan o noso desenvolvimento agrário,_ 

ou se está a favor de que nos metan aqui os 
excedentes europeus. Ou se defende a construción 
naval e se combate por manter e ampliar as suas . 
cuotas nun mercado internacional hoxe en expansión 
ou se deixa que a decapiten en benefício dos 
estaleiros alemáns, daneses ou franceses. Ou se 
defende a indú.stria conserveira fronte ás condicións 
leoninas que lle puxo e ainda mantén a UE en 
benefício de terceiros paises que non pagan nengun 
dos custes da integración, pero que están tradeados · 
nestes sectores polo capital francés ou alemán, ou se 
deixa que se discriminen e as estrangule a criss até 
que caían tamén en mans destas multinacionais. Ou 
se defende a frota pesqueira de altura fr~:mte aos que a 
expulsan de todos os caladoiros, mentres a UE se 
entende por detrás cos nosos inimigos e nos nega os 
cupos dos nasos próprios caladoiros, 'ou deixamos que 
o país desapareza como tal inmolado no altar do 
neoliberalismo e da libre competéncia. 

Un dos problemas galegas radica en que nqn só é 
preciso facerlle fronte aqueles lobbies ou partidos 
foráneos que nos agreden, senón en que os poderes 

prÓprios nós traicionan na vez de defender e 
promocionar os direitos, necesidades, intereses e 
problemas que experimenta e padece galiza e, 
nomeadamente, en exercício da própria identidade, 
dignidade e direito ao benestar. 

Neste debate da Autonomía, Fraga deuse perfeita canta 
desa dualidade. Despois de que hai seis anos chegara, 
co seu boato de home de Estado, para resolver todos os 
problemas galegas desde Galiza, agora atopouse coa 
imposibilidade manifesta a non ser que traicionase as 
suas próprias conviccións e ideo lo xi a. Postas a escoller, 
acorouse no seu-pasado e, como non podía ser menos, 
nun discurso a xeito de despedida, voltou ás orixes, a 
depositar as esperanzas de millora para o pavo galega 
nas mans da dereita española: en Aznar. A única dúbida 
agora reside en saber que camiño van tomar os 
intereses galegos que ainda acreditaban en Fraga. 
Seguirán supeditándose a un Madrid que os ataca, 
tentarán de novo a saida dunha forza autóctona de 
dereitas ou desbravexarán o medo aos tópicos e 
analisarán conductas e programas?+ 

ANOSA TERRA 
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©> Bilingüismo limpo 

Que dirian as mentes castas 
destas mulleres se ouvisen a 

explicación de bilingüismo limpo, 
acuñado por Fraga, que deu 
Beiras entre gargalladas dos 
xornalistas cando rematara a 

sesión matinal: 
-"Debe de ser que agora é 

neq3sário meter a língua nun 
condón para preservala no seu 

uso". 

©>Os enfurruñes de Fraga 

O presidente da Xunta 
enfurrúñase no parlamento por 

aquelas causas máis 
incomprensíbeis. Encaixa as 

críticas máis acedas, descalifica 
á oposición afirmando que son 

maleducados, el que sempre se 
caracterizo u polos prontos ... vaia 

·que prontos, e cando menos 
pensas, interrumpe á señoria no 
uso da palabra para recriminalo. 

Neste debate fíxoo en duas 
ocasión. Na primeira para 

. dicirlle a Beiras que non era 
verdade que se escondese dos 

pais de alumnos que 
protestaban polo transporte 

escolar, senón que "non sain ao 
mediodia do parlamento". A 

segunda para rosmarlle non se 
sabe que a Cortizo cando este 
afirn:iou que só ia a Portugal a 

inaugurar campos de golf, 
mentres os portuguesas 

mercaban as empresas galegas. 

©> O presidente 
falou máis veces 

Beiras _acusou a Fraga de só 
subir ao estrado en cinco 

ocasións. Este retrucoulle que 
mentia, que nestes seis .anos, 

subira "aos dous debates de 
investidura, aos debates da 

autonomia, á discusión sobre a 
autodeterminación, duas veces 

no Senado no neme de Galiza, e 
algunha vez máis ... " 

©>A mesmci anécdota 
tres anos 

Nos tres últimos anos Fraga 
repetiu a mesma anécdota. A 

do inquérito realizado por 
Gallup nos EE.UU sobre a 

enerxia nuclear. Tamén ten un 
adxetivo que emprega sempre 

referíndose á o.posición: 
catastrofistas. e, para que non 

quede dúbida de nada, ano 
tras ano, afirma que "asumo 

integramente o meu pasado", 
Pero esta vez foi máis alá e 

declarou que todos os cargos 
que.ostentara durante o 

franquismo lle serviran "para 
prepararme politicamente para 

o futuro ... " 

©> As nosas contas 

Falando de números, nós tamén 
nos puxemos a botar as nasas 

cantas. Fraga dedicoulle 14 liñas 
do seu discurso ao sector agrário, 

16 á pesca, 12 á indústria, catro 
delas para talar dos Centros de 

Tecnoloxia de Cerámica e Lousas, 
que deu por realizados pero ainda 

non están nen tar sequer 
inagurados, algo que sucede case 

sempre oohas eleicións antes de 
que funcionen. + 

Prop~xo a criación dunha comisión de incéndios 

Fraga recoñece· a falta de poder político 
da Xunta e hipoteca o futuro ao trunfo de Azt:lar 
O Presidente da Xunta empre
gou a sua quinta intervenCión no 
Parlamento nos seis anos que 
leva á frente do governo -tora 
dos discursos de investidura
para constatar a falta de poder 
político das institucións galegas 
á hora de tomar decisións nos 
temas cruciais que atinxen ao 

· país, ao tempo que hipotecou o 
futi.Jro da Galiza aes resultados 
das próximas· eleicións, nas que 
deu por. feíto o triunfo de Aznar. 

Fraga, na espera do que outra-
· -volta chamou unha segunda 
transición, e despoi~ de ter gaña
das duas eleicións con maioria 

· absoluta, sinalou en reiteradas 
ocasións que só .cando remate 
esta etapa da política española 
coa chegada do PP ao governo · 
estatal, Galiza poderá pensar no . 
seu desenvolvimento e "poderá 
formular, con seguridade de ser 
esc0itada, as suas grandes rei
vindicacións perante o Governo 
central e, através deste, perante 
a Unión Europea". O vasto acer
vo de cifras coas que construira 
a primeira parte do seu discurs·o, 
no que tentou facer balanzo da 
actual situación galega, cunha 
utilización pormenorizada de da
dos porcentuais e comparativos 
de crecimento, veuse abaixo ao 
recoñecer que a Galiza estaba a 
sofrer as políticas discriminató
rias do Estado español e da 
Unión Europea, das que o seu 
governo ficara á marxe. 

Unha reestruturación da Política 
Agrária Comun, unha nova políti
.ca pesqueira-"a española é ma 
e descoordenada"- cun acordo 

A Xunta, fracasado o Plano de Meio Ambiente, e non tendo baza propangandística que sacar, copou as tibunas con militantes 
femininas para aplausar a Fraga. A. IGLESIAS 

xusto con Marrocos, un trata
mento solidário da rede ferroviá
ri a, acometer os proxectos de 
autovias, participación nos c_on
sellos de administración das em
presas públicas, e peso nun Pla
no estratéxico de competitividade 
dos estaleiros; foron alguns dos 
pontos cruciais para a Galiza p~
ra os que o presidente da Xunta 
só viu solüción "co voto nas pró-
ximas eleicións xerais". · 

ción con máis dados, cos que 
tentou dar imaxe do progreso da 
.Galiza en todos os sectores, 
mesmo nos que están a sofrer 
as suas máis grandes crises. O 
medre das exportacións, o creci
mento do PIB ou o resultado dun 
aumento do 5% no valor en ven
da do peixe, nun ano no que a 
falta de acordo cori Marrocos e a 
guerra do fletán levaron ao sec
tor á grave situación crítica pola 
que atravesa, e o incremento no 

Despois de facer gala da sua _ orzamento do ensino, forcn al
longa traxectória, na que califi- · guns dos dados empregados por 
cou á ditadura de Franco de Fraga quen -apesar das mani
época de "reconstrucióo, illa- - festacións de pais e profesores 
mento e abertura", Fraga res- de Lugo ás portas do Parlamen-
postou aes voceiros da ·oposi- to- chegou a dicer que os con-

flitos son "dificuldades xeralmen
te organizadas". Sen facer men
ción a un proxecto político futuro 
que non fose o triunfo do seu 
partido nas próximas eleicións 
xerais, Fraga considerou prioritá
ria a criación dunha comisió par
lamentar para por fin aos incén
d i os pero non abordou nen o 
15% do IRPF, nen o retraso das 
estradas, nen os sectores en cri 
se no seu discurso. 

Fraga abordou o seu quinto de
bate de política xeral na arela 
da nova "etapa popular", cuns 
princípios que "Gal iza foi a pri
meira en soster e axiña serán a 
orientación de España inteira". • 

BNG e PSOE negáronse a votar as propostas 
BNG e PSOE negáronse a votar 
as propostas de resolución, in-

- cluidas as sua~ próprias, por 
considerar que eran tomados 
como comparsas por non admiti
las. ainda asi o PP votou a favor 
de duas do BNG, a revisión do 
PAC e a finalización da auiovias, 
por ser coincidentes coas suas. 

O cento de propostas apresenta
das polo BNG no debate de polí
tica xeral constituiron, segundo o 
seu portavoz Beiras Torrado "un 
repertório. de liñas programáticas 
que o BNG desenvolveria na hi
p6tese de ter que ocupar o go
verno". Os sete grandes aparta
dos que agruparon as iniciativas 
nacfonalistas ocupáronse dos 
problemas derivados da inteyra-, 
ción de Galiza na UE, a defensa 
e promoción dos sectores pro- -
ductivos, temas relativos ao fi
nanciamento público, comunica
ción e infraestruturas, servizos 
públicos e sociais, cultura, idlo
ma e información. En canto aos 
perxuizos que para Galiza supón 
o desenvolvimento da política 
comunitária o BNG instou á Xun
ta a elaborar un Plano de revi
sión das condicións de integra~ 
ción do Estado español na UE 
nos temas que atinxen a Galiza, 
nomeadamente no referente aos 
sectores pesqueiros , agrogan
deiro e in~ustrial e que tamén re-

colla o "estabelecemento de 
cláusulas de excepcionalidade 
para a defensa dos sectores de 
base de exportación e ramos 
que constituen especializacións 
productivas primordiais da eco
nomia galega, para facer efecti
vas as avantaxes comparativas 
do nc:>so país no entramado eco
nómico internacional". Asimes
mo reclamou da Xunta a actua
ción como governo galego ·ca
paz de chegar a acordes direc
tos con terceiros paises, funda
mentalmente no tema pesqueiro, 
facendo ver o seu peso-na políti-

. ca internacional ao tempo que 
demandou que o Parlamento ga
lego participe no modelo de fi
nanciamento autonómico que se 
aprobará no. 1996'. 

As propostas dos nacionalistas . 
enfrontaron o seu proxecto ás ac- · 
tuacións políticas da Xunta á que 
dirixiron directamente as suas ini
ciativas, asi, no que toca á defen
sa dos sectores económicos, pu
laron pola elaboración por parte 
do Governo autónomo dun plano 
específico de promoción de em-

. prego e a busca dos mecanismos 
de compensación en canto a cus
tes enerxéticos para revitalizar o 
tecido empresarial galega asi co
mo a elaboración dunha lei de 
bases para o desenvolvimento do 
sector pesqueiro e .. mariñeiro .. i::a-

mén no apartado de política fi
nanceira o BNG reiterou a nece
sidade de cámbio nas actuacións 
do governo ao pedir a redución 
dos postos de libre designación e 
gabinete nun 20%, da publicida
de institucional nun 50% e a eli
minación das asisténcias técni
cas de xeito indiscriminado. O 
conxunto de iniciativas nacioan
, listas reflectiron un modelo de go-
verno "que cada vez apoia unha 
base social máis diversa e am
pla" ao dicer de Beiras e puxeron 
de manifesto a total oposición á 
forma de actuar do PP na Xunta 
de Galiza mesmo ao solicitar a 
eliminación da "censura da TVG 
para que presente a pluralidade 
social e política de Galiza". 

Pola contra, as 24 iniciativas 
apresentadas no Parlamento polo 
grupo popular dirixíronse á Xunta 
só en canto mediadora para efec
tuar demandas ao Governo do 
Estado e non en canto governo 
por si próprio. Entre elas o incre
mento da cota lactea a 2 millóns 
de toneladas pola forte produción 
galega e o défieit leiteiro estatal e 
a restruturación da PAC que com
pense os desequilíbrios existen
tes e· unha nova política pesquei
ra, apartado no que demandou, 
despois da auséncia de defensa 
dos intereses galegos pola UE na 
guerra do-fletán, .consolidación·en 

NAFO da frota conxeladora, cam
pañas experimentais en novos 
caladoiros e un acordo xusto en
tre Marrocos e a UE. Ao igual que 
pedira o BNG na sesión anterior, 
o PP pediu ao governo central a 
participación da Xunta nos Con
sellos de Administración das em
presas públicas estatais con pre
senza en Galiza e o cumprimento 
dos acordos en infraestruturas. 

Pala sua banda o PSOE apresen
tou unha proposta de resolución 
de carácter global na que busca
ba exercer as próprias competén
cias e correxir o "déficit de gover
no con medidas que se poden to
mar desde a própria Autonomia e 
que poderian mellorar os índices 
económicos galegos" segundo si
nalou o seu portavoz, Miguel Cor
tizo. As medidas concretas do 
grupo socialista ian cara unha re
visión do Plano Económico e So
cial, a reforma agrária, a elabora
ción de medidas de política indus
trial e a corrección dos desequilí
brios territoriais existentes na Ga
liza: Cortizo reclam'ou asimesmo 
a aprobación dun pacto local de 
·cooperación para evitar a duplici
dade entre as corporacións locais 
e o governo autónomó e o "clien
telismo de xeito que se garanta o · 
aceso aos fundos que teñen que 
ser repartidos nos · concellos sen 

. importar a sl:la cm política":+- .. · 
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~~~DEBATE DA AUTONOMIA··~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Defendeu unha modificación da lei eleitoral 

Cortizo critica a fcllta 
de proxecto e resultados do governo Fraga. 
Para o portavoz do PSOE, Mi
guel Cortizo, o resultado dos seis 
anos de governo de Fraga son 
"demoledores", e por isa tentoú 
no seu discurso aportar cifras 
que rebatesen aqueloutras apor
tadas polo presidente da Xunta. 
Cortizo, utilizando fontes "obxec
tivas", lembrou que só son bene
ficiários da Risga 9.000 persoas, 
frente aos 400.000 pobres que 
existen no país, que o índice de 
povoación inactiva é maior que o 
da activa, a superior caída de 
emprego industrial dos últimos 
50 anos, o descenso do P 1 B en 5 
pontos e o investimento dunha 
terceira .parte do aforro galega 
fora do país, para recriminar a 
Fraga a falta dun proxecto políti
co e unha situación de fiasco 
que o presidente 

"da má política pesqueira espa
ñola, cando non fai nada pelas 
52.000 persoas que viven do . 
mar". Cortizo criticou as referén
cias de Fraga á política españo
la e, de novo, veu dicer que can
do se trataba de analisar os re
sultados do governo autonómi
co, o presidente eludía respon
sabilidades para se centrar na 
política estatal, reclamando ªº 
tempo que "o governo galega 
exerza as suas competéncias". 
Para o voceiro do PSOE, a au
séncia e o desartellamento do 
governo na Xunta levou á Galiza 
a "estar a un tris de viver da cari
dade", coa falta dunha política 
industrial, unha débeda de 
300.000 millóns de pesetas que 
hipoteca o país, sen obter por 

oculta porque ''ten 
medo a que se 
constate a reali
dade", e daí a sua 
"présa por fuxir", 
en referéncia a un 
posíbel destino 
no Senado. 

O deputado 
socialista 

iso resultados, e 
unha caída dos 
investimentos es-
t ranx ei ros que · 
Fraga non foi 
quen de atallar, 
sendo o único 
culpábel de Gali
za se situar "nos 
últimos lugares 
do concerto das 

magoouse que 
Fraga se limitase 
a buscar O deputado so

cialista magoou
se de que o dis
curso de Fraga 
se limitase a pro
curar inimigos ex
ternos e non a re
coñecer a falta de 
governo na Xun
ta, nomeadamen
t e no caso da 
pesca, na que o 
presidente falou 

inimigos exernos autonomías espa-
ñolas e das re-

e non recoñecer xións de Europa". 

a falta de 
governo 

"Recebemos re
cursos do Esta
do, da UE e os 
nasos pr<?prios, 
pero con que efi
ci é n c i a.?", sina
lou o político so
cialista, quen en 

Miguel Cortizo non foi capaz de esbozar unha alternativa a Fraga pola própia si· 
tuación do PSOE. A. IGLESIAS 

todo mome.nto teimou en lle 
dar a volta ao discurso de Fra
ga con dados e referíndose á · 
única responsabilidade do go
verno galega ná situación pola 
q~e atravesa o país, e eludin
do ao tempo a valoración das 
decisións que tocan á Galiza e 
que· se toman nos governos 
estatal e comunitário. Así, o 
retraso na construción das au
tovi as de unión coa Meseta 
son, en palabras do voce_iro 
socialista, "eternas desculpas" 
para non afrontar a ingovema
bilidade da Galiza e as defi-

ciéncias que suporta o país en 
matéria de estradas e infraes
trutu ras, do mesmo xeito que 
Fraga propón unha reforma do 
Senado "porque non pode fa
cer outra cousa". 

Cortizo, que defendeu unha mo
dificación eleitoral de cara ás lis
tas abertas e unha reforma do 
regulamento do Parlamento, cri
ticou a falta de desenvolvimento 
das funcións da Cámara, na que 
"as iniciativas de impulso non 
existen cunha maioria acrítica e . 
submisa ao governo".+ 

Afirma que só pretendia desviar a atención de Fraga 

Portomeñe di que Galiza 

, . 

vive unha situación política de normalidade 
O portavoz do PP; Vázquez Por-

. tomeñe, aplaudiu o discurso de 
Fraga pola sua "claridade e ob
xectividade", en tanto que criti
cou á oposición por "alterar a re
alidade". ~ara o deputado popu-

Vltor Manuel Vázquez Portomef'le. 

lar, Galiza está a pasar unha 
etapa de normalidade en canto á 
sua situación política ·e institucio
nal. Apesar de que "nen o gover
no central nen a UE son quen de 
afrontar a situación pesqueira", 

A. IGLESIAS 
~.,----~~~~-=-== 

que está a ter un forte impacto 
sobre o emprego e da existéncia 
dun "cúmulo de circunstáncias 
negativas", que teñen suscitado 
"protestas comprensíbeis", o 
conselleiro tentou dar volta ás 
críticas dos grupo da oposición, 
e sinalou que non merecía co
mentário o "dicer que no parla
mento existen tra-

Apesar de a sua intervención 
estar orientada a fixar a posi
ción do seu grupo, despois do 
discurso do Presidente, Porto
meñe foi máis contundente á 
hora de defender a auséncia 
de alternativas ao actual go-

:-verno do PP. O conselleiro, 
nun discurso que quixo ser 

cáustico, remitiu
bas e non hai li
berdade". 

Mesmo .tendo re
coñ eci do Fraga 
no seu discurso a 
falta de poder po
lítico da Xunta, 
Portomeñe defen
d e u que Galiza 
ten participación 
nos asuntos co
munitários, e sa
lientou o feito de 
ser a segunda co
munidade autóno
ma en canto á 
transferéncia de 
competéncias nun 
estado de causas 
que calificou de 
verdadeiro "prota
gQnism9 político", . 

O Consell~iro 
tentou dar volta 

se a declara
cións de dirixen
tes do PSOE pa
ra dicer que "ca
rece de credibili
dade e defende 
outros intereses 
distintos aos ga
legos", en canto 
acusou ao BNG 
dunha "dualida
de de comporta
m e nto" na sua 
aGtuación institu
cional e 'nas .mo
bilizacións nas 
que participan, 
para o qu.e fixo 
re i te r ad a re fe-. 

ás críticas 
e sinalou. 
que non merecia 
comentário 
ode·que "no 
parlamento 
existen trabas e 
non hai liberdade". 

réncia ao discur
so de Beiras o 
Día da Pátria na 

: .. • 1 , • • Ol!.i1;1tana. + · . . 
.. ·. ~ "· 

©> A gaivota de Portomeñe 

O voceiro do PSOE, Miguel 
Cortizo, deu unha leción de 
zoolozzia sobre· as gaivotas. A 
Portomeñe incluiuno dentro da 
espécie de gaivota reidora. O 
conselleiro de Cultura veu a 
contestarlle pouco máis ou 
me.nos aquelo de chámame 
tonto e tírame figos: "diga o que 
queira, Señor Cortizo, ao final 
logrei o meu propósito, 
centraron as críticas en min, na 
miña intervención, e non no 
Presidente Fraga e no seu 
Governo". Xa sabemos a 
táctica. As gaivotas fan o 
mesmo para que os 
depredadores non asalten o 
niño. 

©>Números, 
números, números ••• 

Pésie a que non é capaz de 
proriuncialos en galega, Fraga 
encheu o seu discurso de 
números: 1.130 ordenadores 
personais para os 
funcionários, 67 libros e-58 
folletos sobre o Camiño de 
Santiago. :. Non relatou os 
goles do Deportivo, pero si se 
atribuiu o mérito das suas 

. boas campañas. Logo 
comezou coas demandas ao· 
proximo governo popular en 
Madrid. Cando só lle faltaban 
20 fólios dos 109 que tiña o 
discurso, deuse conta que, 
desde o governo galega tamén 
se podía facer política. · 

©> Ruxe-ru.xe 
no grupo do BNG 

Ao final da sesión no grupo do 
BNG produciuse un certo 
revoltixo, con chamadas á 
presidéncia e idas e vidas de 
parlamentários. Non era a 
réprodución que Portomeñe 
fixo do discurso de Beiras na 
Quintana. Os nacionalistas 
rexoubaban, por fin ia sair o 
seu mensaxe na TVG, ainda 
que fora 'contado por 
Portomeñe!. O motivo da 
inquendanza era outro. . 
Recibiran-unha cha,mada do 
exte.rior comunicándolles que a 
televisión interrompira a 
tr-asmisión no momento que 
comezaba a f alar 
precisamente Beiras. 
Comprobárono e tratábase da 
segunda cante da TVE. Os 
responsábeis afirman que xa 
estaba prevista a de~conexión, 
pero as coiricidéncias: .. 

@Que pasa 
coa feira de Chantada! 

O Beiras tena collida coa feira 
de Chantada. Non sei que ten 
o Beiras coas feiras, nen sei 
se coñece a de Chantada. 
Que está a afirmar o 
catedrático de economia, que 
as transacións comerciais que . 
se realizan nunha feira non 
son tan respetábeis, tan 
dignas e tañ valiosas como as 
das bolsas, comidas de 
reservados, despachos 
suntuosos ... ? A dialéctica que 
se produce nos tratos dunha 
feira, froito da nosa cultura 
máis popular, non lle ten nada 
que envexar a calquer outra 
transacción comercial.• 



DIAS 

• Esquerda 
Nacionalista, 
decidida 
a constituirse 
en partido 

A 11 Asemblea Nacional de 
Esquerda Nacionalista, que se 
celebrará o vindeiro 28 no 
concello do Carballiño, afrontará 
a legalización da agrupación 
como partido político no seo do 
BNG. Esta decisión quedou 
pendente da anterior asemblea, 
que se celebrou ~n Marzo do 

· pasado ano. A constitución en 
partido político é, para EN, a 
posibilidade de que outros 
sectores da sociedade se · 
integren no proxecto co.mún do 
BNG. "A conversión en partido 
non vai mermar a operatividade 
do BNG, pota contra pretende 
ser unha xanela aberta para que 
E;mtren na frente sectores 
progresistas que ven no 
nacionalismo a saida para os 
problemas da Galiza. Ou sexa 
un nacionalismo de esquerdas e 
democrático, que dea autonomia 
ás distintas organizacións de 
base, cun talante aberto, que 
desbota a utilización de ninguén 
como correa de transmisión", 
afirman na apresentación do 
congreso. Uns treseentos 
representantes de Esquerda 
Nacionalista participarán na 
asemblea, que se celebrará no 
Centro Multifuncional do 
Carballiño, baixo o lema 
Consolidando o proxecto. • 

•A CIG quer 
debatir os 
postos de 
traballo da 
Xunta 

Ainda se está a debatir entre 
sindicatos e Xunta a Relación 
de Pastos de Traballo deste 
ano. A apreciación por parte dos 
representantes sindicais de que 
se reducen 656 prazas nas 
RPTs coa conseguinte pregunta 
de se vai haber maiorés 
subcontratacións ás empresas 
privadas é un dos pontos de 
conflicto. A CIG denuncia que 
na Mesa Xeral de Negociación, 
celebrada o mes pasado, a 
Administración negouse a 
respostar o porque da supresión · 
de prázas e o porque da 
criación de pastos de libre ;. 
designación, aducindo que a 
resposta estaba na adecuación 
dos pastos de traballo ás 
plantillas exi.stentes. A presión 
da central fixo-que se fixara un 
calendário de reunións por 
consellérias para discutir o tema 
e que a eta deberia acudir unha 
persoa con capacidade de 
decisión e de respostas xa que, 
segundo o sindicato, é frecuente 
que os representantes da 
Administración aleguen nas 
reunións que non teñen 
capacidade para dar 
solucións. • 

' ~. ' 1 • 

XOSÉ LOIS 

• 230 millóns 
para gandeiros 
discriminados 

· pola Deputación 
da Coruña 

Unha partida de 230 millóns de 
pesetas destinarase a 4.197 
gandeiros en concepto de 
indemnización da campaña de 
saneamento de 1990. A decisión 
da Deputación Provincial da 
Coruña soluciona unha · 
reivindicación, que cómezou hai 
cinco anos, cando, por un 
convénio asinado entre esta e a 
conselléria de Agricultura, 

outorgábanse vinte mil pesetas a 
cada gandeiro por res 
sacrificada. Con Salvador 
Fernández Moreda conio 
presidente da Deputación, 
negouselle a indemnización a 
máis de catro mil gandeiros 
concedéndolla a outros dous mil, 
segundo o Sindicato Labrego 
Galega, por "razóns de 
cabezoneria e eleitoralismo". Os 
responsábeis sindicais fixeran xa 
reivindicacións do pago e 
chegaran a solicitar a intercesión 
do Valedor de Pavo, ainda que 
sempre !les foi negado o pago. 
Sinala o SLG que o cámbio de 
. responsábeis na Deputación fixo 
que se puidera solucionar o 
agrávio comparativo producido 
entre uns e outros gandeiros. • 

• Cinco mi.llóns · 
de funcionários 
foron á folga 
na Franza 

O pretexto era a 
conxelación salarial no 
sector público pero a 
protesta levouse a 'outros 
campos. Cinco millóns de 
funcionários fixeron folga 
o Martes dia 1 O contra a 
pol-ítica do· Governo de 
Alain Juppé. Pararon os 
transportes, os mestres, 
os carteiros, o persoal 
sanitário e, en xeral, 
todos os funcionários da 
Administración. En 
Burdeos e París, tiverorr 
lugar duas grandes 
manifestacións ás que se 
uniron centos de persoas 
que, ainda sen ser 
funcionários , 
queixábanse da política 
social dos conservadores 
franceses .+ 

•Carga 
contra 
os mariñeiros 
da Guarda 

Un grupo de mariñeiros 
do banco canário
sahariano da Guarda 
manifestáronse o 
Mércores 11 pala mañán 
cortando o tráfico no 
cruce da Ramallosa, no 
concello de Nigrán. Até alí 
desprazáronse forzas da 
Policia Nacional, que 
cargaron duramente 
contra os traballadores 
causando feridas a vários. 
Os pescadores 
protestaban poi a falla de 
acorde oficial entre a UE 
e Marrocos e polo que xa 
é máis que un rumor: 
case a metade dos barcos 
do Estado no banco terán 
que quedar amarrados. A 
protesta tivo lugar un dia 
despois da folga xeral na 
comarca do Morrazo.+ 

A. IGLESIAS 

• Xornadas alternativas ao Plan de Residuos 
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) organiza as Xornadas para o Tra
tamento de Resíduos Sólidos Urbanos. O programa, que se tentará abranguer en só un dia, 
aterece, da man de especialistas, alternativas ao Plan d~ Resíduos Sólidos Urbanos de Soga
ma baseadas nas 3 Rs (Redución, Reutilización e Reciclaxe) e na minimización da xeneración 
de resíduos. As conferéncias sobre diferentes métodos e alternativas correrán a cargo do pro
fesor Salustiano Mato, do departamento de Recursos Naturais e Médio Ambiente da Universi
dade de Vigo, Manuel Soto, secretário xeral de ADEGA, Alfonso del Val, consultor ambiental 
de Madrid, Carlos Pérez Losada, xefe dunha prarita de cornpostaxe de Barcelona e Ramón 
Varela, presidente de Adega e aoutor en Bioloxia. Poden participar nas xornadas todos os inte- · 
resadas ; o prezo é de tres mil pesetas ainda que hai unha tarifa especial , mil cinconcenta~, para 
estudantes parados e sócios de ADE~A. O teléfono de contacto é o 981-57009~, de S.ant1ago. • 

" 
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•Conde, 
satisfeito tras 
librarse da segunda 
entrada en prisión 

O Mércores 11 , o xuiz Miguel Moreiras 
chamou a Mario Conde para darlle a co
ñecer o auto de ingreso en prisión, desta 
vez polo "caso Argentia". O ex banqueiro 
acudiu a Audiéncia Nacional e, ante unha 
inminente entrada na cadea, solicitou fa
cer unha nova declaración; media hora 
despois, saia da Audiéncia, sorrinte e coa 
nova de que non ingresaba en prisión. En 
cuestión de horas, o xuiz Moreiras revo
cou o auto ainda que non se coñeceron 
as causas. ·o "caso Argentia" implica a 
Mario Conde na apropiación de 600 mi
llóns de pesetas de Banesto para efec
tuar un pago á sociedade Argentia Trust 
por actividades que están sen xustificar.+ 

• Absoltos 
' ·- . os once mar1ne1ros 

apresados 
en Venezuela 

Despois de sete meses de prisión na cida
de venezolana de Barcelona, os once ma
riñeiros galegas apresados quedaron ab
soltos despois de que un xuiz decretara a 
sua auséncia de responsabilidade nun de
lito de narcotráfico. Os mariñeiros eran tri 
pulantes do atuneiro Monte Blanco, que 
fara fletado desde a vita de Laxe pota em
presa Calvo no mes de Xaneiro. A sua 
chegada a Venezuela, a armada deste 
país atopou dentro do barco perta de 
dous quilos de cocaina, polo que remata
ron no penal da cidade de Barcelona, on
de os reclusos viven nunhas condicións 
pésimas. Os mariñeiros declararon non 
saber nada sobre a droga xa que ao sair 
de Laxe e ser inspeccionado o barco pala 
Garda Civil, non foi atopado nada. Na es
cala feita en Colombia, a axéncia nortea
mericana DEA voltou revisar o atuneiro e 
tampouco rexistrou indicios de droga. 

Desde o momento do seu encarcela
mento, a empresa Calvo contratou a 
un avogado para a sua 'defensa e man
tívolles o salário como se estivesen tra
ballando, mentres as sua~ famílias reci
bían novas pouco alentadoras sobre as 
condicións de vida no penal venezola
no. Mália a decisión do xuiz, os once 
mariñeiros qu-e foran apresados xunto 
tres venezolanos, non. poderán sair do 
país xa que a senténcia debe ser ratifi
cada por un tribunal superior. Por esta 
razón, estarán, polo menos un mes máis 
na cidade venezolana de Barcelona.• 



As REDES DE CABO 

Aznar quer adxudicar os concursos de·Vigo, Pontevedra, Lugo e Ourense 
antes. que. se aprobe a Lei estatal · -

O PP madrileño regula· a · rede de. cableado 
galega por renúncia da Xunta á sua competéncia · 
• G. LUCA DE TENA 

O Partido Popular 
convocou ás alcaldías de 
Vigo, Pontevedra, Lugo e 
Ourense para unha 
reunión urxente en Madrid 
con outros alcaldes do 
partido da direita en todo 
o Estado, ca obxecto de 
acelerar a adxudicación 
de redes de cabo. O PP 
quer conceder pala sua 
canta contratos de 
cableado nas cidades que 
governa antes que PSOE, 
CiU, PNV e IU, leven 
adiante a Lei de 
Terecomunicacións. 

Os contratos de urxéncia das 54 
alcaldias do · estado nas que ten 
maioria o PP teñen por obxecto 
a construcción e adxudicación 
das redes de cableado a empre
sas con participación local. Como 
é sabido, nengunha destas com
pañias ten capacidade para ex
plotar todas as utilidades do sis
tema de cabo polo que a razón 
única da sua constitución é o alu
guer futuro da rede a unha das 
empresas multinacionais que 
cantan con capital para serviren 
programas e servizos en cadea. 

Extrema urxéncia 

O partido de Aznar prometeu_re
plicar ao proxecto de leí anuncia
do polo PSOE cun texto próprio 
para a contratación e explotación 
do cabo, pero non cumpriu o 
anunciado e impuxo a máxima 
celeridade ás alcaldías nas que 
governa para teren concertadas 
as redes antes que apareza a 
Leí. A dirección do PP en Madrid 
renunciou a explicar políticamen
te esta decisión pero nas catro al
caldías fraguistas da Galiza sina
laron que "non querian renunciar 
ao poder otorgado pela cidadania 
na última consulta". Esta razón 
localista encobre as presas por 
constituir unha rede estatal que 
contrate cunha trasnacional. 

Fronte a esta opción, o PSOE 
preparou un anteproxecto de 
corte tamén estatal que se dife-

Deitado de cabo óptico en México. 

réncia do aznarista na formula
ción dun servizo público de titu
lariedade estatal, segundo reve
lou un cadro socialista en Com
postela. O texto quer incluir cer
tas limitacións de adxudicación 
para os concellos menores, pero 
contra esta intención manifes
touse a asociació'l de pequenos 
operadores controlada polo PP. 
De todos xeitos, o PSOE só po
derá canear a autonomia consti
tucional dos concellos pala via 
dun consenso co que non canta, 
ou en nome dun servizo de co
municación de utilidade pública. 

O Ministério de Transportes 
quer tamén limitar o. volur'ne de 
negócio das compañías transna
cionais para evitar que unha 
soia empresa domine a rede do 
Estado. A intención que estes 
contratos non psen dous millóns 
de habitantes ou dos límites das 

comunidades autónomas. 

Ainda que o Ministério de Trans
portes asegura que só quer regu
lar o que non é de estricta compe
téncia autonómica, CiU discútelle 
ao PSOE o direito a governar no 
nome do Estado algúns servizos 
por cabo. O PSOE di que as auto
nomía só teen competéncias para 
a TV e a Rádio. A Xunta situase 
baixo os razonamentos do PP es
tatal e renuncia a regulamentar 
un rede de cabo própria. 

En Vigo constituirase Vigocable. 
SA 6 29 de Abril de 1994. O con
sello de administración desta em
presa está dominado por directi
vos do Grupo Mol/, propri~tário 
de Faro de Vigo. Con todo, nen-
gun cargo de responsabilidade 
do >_<ornal galega figura no conse
llo, constituido por Guillermo Gar
cía Alcalde, Wencéslao Cilveti, 

Javier Moll_, Manuel Pascual, Je
sús Prado, Pedro Pujado, Aránt
zazu Sarasola, José Manuel Va
quero e Juan Viñal.s. A Alcaldía 
de Vigo e a Caixa de Aforres de 
Vigo participan en minoría na em
presa. Para a contratación de 
servizos da sua cadea estatal, o 
Grupo Moll mantén conversas 
coa Tele Comunications lncorpo
rated norteamericana. 

O Grupo gallego de Empresas 
para el Cable (Grupocable), 
presentouse en A Coruña o 1 de 
Agosto do 94. está formado por 
FenosaJ Televés, Telefónica, 
Banco Pastor, Antena 3, o diário 
La Voz de Galicia e as caixas 
de aforras de Galiza, Vigo, Ou
rense e P'ontevedra. Ocupa a 
presidéncia de Grupocable, La 
Voz de Galicia. A sociedade es.:
tá relacionada coa Time Warner 
norteamericana. 

Estados Unidos-Europa 

O 2 de Decembro de 1994 entra
ra en servizo o cabo submariño 
de fibra óptica Columbus 11 que 
vai desde Norteamerica a Europa. 
Este cabo costara case cincuenta 
mil millóns de pesetas, aportados 
por 62 Estado e empresas priva
das, entre os os que figura a Tele
fónic¡:¡ cun. 20 por cento. O siste
ma enlaza West Palm Beach, na 
península de Florida con Saint 
Thomas, nas lllas Virxes, Caná
rias, Madeira e Sicília. 

IU quer que a sociedade criada 
por Telefónica e Canal Plus non 
poda concentrar máis de 5 millóns 
de usuários, tal como estabelece a 
Unión Europea do Cabo. Sobre 
esta condición prévia apoiará a Lei 
do PSOE. CiU e PNV tamén son 
partidários do consenso e a apro
bación da lei antes de fin de ano.• 
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CRISE PESQUEIRA 

·A frota· de Marrocos leva cinco meses no paro. A. IGLESIAS 

A UE disposta a reducir as capturas nun 50°/o 

Os anteriores acordos asinados· 
con Marrocos fannos comprender . . . ; 
as actua1s . negoc1ac1ons 
• SEVERINO XUSTOSO 

No esencial xa hai acordo 
pesqueiro entre a UE e 
Marrocos. Só faltan os 
flecos, a comunidade está 
disposta a reducir as 
cap tu ras ao 50%. As 
negociacións de 1988 e 
1992 poden ilustrarnos na 
repercusión que ten para 
os nosos pescadores e 
tamén os argumentos 
empregados daquelas. 

"Finalmente, o Acordo de Pes
ca entre a UE e Marrocos .é im
portante para a proteción do 
emprego na Comunidade, xa 
que se calcula que 150.000 
persoas , polo menos, depen
den do acordo nas distintas ac
tividades. Nembargantes a Co
munidade debe ter en conta a 
vontade de Marrocos de explo-

. tar algun dia pola sua própria 
conta os seus recursos pes
queiros, o que significará que a 

"'parte concedida aos barcos ex
tranxeiros irá reducíndose. Por 
cónseguinte, a Comunidade de
be de tentar agora en adiante 
alternativas que podan traducir
se en noves acordes de pes
ca ... " O texto forma parte do 
Dictamen que a Comisión de 
Agricultua, Pesca e alimen,ta
ción do Parlamento Europeu 
elaborou en Abril de 1998 ao 
estudar o Acorde Asinado en 
Bruxelas o 25 de Febreiro dese 
mesmo ano. 

O mesmo informe (ponto 24) · 
contén outra importante nota: 
" ... convén lembrar a visión xeo
política do Rei Hassan 11 que 
considera que Marrocos e a pro
lpngac;ión ·natural da Europa na 
Africa. Cabe recordar que a dis

-r<f:-:- ,.,.- tAnc~a. eC)tre Xibralta_r e : T ámcer é 

só de 13 quilómetros, en com
paranza dos 21 que separan 
Calais de Dover". Logo o infor
me retírese ao interese de Ma
rrocos por entrar na UE, afir
mando que, ainda non pode en
trar, "por razóns políticas e eco
nómi~s", pero que non se po
den negar a manter relacións 
amigábeis cun país que ·desexa 
cooperar con Europa. 

Neste acorde, cunha vixéncia 
de 4 anos, recoñeciase a sobe
ranía e xurisdición de Marrocos 
sobre as suas augas, esquecén
dose do Sahara Occidental, até 
daquelas recoñecido pola CEE. 
A cámbio os paises comunitá
rios podian pescar 100 mil tone
l ad as por ano, sen redución, 
coa excepción do 20% dos cefa
lópodos. Así, poderian faenar 
700 barcos do Estado español e. 
30 portugueses. Marrocos pode
ria exportar, pela contra, 17.000 
toneladas de sardiña. · 

O canon aumentaba cada ano 
un 5%, producíndose ademáis 
un paro biolóxico dun mes ao 
ano, pero os buques poderian 
contnuar pescando se a CEE 
pagaba .. aumentaba a presén
cia de mariñeiros marroquines, 
(2 dos barcos pequenos e ·3 nos 
máis grandes) e obrigaba aos 
pesqueiros a pasar unha vez ao 
ano unha inspeción técnica nos 
portes dese reino africano. 

Novo acordo en 1992 

Aos catro anos, a negociar un 
novo acorde. Mentres se nego
ciaba, logrouse unha prórroga 
de dous meses, á cámbio de 
60.000 mil millóns de pesetas. 
Os armadores marroquines co
mez.aron a talar de superexplo
tación dos caladoiros e o gover
no daquel país trataba de incre
mentar nun 20% as condicións 
económicas, sempre mantidas 

.., en seg redo. _fv1arr~cos,_~deJ11ais 

talaba dun ano de duración e a . 
UE pedía catro. 

O 15 de Maio asinábase un no
vo acorde co relóxio marcando 
ás- 12 da noite, hora límite da 
prórroga. A UE desembolsaba 
bastante máis do 20% previsto 
e Marrocos admitia unha vixén
cia de 4 anos. lncrementábanse 
tamén os canóns de pesca, mo
dificábanse os paros biolóxicos 
e aumentábanse o número de 
mariñeiros marroquinas por bar
co. Tamén se aumentaban as 
exportación marroquinas de 
conserva. 

"Co fin de introducir no·presente 
acorde os axustes e cámbios 
que, no seu caso, resulten ne-

- cesários para a sua aplicación 
ullerior á lus, especialente da si
tuación dos recursos, as partes 
contratantes, conveñen en reu
nirse a mediados do periodo 
(aos dous anos) co obxecto de 
examinar o estado de apliación 
do Acorde e as-posibilidades de 
pesca oferecidas por Marrocos 
á Comunidade". Asi reza o pon
to 2 do artigo 15 do Acorde asr
nado. Abriase deste xeito a por
ta para que Marrocos esixise un 
novo acordo. 

· Xa daquelas todos os comenta
ristas afrmaban que o acordo 
asinado con Marrocos había 
.que inserilo, nas relacións que 
Marrocos mantiña coa U E e os 
capitais trasnacionais co r:eino 
alahuifa, aspecto que marcaban 
a própria política pesqueira do 
Mercado Comun. "En conse
cuéncia, o acorde con Marrocos 
en cuestións como esta foi sim
plesmente unha avanzadiña que 
non pode coller de surpresa a 

. ninguén", escribia Vidal Mate na 
revista Mar, editada polo Institu
to Social da Marina en Xuño de 
1992. Non acertou, senón que 
todo o munqo sa~ia o que iá pa
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Unidos para sernpre 
MANuELCAo 

Logo de brafonear coma energúmenos contra da cesión do 15% 
do IRPF ás CCAA o Partido Popular redefine a sua posición 
despois de comprobar que predicar é unha cousa e dar trigo oµ
tra moi diferente. Resulta evidente que a consolidación dun Es
tado autonómico só é posibel se existe autonomia financ~ira. 
Nun Estado no que os principais recursos económicos proceden 
das zonas menos "españolas" a pretensión de manter a caixa 
única en Madrid prolongando a ilusión fiscal de que Madrid da 
ás CCAA isto ou aquelo ten menos futuro que un cebado por 
San Martiño. Lémbrome de ter nesas columnas de "expertos" 

· madrileños como os cataláns levan anos e anos expoliando aos 
andaluces, extremeños, manchegos, etc. E pergunto eu , qué se 
lle pode expoliar a xentes de países pobres -casi miserábeis
que realizan actividades pouco productivas e que están case to
dos no desemprego -en Cádiz o 40% da povoación activa está 
desempregada e a pouca indústria que queda está subvencio
nada: Patético e triste o sino dos herdeiros directos da outrora 
poderosa Coroa de Castela hoxe especialista en poñer a man 
cal vociferante mendigo drogadicto portando, iso si , unha xerin
ga contaminada de ódio, violéncia e resentimento . 

A cesión do 15% do 1 RPF ás CCAA foi utilizada para facer de
magóxia barata e de mínimo fuste nunha sociedade habituada a 
séculos de desinformación e falsificación programada e que co
mulgaba con rodas de muiño conducido por insensatos como 
Romero Robledo que en pleno 1898 diante da guerra con EEUU 
afirmaba que "¡La victoria se decreta!". O desenvolvemento dun 
Estado politicamente descentralizado é incompatíbel cun siste
ma de financiación tan desequilibrado pola via dos ingresos e 
dos gastos sendo unha dose maior ou menor de corresponsabi
lidade fiscal absolutamente necesaria para correxir estas disfun
cións técnico-políticas. A posibilidade de governar en Madrid 
abriga ao PP a aquilatar e moderar discursos catastrofistas e 

. sen sentido e, sobre todo, a proximidade das eleicións catalanas 
na o PP se xoga a sua credibilidade como partido civilizado fai 
que asuma o que antes consideraba unha venta do Estado, si
tuación que levou a alguns a facer inventário de "Lo que queda 
de España". A fichaxe de apelidos como Trías de Bes e amáis 
recente aproximación de profesores como Alexandre Pedrés, fir
me partidário dunha máis ampla cesión de capacidade tributária 
ás CCAA, significa que un mínimo grao de lucidez e mesura xa 
non é incompatíbel co proxecto político de J.Mª Aznar. 

José María Aznar e Manuel Fraga. A. IGLESIAS 

----------------------
'Esta escaramuza pon de releve a 

pobreza d~s conviccións de Fraga e 
da Xunta que, pode ter custes 
eleitorais para o PP na Galiza" 

Esta escammuza pon de releve a pobreza das conviccións de Fra
ga e da Xunta que, a médio prazo, pode ter custes eleitorais impor
tantes para o PP na Galiza. O valor da cesión en términos económi
cos é pouco importante pero denota unha gran febleza política. 

Para o nacionalismo galego deberia estar claro ·que un maior 
grao de autonomía e libertade para Galiza é absolutamente con
tradictório con manter indisolúbeis lazos pola via presupostária . 
Aqueles que están unidos polo orzamento comun son como 
aqueles matrimónios que se casaban por comenéncia económi
ca relativizándose, asi, as eventuais liortas sentimentais da pa
rexa. Pois ben, neste caso pasaría o mesmo: "Unidos polo orza-

_ _rneQtP ~ni~(),~t9ftrr :sempre".~ 
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Os nenos xogaron todo o dla entanto os barcos permananeclan amarrados. Manuel Caamaf\o, _da CIG, valorou a folga coma 
un grande éxito. A. IGLESIAS 

O Morrazo solidário cos mariñeiros 

A folga xeral foi. total 
e once mil persoas manifestáronse en Cangas 
Vintecatro horas de paro total para protestar polo carácter das· 
negociacións da Unión Europea con Marrocos marcaron o 
Martes 1 O de Outubro na comarca do Morrazo. Nen tendas, nen 
bares, nen fábricas abriron as suas portas. Mália os máis de 
catrocentos gardas civís que se desprazaron para a zona non 

.houbó situacións conflitivas. Quince dias de pr~paración desta 
folga xeral serviron para que toda a viciñanza estivese cos 
mariñeiros. A mobilización foi convocada pala Asemblea de 
Mariñeiros en Loita e apoiada poi a C IG e os concellos da 
bisbarra. Nen CCOO, nen UGT participaron nos actos. 

• ~RANTXA ESTEVEZ 

Todos os comerciantes pecha
ron. "E como non van pechar. O 
que máis e o que menos sabe 
que se se lle acaba o pan aos 
mariñeíros, acábaselle a moita 
xente. Se non teñen traballo os 
pescadores, de qué van vivir as 
tandas e o resto dos negócios?", 
comentaba unha muller de Can
gas, antes de comezar a mani-
festación da tardiña · 

Os nenas non tiveron escala e 
foron os que máis disfrutaron 
dun dia libre, no medio da sema
na. Encheron os parques das vi
las e correron palas praias. A fol
ga afectou a Bueu, Marfn, Can
gas e Moaña, ainda que se de
ron casos como o da parróquia 
de Estribela, que pertence a 
Pontevedra pero se solidarizou 
ca. paro do Morrazo, pola proxi
midade a Marfn. Precisamente o 
alcalde deste concello, o popular 
Augusto Casal, foi acusado po
los viciños de apoiar a folga pala 
presión viciñal, xa que despois, 
pala tarde, abriu o Liceo Casino 
para darse unha volta para ali. 

Nen sequer un Domingo se ·res
piraba tanta tranquilidade nes
tas catro vilas. Alguns viciños 
aproveitaban para facer unha 
queima tras limpar de· balumada 
o eido ou facer arranxos na ca
sa. Outros preferiron pasear pa
las praias e alamedas. Os que 
traballan fóra da comarca, pui
deron sair da península e retor
nar ao chegar a noite, en co
ches particulares, porque todo o 
trapsorte público (por mar ~ te
rra) parou. As que non tiveron 
tanta far.tuna foron as devotas 

aos actos relixiosos xa que os 
párrocos tamén se sumaron á 
folga e as mulleres de Cangas 
quedaron no adro botando pes.: 
tes contra os folguistas. 

Manifestación 
tranquila e masiva 

Mália a nula actividade dos pi
quetes e da tranquilidade da 
xornada, os manifestantes que 
participaron na mobilización 
central das seis da tarde na ala
meda de Cangas temían a pre
senza da Garda Cívil. Lembra
ban anos anteriores, tempos 
malos nos que as agresións das 

forzas de seguri
dad e deixaron 
unha desagradá
bel pegada na vi
l a. Soaba o fun
gar dun helicóp
tero sobrevoando 
a vita e todos 
ollaban cara ao 
ceo. "Xa están 
aquí", berraba 
rindo unha mu
ller. Falsa alarma 
port¡ue non hou-
bo nengún inci-
dente na mani-

O grande 
despregue 
policial,. 
anunCiado polo 
governador, 
non atemorizou 
aos viciños 

apoiada pala 
CIG, na que par
ticiparon, segun
do a policía local, 
once mil persoas. 

O percorrido foi 
longo e durou per
ta de tres cuartos 
de hora, nos que 
se d~u a volta á 
vila de Cangas. 
Viñeron alguns 
autobuses, atere
cidos palas em
presas de trans-

festación convocada pala Asem
blea dos Mariñeiros en Loita e 

portes, con xente de Bueu e Ma
rin: Tamén acudiron viciños de 

r---------------------~-------------------~-----~---~-----~-------------~---, 
1 En que nos imos reconverter?_' 
Na mobilización, notábase o 
malestar dos viciños pala pre
senza masiva na vila de Can
gas de forzas de seguridade 
enviadas polo Governo Cívil. 
Ninguén cria que fose preciso 
tal desplegue. "Por qué ás au
toridades lles preocupa tanto 
que os ·mariñeiros do Morrazo 
vaian coa cara tapada e non 
se preocupan cando a Garda 
civil carga tamén ca rostro cu
berto? O cinismo non ten lími
tef, sinalou Caarnaño. 

Os que participaron na manifes
tación manifestaron a sua incer
tidume ante un futuro sen mar.
Ou cun mar que serviría para 
·outras finalidades como o turis
mo. "H.ai quen di que non hai 
motivos de preocupación. por
que ainda que falle a pesca, pó-

dense potenciar outros sectores 
coma o turismo. Non eremos 
que isto sexa posíbel, entre ou
tras cóusas, porque non se po
de vivir todo o ano do turismo e 
porque a pesca é unha activida
de que xenera outras, entre nu
tras, o turismo", comentaba un
ha muller con outra. Tamén o 
responsábel da CIG na vila fixo 
referéncia a este tema. "Non hai 
posibilidade dun país de servi
zos ·senón hai un sector produc
tivo forte. Queremos sacar 
adiante o naso sector industrial 
e, para isa, non se poden espe
rar o·s resultados das _mesas de 
negociación", dixo. · -

Tanto os membros da Asem
blea como os da CIG sinalaron 
que a taiga xeral resultara un 
éxito redondo, en canto ao ca-

. 
rácter pacífico e á participación 
no acto central do dia, a mani
festación de Cangas. Tamén 
que non era un ponto final. se
nón un xeito de coller . folgos 
para próximas mobilizacións xa 
que hai unha impresión xerali
zada de que a metade dos ma
riñeiros que traballan no banco 
canário-sahariano van ter que 
quedar na casa. "A única solu
ción para os nosos problemas • 
é sair á rua. Loitando é como 
se pon de manifesto a existén
cia dun pavo. Cinco meses en 
paro xa chegan de abando pa-
ra quedar de brazos cruzados", 
dician Manuel Caamaño e Xa
bier Aboi, responsábel da CIG
Pesca. Ambos asumiron e res
paldaron as accións de loita 
dos mariñeiros e anunciaron 
novas mobilizacións.+ 

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

. Vigo e Pontevedra que, mediante 
unha viaxe de vinte minutos .en 
automóbil, quixeron solidarizarse 
cos do Morrazo.Pero os protago
nistas da manifestación eran os 
mariñeiros e as suas famílias. 
Moitas mulleres camiñaron a. ca
rón dos· afectados amasando o 
s~u apoio. El;;i.s son as que cons- · 
tituiron, xa hai tempo, a asocia
ción de mulleres de mariñeiros 
"Rosa dos Ventas". Tamén esta
ban os filias e filias dos pescado
res, protagonistas dunha cara di
ferente do problema. 

Co ·berro de "Nen a España, nen 
a Europa, lles preocupa a nasa 
frota", transcurriu a manifestación. 
Manuel Caamaño, responsábel 
da CIG en Cangas, reseñou o éxi
to da folga e o seu carácter de to
talidade. "Cremas nas folgas or
ganizadas pala xente, sen que as 
institucións se metan polo médio 
con esa expresión máxica que 
son os servizos mínimos. Non 
nos vale a lei española de taigas. 
Nese sentido, o naso concepto de -
folga é do século XIX, cunha con
cepción da loita de clases que ha-

. xe se quer perder", dixo. 

A folga non rematou até as doce 
da noite. Máis de un debecia por 

- tomar unha chiquita na taberna 
peto tiVQ que ir para casa ao re
matar a manifestación. Bares e 
restaurantes !ocian na porta o 
cartel de pechado. por taiga xeral. 
Os xubilados, que quedaron sen
tados nun banco sen poder se
guir a manifestación, remataron 
apla:Udindo as palabras dos sin
dicalistas, asentindo coa cabeza. 
Era noite, a xente marchaba. Ao 
dia seguinte, os máis afortuna
dos, tiñan que ir traballar.+ 
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OESMANTELAMENTO DO SECTOR NAVAL 

A CIG critica a CCOO e UGT 
que ·"hai pouco queimaban o texto do proxecto" 

·O acordo dOs· asteleiros· criticado 
polos. nacionalistas, apoiado 
polas forzas estatais e ignorado pola Xunta 
•M.V. 

O preacordo sobre o Plano 
Estratéxico dos asteleiros, 
asinado poi.o governo 
central e os sindicatos 

- CCOO e UGT, mantén a 
liña de redución da 
capacidade produtiva do 
sector iniciada ·en 1984, 
nega o rexuvenecimento do 
plantel de traballadores e 
coloca a Galíza e ao Estado 
español nunha má sitL:Jación 
de competitividade, frente 
ao aumento de carga de 
traballo no resto do mundo. 
Os sindicatos CIG e ELA 
(País Basca), así como o 
BNG, manifestaron a sua 
oposición ao acorde. A 
Xunta mantén siléncio, 
pésie ao parlamento galega 
se ter pronunciado 
unanimemente en favor da 
recuperación de Astano 
para a consfrución de 
b1,1ques. 

Mália que o Acordo OCDE sobre 
redución progresiva de axudas 
públicas ao sector naval en todo 
o mundo non entrou ainda en vi
gor e deberá ser ratificado ainda 
a primeiros do ano que ven polos 
diferentes Estados, o governo es
pañol e as centrais UGT e CCOO 
decidiron xa ultimar a redución da 
capacidade produtiva própria. 

al, como polo féito de que nas se
te páxinas que reproducen o 
acordo non se mencione nen un
ha vez só a palabra investimento. 

Os sindicatós asinantes, QCOO e 
UGT, comprometéronse ademais 
a "mantera paz social" no sector, 
como viñan facendo desde 1988. 

Dez anos ·máis 
de peniténcia para ·Astano 

O caso de Astano resulta espe
cialmente grave, toda vez que o 
seu plantel de traballadores pa
sará dos 2.027 actuais a 1180, o 
que representa· unha redución do 
41, 79%. O acorde non só non eli
mina a proibición de producir que 

. impediu ao estaleiro acceder a 
mercados nos últimos dez anos, 
senón que prolonga esta situa
ción por . outros dez. Quedan asi 
en nada as boas palabras tanto 
da Xunta, como do PSOE galega 
e das centrais CCOO e UGT que 
reclamaban ante a opinión públi
ca o contrário do asinado. 

Xosé Diaz, economista, traballa-
. dor ·de Astano e especialista da 
CIG no sector, non deixa de en
fatizar que "á UE podíaselle pre
sentar este plano ou outro qu·e· 
non sentenciase deste modo a 
Astano, polo que corresponde á · 
gc>Verno español, a CCOO e a 
UGT, unha responsabilidade 
inexcusabel na decisión". 

Astano que xa en 1984 sofrira a 
segregación da sua División In
dustrial está máis próximo agora 
da perda da sua sección de repa
racións que poderia pasar, a non 
moito tardar, a mans privadas. 

Menos xóvenes 
e recorte salarial 

A incorporación de novas traba
lladores ao sector cífrase nun 
máximo de 170 para Astano e de 
51 para Barreras, sempre é can-

do se cumpran as seguintes con
dicións: "existiren expectativas . 
razoábeis do man1enemento da 
rendabilidade" (sic) e "existéncia 
de carga de traballo suficiente" . 
Chegado aí, seria ·ainda a Dire
ción central do sector a que teria 
que tomar unha decisión. 

A CIG res.altou tam·én, nunha 
roda de prensa realizada· o pa
sado dia 11, o deterioro das 
condicións laborais: mobilidade 
funcional, flexibilidade horária, 
recorte salarial, etc que trae o 
acor:do. A central nacionalista 
lembra, neste sentido, que os 
paises competidores están a 
desenvolver o sistema de "com
petividade total", mellorando as 
técnicas produtivas e realizando 
investimentos tecnolóxicos. En 
Galiza, sen embargo, 'eriase 
optado pola "desvaloración da 
forza de traballo", reducindo os 
níveis salaríais que xa actual
mente .están por baixo dos de 
Corea e non chegan á metade 
dos do Xapón. 

Un asteleiro único estatal 

A central nacionalista considera 
ademais que a terminoloxia em
pregada no texto do acordo, ao 
se suprimir o "Acordo Marco" 
que aparece sustituido palas ex
presións "convénio" e "empre
sa", apontan a un importante xi
ro organizativo. Desaparecería, 
segundo a nova disposición, a 
diferénciación xurídica entre as 
tres empresas na actualidade 
existentes no Estado, para con
vertirse nunha única empresa, 
dotada dun só convénio, elimi
nándose así a negociación en 
cada unha das empresas por 
s~parado ou ficando esta par'a 
cometidos marxinais. Neste 
sentido, a existéncia de "astelei
ros galegas~· desaparecería 

' mesmo como conceito próprio. 

A CIG considera, por último, 
que o acordo segue a liña de 
"cambiar a economía real por 
subvencións, cercenando asi o 
futuro das novas xeneracións". • 

O acordo sobre o Plano Estraté
xico de Competividade, asinado 
palas centrais estatais e rexeita
do por CIG e ELA, reduce o 
plantel de traballadores e dá pa
so á última fase dun desmante
lamento iniciado en 1984 que re
duce inexorabelmente a capaci
dade produtiva do outrora pode
roso sector no Estado español. 
No caso de Galiza, comunidade 
que chegou a contar cunha car
teira de pedidos significativa a 
nível mundial, este acorde repre
senta o paso prévio ao finiquito. 

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

A UE subvencionará a traballadores de 49 anos 
para que cumpran a proibici·ón de non traballar 
O sector naval do Estado espa
ñol recebirá 180.000 millóns de 
pesetas provintes da Unión Eu
ropa en conceito de subven
cións, dos cales a metade serán 
destinados ao pago de prexubi
lacións, baixas incentivadas e 
baixas por incapacidade médica. 

Dase a circunstáncia de que, de 
cumprirse realmente a pretensión 
de eliminar as axudas en todos 
os estados construtores, a situa
ción relativa do sector naval do 
Estado español poderia mellorar, 
por canto o seu nível de axudas Ainda que a idade de entrada · 
-incluidas as indirectas- é infe- teórica de cada traballador no 
rior ao doutros Estados competí- programa de prexubilacións. si-
dores. Chama a atención tamén túase nos 55 anos, o acordo 

gado aos antigos Fondos de 
Promoción de Emprego. Se
gundo o documento asinado 
por Ministério e centrais esta
tais, os trababalladores en si
ff./ación pasiva especial terán 
garantidas ·as mesmas cotiza
cións á Seguridade Social, pero 
será unha Comisión de Segue
mento dos acordos -constitui
da coa preseni:a dos sindicatos 
asinantes en exclusiva- a que 
determinará o nível de retribu
ción que lles corresponde. 

ta anos priva, por outra parte, 
aos asteleiros de parte do seu 
personal máis compet~nte, o 
que redundará sen dúbida ne
gativamente sobre a competiti
vidade dos mesmos. 

Esta medida é previsibel que 
incida ademais no incremento 
da economía sumerxida, e na 
subseguinte diminución de 
oportunidades de traballo para 
outros parados. 

que, no· acordo asinado, non se contempla unha nova categoría 
realice mención algunha á positi- denominada "situación pasiva Non deixa de chamar a aten-
va situación do sector a nível especial", ao que accederán os A CIG califica de "auténtico de- ción que este programa de xu-
mundial, cun incremento progre- obréiros que cumpran 49, 50 lito social" esta medida, toda bilacións anticipadas sexa pro-
sivo previsto ·da demanda de bu- ou 51 anos en 1995, segundo vez que se declara "inúteis so- gramado polo governo, ao tem-
ques até o ano . 2005. As candi- sexa o centto de traballo. Este ciais a traballadores na sua po que algúns ministros están a 
cións nas que fica o sector naval estádio intermédio, entre a sai- plenitude produtiva (física e in- talar de retardar a idade de xu- l 
non son as propícias para acce- da da empresa e a prexubila- telectual)". bilación (até os setenta anos) : 
der no futuro a esta carteira de ción, non está contemplado po- . co fin de mitigar o "elevado cus- 1 

pedidos mundial, tanto pola razón la lei, polo que non pode ser li- O retiro abrigado aos cincuen- to das pensións".• l 
~ntes dita de redución de persa- _...; ___________________________________ ..,; _____________________________________ J 

• • • • "_. • • • • • • •. • • • "• • • •'" • • • • ~ • • • • :• '.: IC• ,-..' ' :"''_a' • 

' ~"$('"· 
urita' re- · 

, , '$e xestfórl 
' ri,'atgutiha no sen-

, '~ ~ \t;do apontado 
polos . deputa
dos, Manuel 
Fraga rttarlt1vo . 
incluso, durante 
todo o periodo 
negociador do . 
Plan Estratéxi
co de Competi
ffvidade, un si
léncio absoluto. 

Nunha situación 
parecida, seme
Uan estar, os 
sindlcatos 
CCOO e UGT. 
quen hai pou
cas semanas 
proclamaban "a 

necesidade para a vtabilida
de de Astano do retomo des
te asteletro á construción de 
buquesit. a$i como o mantern
mento das actividades Otfs
hore e repara.cións. O acorclO 
agora asinadO por estas dUas 
centrais non vai, sen embar
go~ na citada liña. 

Por ootra parte, se ben o pri .. 
meiro proxecto do Ministério 
apontaba a cifra de 5.200 tra
baltadores "excedentes" e, ao 
final, o preacordo reduce este 
número a 3.850, ocúltase o 
feíto de que entre os primei
ros contábanse dous capítu
los: o de prexubilacións e o 
de outros (que inclue baixas 
incentivadasj por incapacída
de médica e por cumprimento 
de idade), mentres que os 
3.850 de agora corresponden 
só a prexubilacións. 

Pésie ás discrepáncias apa .. 
ren1es 1 o grado de coinci
déncia entre as duas gran
des centrals estatals e o go .. 
verno parece ser importante, 
toda vez que o preacordo 
actual establece "un prazo 
máxtmo de mes e méio" pa-
ra conclulr a negociación, 

' cando- estas adoitan a ·exten-
-- · 

7 

'- vfi~ros mes~s. 



MEIO AMBIENTE 

A Audiéncia Nacional 
anula 9 proxecto dun macroencoro en Navarra · 

A ilegalidade de ltoiz 
pode marcar o camiño de Návia 
•A. ESTEVEZ 

Vinte anos de oposición á 
construción dun encaro 
poden verse 
recompensados por unha 
senténcia xudicial, sobre 
todo se esta ven da 
Audiéncia Nacional. 
.Segundo esta, o proxecto 
do pantano de ltoiz, en 
Navarra, é ilegal. A 
ser:iténcia, que se deu a 
coñecer estes dias, estima 
o recurso da Coordinadora 
de ltoiz, da Xunta Xeral do 
Val de Aezkoa e de catre 
concellos navarros 
afectados palas obras e 
anula a decisión do MOPU 
e do governo tripartito de 
Navarra. 

En Navarra, a construción do en
coro de ltoiz afectaría a cinco vi
las. O primeiro anteproxecto data 
de 1975 e a oposición viciñal or
ganízase en 1985.·No ano 1993, 
déronse as mobilizacións máis 
fortes contra o encero, coincidin
do co inicio das obras. A protesta 
extendeuse fara dos límites dos 
lugares afectados e a cidade de 
Pamplona foi cenário de manifes
tacións multitudinárias. Mer:itres, 
sucedianse informes de ICONA e 
de expertos medioambientais que 
destacaban o carácter ilegal da 
obra e a Comisión Europea admi
tía a trámite a primeira queixa da 
Coordinadora de ltoiz e dos cinco 
concellos afectados. 

O presente ano tamén estivo 
cheo de incidentes antes da reso
lución da Audiéncia Nacional. Re
anudáronse as voladuras e a Co
ordinadora apresentou unha que
rela contra o Governo navarro. A 
Unión Europea seguiu facendo 
recomendacións ao ministério de 
Obras Públicas para que revisara 
o proxecto e Josep Borrel negou
se a facelo. Finalmente, a sen
téncia da Audiéncia Nacional de
clara ilegal o proxecto do MOPU. 

Argumentos en contra 
do encoro na senténcia 

O macroencoro de ltoiz é ilegal, 
deste xeito pronúnciase a sentén
cia contra a resolución do Ministé
rio de Obras Públicas do 2 de no
vembro de 1990, que aprobaba o 
proxecto. As reaccións en Nava
rra non se fixeron esperar; o go
verno tripartito anunciou que se
guiria co proxecto. Este tora a.n 
dos pilares fundamentais sobre 
os que baseara a sua campaña 
electoral o Partido Socialista de 
Navarra. O avogado do Estado xa 
apresentou o recurso GOntra a 
senténcia e, agora, será a·sá Ter
ceira do Tribunal Supremo quen 
decidirá se o admite ou non. 

A Audiéncia Nacional considera 
que non existe cobertura legal 
necesá~ia para a obra, que non 
hai xustificación para declarala 

Unha das numerosas manifestacións contra o encaro de ltoiz. 

de "interese xeral" e que non se 
sabe en qué vai consistir a trans
formación económico-social qu~ 
se supón conlevaria o encero. E 
dicer, o proxecto non encaixa 
dentro do Plan Hidrolóxico Na
cional e o Plan da Conca do 
Ebro e, por outra parte._a sentén
cia non obseNa máis que unha 
macroobra de enxeñéria na que 
non se aprécia o benefício eco
nómico que traería para a zona. 

O "interese xeral", ca que se de
nomina a intención da obra carece 
de xustificación, segundo a sen
téncia, xa que non se argumenta 
e se vulneran os principios legais 
de planificación e aproveitamentos 

r----------------------, 
Návia 
á espreita 
desde 1939 
A decisión da Audiéncia Na
cional pode sentar un prece
dente para Galiza, onde os vi
ciños de Návla de Suarna se
guen ameazados polo grande 
prpxecto do encero. Desde_ 
hai 50 anos os viciños deste 
concello da Montaña luguesa 
permanecen en vilo. Desde os 
anos trinta, viven coa ameaza 
de ver inundadas as suas vi
vendas, de ter que marchar. 
Foi no ano 1939, cando se ou
torgou a primeira concensión 
dunha presa e, dende aquel 
momento, xa nada volveu ser 
o mesmo para a xente. Peran
te anos, viviuse con carácter 
de temporalidade e cun pé to
ra e outro dentro. No ano 
1963 Etéctrica del Viesgo e 
Hidroeléctrica do Cantábrico 
apresentaron o denominado 
Gran Suarna, do cal se che
garon a facer obras prelimina
res. Voltouse a intentar en 
1975 e, como a concesión ten 
99 anos de vida, retomouse o 
proxecto en 1985. Foi nesta 
última década cando a vici
ñanza se organizou, formando 
unha fronte contra o encaro e 
apresentando recursos· contra 
o proxecto, pero sen rematar 
coa ameaza permanente. Co 
apoio do concello, apresen
touse, no mes de Agosto, un 

1 contencioso-admintstrativo 
1 · contra o salto de Návia. +· · 1 , 

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

hídricos, planificación agrária e im
pacto medioambiental. O interese 
xeral e a utilidade pública tamén 
poderian estar cues'tionados no 
caso do concello de Návia, no que 
tras 55 anos desde a primeira 
concesión, ainda non se levou a 
cabo a obra e, polo contrário, pro
duciuse un atraso na zona pola 
ameaza constante das obras. 

· Impacto meioambiental 

Outro dos pontos fortes da sen
téncia é o que se retire ao impac
to ambiental do proxecto da pre
sa de ltoiz xa que a Audiéncia 
afirma que o estudio que tiña que 
acompañar ao Proxecto Técnico 
da Presa non se someteu á infor
mación pública, como abriga un 
artigo do Regulamento de Ava
liación de Impacto Ambiental. En 
.referéncia aos espacios naturais 
e ás zonas de protección, a reso
lución indica que estes se delimi
taron arbitrariamente , tendo en 
conta o proxecto e sen seguir os 
critérios que marca a localización 
de hábitats animais. 

En Návia de Suarna, os viciños 
tamén teñen intentando entrar en 
proxectos da UE coa finalidade 
de ser declarada a conca do Ná
via como Espácio Natural Prote
xido. Na senténcia de ltoiz, tívo
se en canta o impacto mediam
biental xa que os xuices eren que. 
haberia un deterioro grave "por 
asulagar por del;Jaixo da cota de 
500 metros, referida a Reservas 
Naturais". A oposición ao de Ná
via segue estudiando as posibili
dades da comarca sen ter en 
canta un encero que non deixa 
moitas opcións. Agricultura. bioló
xica, pesca, turismo rural, mella
ra das comunicacións, explota--
ción da ganderia de montaña etc 
poden ser algunhas das saidas. 

A Comisión Antiencoros da Gali
za leva reseñado que estes ma
croproxectos non se adecuan ás 
· competéncias autonómicas xa 
que, entre outros temas, é abri
gado segundo a Lei Orgánica do 
Estatuto de autonomía oüvir á 
xunta e ao seu Parlamento nün
ha obra desa envergadura. Polo 
de agora, o mapa de Asturias xa 
amosa o emprazamento do en-. 
coro como se estivera construi
do pero a senténcia de ltoiz po
de servir para modificar ou evitar 
un proxecto -que asulagaria ·O· 

·concello de Návia. + 

~ ~ 

VANTAXAS EN TREN 1 Gf ·1 

¡NON AS PERDAS! ~ 
BON010 ABONO ANUAL UNIVERSITARIO 

Só Trens Rexional e Re~ional Exprés 
10 vioxes Ido ou Voila 

Só Trens Rexionais e Rexipnal· Exprés 
Vioxe de Ida e Voila Semanal 

Calquera data 50% de descanto aproximado 
30% descanto aproximado Curso Escolar 

Validez 3 meses 

ABONO MENSAL ESTUDANTE CARNETXOVE 
Só Trens Rexionois e Rexionol Exprés Trens Rexionois-e Rexional Exprés 

Vioxes ilimitados Todas os días 
Calquero tato 

65% descanto aproximado 
20% de descanto 

IDAEVOLTA 
Todos os Trens Rexionois e Rexionol Exprés 

Válido 15 días noturois 
10% de descanto 

PREZ OS BONO BONO BONO . ' 10 MENSAL ANUAL 

SANTIAGO-VIGO 5 .050 14.600 23.500 
SANTIAGO.PONTEVEDRA 3.375 9.400 15.600 
SANTIAGO-VI LAG AR CÍA 2.200 6.300 10.400 
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 11 

A CORUÑA-VIGO 8.050 21.400 37.500 
A CORUÑA-LUGO 5.550 15.900 25.700 -
A CORUÑA-FERROL 3.375 9.400 15.600 
A CORUÑA-MONFORTt 8.950 23.700 41.700 

HORARIO LIÑA VIGO-SANTIAGO-A CORUÑA 

VIGO PONTEV. SANTIAGO A CORUÑA 
Rexional¡1¡ - - 6120 7A5 
Rexional 6130 7102 8131 9A5 
Rexional ExQrés(l) 7A5 8113 9120 10)2 
Rexional 8125 8158 10124 11128 
Rexional ExQrés 9A5 l 0113 11120 12120 
Rexional ExQrés 11 A5 121 13 13120 14122 
Rexionalp¡ - 14!30 15129 
Rexional ExQrésp¡ 13A5 14113 15120 16122 
Rexional 14125 14157 16126 17130 
Rexional ExQrés 15A5 16113 17!20 18122 
Rexional 16[25 16[59 18[25 19128 
Rexional 17[25 17158 19120 20127 
Rexional(3] 18125 18158 201·10 -
Rexional ExQrés 19A5 20113 21 120 22128 
Rexional 20125 20159 2212-S 23A5 
Rexional 21135 22115 23,35 -

HORARIO LIÑA A CORUÑA-SANTIAGO-VIGO 

. A CORUÑA SANTIAGO -PONTEV • VIGO 
Rexional(l l - 6115 7125 8100 
Rexional(4] 6100 7123 8151 9;39 
Rexional ExQrés(l] 7130 8130 9138 10107 
Rexional 8130 9A5 10151 11130 
Rexional ExQrés 9130 10130 11138 12107 
Rexional ExQrés 11130 12130 13138 14107 
Rexional(2J - 13125 14135 151 1 o 
Rexional ExQrés(l) 13130 14130 15158 16107 
Rexional 14105 15121 16135 1711 o 
Rexional ExQrés 15130 16130 17138 18105 
Rexional 16105 17121 18135 \ 191 1 o 
Rexional 18105 19121 20135 21JO 
Rexional ExQrés 19130 20130 21139· 22107 

. Rexional 20105 21120 22138 23112 
Rexional 22 00 23,30 - -

(1) Non circula Sábados e Domingos. 

(2i Circula os Venres durante o Curso Escolar. 

(3) Circula os Domingos durante o Curso Escolar. 

(4) Entre A Coruña e Santiago non circula Sábados e Domingos. 

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

INFORMACIÓN A CORUÑA: (981) 15 02 02 
SANTIAGO: (981) 52 02 02 RENFE VIGO: (986) 43 11 14 

· ~ ... _, . .. ~ . .. .. . ~ . .. 
·· ~ 



ENSINO 

Pals e alumnos de Lugo manlfestáronse frente ao Parlamento. A. IGLESIAS 

Os alumnos reanudarán as clas_es 
. pero os pais seguen coa reivindicación_ do transporte escolar 

Acusan a Educación ·de deixar aos 
transportistas marcar os horários 
•A.E. 

Os transportistas marcan 
os horários dos buses 
escolares á sua · 
comenéncia. A Xunta 
déixaos porque é debedora 
dos seus favores. Non se 
aforran cartas coa 
restruturación, senón que 
as empresas seguiran 
cobrando o mesmo que se 
utilizasen todos os 
autobuses. Estas son as 
tres ideas fundamentais 
que defenden os pais da 
Coordenadora de 
Afectados polo Transporte 
Escolar. 

Mentres máis de 250 país e 
alumnos se manifestaban por 
m·áis de seis horas diante do 
Parlamento para reclamar que o 
horário do transporte escolar vol
te á normalidade pasada, Fraga 
afirmaba na Cámara que se tra
ta de "dificuldades organizadas 
ao comezo do curso". Viñeran 
de San Cibrán, Reinante, As No
gais, Pedrafita, Castroverde e 
Chantada, pero están implicados 
outros cinco coléxios máis. Fron
t~ as razóns de '.'manipulación" 
d.e Fraga, eles traían a suas ra
zóns, ben argumentadas. 

Desde o coléxio de Pedrafita 
dánse outras razóns: "hai a un 
.lugar que van dous autobuses 
da mesma empresa por tres ra
paces. Claro, non van os dous 
xuntos porque lles daría vergo
ña. Propuxemos un plano alter
nativo con reduéión de autobu
ses e mellara de horários e non 
o quixeron aceitar. No colmo tan 
que alguns autobuses pasen 
tres veces o porto". 

Para os -voceiros da coordena
dora quen verdadeiraente esta
belecen os horários, segundo 
os seus particulares intereses, 
son as empresas. Os de San 
Cibrán, afirman que houbo país 
doutros concellos que se entre
vistaron con IASA e que foi a 
própria empresa, se contar coa 
Consellaria a que modificou os 
horários. Tamén comentan co
mo non son sempre o horário 
escolar quen marca o retraso 
ou o adiantamento, senón que 
pode ser mesmamente unha 
canteira, como en Quiroga, pois 
antes o autobus ten que levar 
aos traballadores. · 

Para os afectados hai unha ra
zón para que a Xunta faga dei
xación da sua prerrogativa: "a 
asociación de empresários ten 
moit?l forza, o ano pasado plan
toull.e cara á Xunta. Esta logrou 
que non subisen o prezo, pero 
deixoulles as mans libres nou
tros aspectos". Alguns, como o 
alcalde de Pedrafita, Xosé Luis 
Raposo, vai máis alá, afirmando 
que este "tamén é un xeito de 
pagarlle os favores . que o PP 
lles debe aos empresários que 
carrexan de balde nos comícios 
eleitorais". 

En primeiro lugar manifestan 
que non son certas as razóns 
esgrimidas pola Consellaria de 
Educación, cando afirma que se 
trata de reducir custes. Para os 
pais afectados esta disculpa 
non é certa, pasto que segundo Desde o Sul de Lugo explican 
as suas averiguacións, as em- que a empresa Raul, de Sárria, 
presas van seguir cobrando o que ten esa concesión da Xunta, 
mesmo, como se utilizaran os presionou para poder reducir au-
mesmos autobuses· do ano pa- tobuses, "porque doutro xeito te-
sado. A Nosa Terra, tamén pu- ria que mercar máis dunha dúcia 
do saber dalgun transportista de autocares novas, ou subcon-
subcontratado que as as tarifas tratar ainda máis, porque unha 
van a ser as mesmas, "por nós dúcia dos que funcionaban o ano 
cobramos por quilómetro e dá o pasado non pasaron as revi-
mesmo que o fagamos con un . , .sjó11s." Tam..én afirman.que o.ver-

. "áúfoóus ·qhe córi aóus". • · · • • · T • c'.:táe.leifó ~i'tülar tta empresa E! ün 

testaferro e que os donas maiori
tários son os monxes de Samos. 

A voceira da Coordenadora, Te
reixa Novo, afonda nas análises 
ao afirmar que "esta é unha 
mostra máis do deterioro do en
sino público que está a propri
ciar a Xunta. Non me estranaria 
que, detrás de todo, esteña o in
tento de rematar cos comedores 
escolares e mandar os rapaces 
para a sua casa ao meétiodia". 
Manuel .Figueiras, repr~sentante 
dos país de Chantada, puxo d(3 
manifesto como a Consellaria 
conculca as suas próprias leis, 
"pois modificaron o horário can
do o Consello Escolar e o claus
tro votaron en contra". 

Buscar unha solución 

Os país o que intentan, primei
ramente, é ter aceso aos contra
tos das empresas de transpor
tes, pero a Consellaria négallos 
sistematicamente ainda que de
bían de ser públicos. Tanpouco 
llos. remitiu ainda ao grupo par
lamentar ~fo BNG que llos de
mandou. De momentq os país 
acordaron que o Luns os rapa
ces voltarán á escala, pero eles 
seguirán a presionar até intentar 
regularizar o transporte escolar 
e evitarlles os transtornos que 
están a vivir os alumnos. 

Cumpren asi a demanda do re
presentante do PP, Pita Rome
ro, para que os recibise o Con- , 
selleiro e o Secretário Xeral 

.Técnico, ·que até de agora se 
negaran. Esta foi a promesa 
que sacaron da sua manifesta
ción de Compostela, precisa
mente a que ian percurando ne
se momento. Tamén se entre
vistaron cos representantes par
lamentários do BNG e o PSOE 
que lles mostraron o seu apoio. 

Os nacionalistas apresentaron 
unha pergunta no Parlamento 
inquirindo polos critérios que uti
. lizou a Consellaria para modifi-
car o horário dos transportes e 
que razóns ten para non aten
der as reclamacións da comuni-
dade escolar.. . . . . .- . . . . . 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CONTINUA INTERSECTORIAL 

Cursos · 

• Deseño Asistido LUGO 
•Ofimática 
• Dietética Nutrición 
• Relac.ióni. Laboiais-
• Contabilidade Impostas 
• Metodoloxía Didáctica 
• Técnicas de Vendas e 

Atención ao Público 
• Relacións Humanas 
• Mantemento Autómatas 
•Manipulación Alimentos e 

Elaboración Dietas 
• Fotografía 
•Edición Vídeo 
• Mercadorias Perigosas 
•Inglés 
• Ofimática A MARIÑA 
• Contabilidade Jmpostos 
• Mant. Ar 'Condicionado 
• Relacións Labora is 
• Mantemento Autómatas 
• Ofimática SARRIA 
• Contabilidade Impostas 
• Relacións Laborais 
•Ofimática CHANTADA 
• Contabilidade Impostas 
• Relacións Laborais 
• Ofimática VILALBA 
• Contabilidade Impostas 
• Relacións Laborais 
• Ofimática MONFORTE 
• Contabilidade Impostas 
• Relacións Laborais 
• Ofimática OURENSE 
• Relacións Laborais 
• Deseño Asistido 
• Electricidade 
• Metodoloxía Didáctica 
• Interpretación Planos 
• Contabilidade Básica 
• Saúde Laboral 
• Ofimática O BARCO 
• Interpretación Planos 
• Contabilidade Básica 
• Relacións Laborais 
• Ofimática VERÍN 
• Contabilidade Básica 
• Relacións Laborais 
• Ofimática CARBALLIÑO 
• Relacións Laborais 
•Ofimática RIBADAVIA 
•Atención Cliente VIGO 
• Autocad 
• Contabilidade Básica 
• Dietética Nutrición 
• Dirección Grupos 
• Deseño Gráfico 
• Economía de Empresa 
• Formador Formadores 
•Francés 
•Inglés 
• .Interpretación Planos 
• Maquinista Imprenta Offset 
• Mercancías Perigosas 

Características dos cursos: 

- Horario Compatible co traballo. 
- _Gratuito. 

Información 

Á CORUÑA: 9811415 30 
FENE: 981 3414 06 
SANTIAGO: 9815302 57 
LUGO 982 25 38 65 
OURENSE: , 988 25 50 28 
VIGO: 986 42 06 33 

• Montaxes Fotolíticos V GO 
•Ofimática 
• Procesador de Plañchas 
• Recursos. Hu.manos. 
• Relacións laborais 
• Saúde Laboral 
• Seguridade Vixilancia 
•Técnicas Negociación 
• Xeriatría 
• Autocad A ESTRADA 
•Ofimática 
• Dietética Nutrición PONTEVEDRA 
•Ofimática 
• Saúde Laboral 
• Deseño Asistido MOAÑA 
• Interpretación Planos 
•Ofimática 
• Xestión Empresarial VILAGARCIA 
• Contabilidade Básica FENE 
• Deseño Asistido 
•Inglés 
• Interpretación Planos 
• Metodoloxía Didáctica 
•Ofimática 
• Relacións Laborais 
• Saúde Laboral 
• Ofimática AS PONTES 
• Ofimática CEDEIRA 
•Técnica~ de Vendas SANTIAGO 
•Ofimática 
• Deseño Asistido 
•Autoedición 
• Fotografía 
•Edición Vídeo 
• Electrónica 
• Deseño Asistido RIBEIRA 
• Electrónica 
• Fotografia 
• Relacións Laborais 
•Ofimática 
• Deseño Asistido MELIDE 
• Relacións Laborais 
•Ofimática 
• Deseño Asistido RIANXO 
•Ofimática 
• Ofimática MUROS 
•Ofimática NEGREIRA 
•Administración 

Plan Contable A CORUÑA 
•Desafio Asistido 
•Inglés 
• Mecanografía 
•Ofimática 
• Redeiros 
• Relacións Laborais 
• Renda e Patrimonio 
•Técnico Vendas 
•Técnico IVA 
• Xestión Nóminas 
• Contabílidade Financeira SADA 
•Ofimática 
• Ofimática CORCUBION 
• Relacións Laborais 
• Ofimática CARBALLO 

Pe.rfil dos 
traballadores/as solicitantes: 

- Estar en situación de activo na 
empresa privada. 

- Estar de alta no réxime xeral 
da Seguridade Social -

Financia: 

---¡r]FORCEM 

FUNDACIÓN 
PARA LA 

FORMA(JÓN 
CONTINUA 



UNIVERSIDADE E SAIDAS LABORAIS 

O Congreso de Avogacia pediu un _aumento da selectividade no aceso ao traballo 

Os ~studantes de direito queren facer as (>ráticas 
remuneradas e durante os ,estudos 
•X.C. 

Un xuíz con vinte anos de 
exercício teria que facer 
dous ·anos de pasantia sen 
remunerar ou pagarse unhá 
escala de práctica xurídica, 
denantes de exercer como 
avogado. A esta paradóxica 
decisión, de aplicación 
masiva para os estudantes 
de direito, chegouse na 
recente ·reunión na Coruña 
do Congreso da Avogacia. 
Os aspirantes a avogados 

· non parecen dispostos a 
admitilo. 

A participación estudantil, coor
denada desde o pasado Xullo 
entre as faculdades de direito 
do Estado, foi órganziada polos 
estudantes da Coruñá, que lo
graron vencer as reticéncias da 
presidéncia .do Congreso e pui
deron estar presentes nos de
bates da "Comisión de Aces.o á 
Profisión". 

Como resultado destas iríterven
cións, constituiuse unha coorde
nadora de· estudantes do Esta
do, e os Comités Abertos de Fa
culdade (CAF) anunciaron un 
proceso asambleário de debate 
nas faculdades galegas, pro
pende;> comezar mobilizacións 
antes de fin de ano. 

No Congreso da Avogacia cele
brado na Coruña, agás as pre
séncias estelares de avogados 
de actualidade efímera, como 
Santaella, un dos principais de
bates, como xa sucedera hai cin
co anos en Mallorca, foi o acceso 
ao exercício da profisión. O de
bate yiuse actualizado pola en
trada en vigor dunha directiva co
munitária que obriga a recoñecer 
as cualificacións de avogados 
doutros paises da UE, prévio pa
so porunha proba de aptitude ou 
a meio de práticas controladas. 

O sistema de acceso dos licen
ciados en direito á avogacia, en 
Europa implica diversos periodos 
de práticas (p.ex. :· Bélxica, 3 
anos ou Portugal, 18 meses), e 
diferentes sistemas de análise da 
capacidade do futuro avogado. A 
ponéncia aprovada no congreso 
da Coruña esixe unha combina
ción de práticas e proba de apti
tude, que restrinxe económica e 
academicamente o acceso, e se
gundo os estudantes "serve para 
aumentar o corporativismo". 

Precisamente os CAF analisa
ban os debates producidos no 
Congreso da Coruña aseguran
do, "deducimos que coa regu-
1 ación do acc~so á profisión 
non se persegue a mellora da 
cafidade do direito de defensa, · 
nen a homologación con Euro
pa, senón un móvil corpor·ativis
ta e gremialista, para non atu
rar a competéncia dos novos 
avogados, e que non diminuan· 
os ingresos dos que están en 
exercício. Trátase, como expli
cou un pouco afortunado inter
vi nte nos debates de evitar a 
proletarización da avogacia". • 

NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 

QUE FARÁ REGUEI~O AGORA QUE 
TEN ESTATISTICAS? 

Faltaban escasamente uns meses para que a 
Real Académia publicase o primeiro tomo do 
Mapa Sociolingüístico, e Manuel Regueiro, Di
rector de Política Lingüística, contestaba ás 
perguntas deste periódico: "Agora veranse os 
dados verdadeiros, non os que se están dando, 
manipulados, que non responden á realidade". 
Aceitado o envite estatístico, e cando xa van 
publicados os dous primeiros tomos do Mapa, 
Manuel Regueiro desaparece como se a incon
testábel realidade refrexada nese estudo, que 
el mesmo financiou, non o implique de nengun 
xeito. 

É unha vella táctica que o seu xefe de a,gora ten 
ben ensaiada. O que nos dé a razón usámolo co
mo bandeira; o que non dámolo nós primeiro pre
viamente dixerido ·por Pé-

Á formulación da "harmonía lingüística" e do "bilin
güismo equilibrado" resultoulle acaido, cuase fun
cional, o ataque cavernário do ABC e dos sectores 
da ultradireita españolista. Pero denunciar os ata
ques do "xornalismo de invención" tan caro ªº 
franquismo de sempre, non significa avalar unha 
política lingüística á que nen o Consello da Cultura 
dá o seu parabén. 

Os resultados de doce anos de Lei de Normali
zación Lingüística, cunha aplicación social e no 
ensino menos que tímida, son paradoxicamente 
un retroceso. Política Lingüística segue acurrun
chada na Conselleria de Educación, sen rango 
de intervención en toda a estrutura da Xunta e 
sen autoddáde recoñecida para impor, ainda 
que seña amabelmente; critérios e medidas de 

galeguización. 
rez Varela; se é moi nega- ---------------
tivo e non nos deu tempo 
a alíñalo tacemos como 
que non existe. 

Pasadas unhas semanas 
da primeira entrega do 
Mapa Regueiro botoulle 
valor e afirmou no meio 
dunhas declaracións que 
"estaba ben feito o estu
do pero que as causas 
xa mudaran". Daquela, · 

, cartos estragados. Agora 
optou por un siléncio 
máis definitivo. As-curvas 
das duas entregas do 
Mapa son alarmantes so-
bre os resultados dunha 
poi ítica lingüística sen 

'Regueiro desaparece 
como se a incontestábel 

realidade refrexada 
no Mapa, que el mesmo 

financiou, 
non o implique 

de nengun xeito:' 

Alguns factores, a maiores 
do estadístico, _acenden 
as luces de alarma. A cre
cente ocupación do poder 
por parte do PP, faille es
quecer o verniz galeguista 

· co que Fraga se empolin
gou na Xunta. Concellos 
onde o galega conquistara 
un espácio de normalida
de -Vigo é un caso sin
gular-, contemplan como 
en 1mucos dias desfaise o 
feito durante anos . Paco 
Vázquez segue feliz fa
cendo bandeira de incum
prir as leis. Paseniñamen
te Regueiro e compañia 
ceden á filosofía da "pri-

planificación e sobretodo cun horizonte que non 
tenta invertir a tendéncia esmagadora para o 
galego. 

macía lingüística do castellano", salferindo .aquí e 
acolá os cartas, sen critério, para facer que fan. A 
vida do gal~go, mentres, está noutr~ parte.~ :>~ 

. Proposta 
do Congreso 
da Avogacia 

• Proba de capacitación protisional 
coma requisito prévio indispensábel 
para o exercício da avogacia. Denan
tes da proba haberá que ter superado 
un tempo de pasantía dun mínimo de 
dous anos ou nunha escola de prácti
ca xurídica. Suprimiuse nos debates 
unha proposta inicial de que a expe
riéncia de cinco anos nunha activida
de xurídica puides.e servir de conval
dación, polo que un xuiz , por experto 
que sexa, non poderia saltarse os trá
mites que se queren estabel.ecer de
nantes do exame'. 

·' • A regulación da pasantia implica a 
existéncia dun Rexisto de Pasantes 
nos Coléxios de Avogados . O titor terá 
que ter unha experiéncia profisional de 
dez anos. A relación pasante-titor non 
estará suxeita ao direito laboral. 

• As escotas de prática xurídica de
berán impartir un total de 400 horas de 
ensino anual e o diploma obtido autoriza 
o aceso ao exame de capacitación. A 
criación das escolas corresponderá aos 
avogados pero poderán homologarse 
diplomas concertados con universida
des, a administr;:tción da xustiza ou ou
tros centros privados. As unidades se
rán de 30 alumnos e o dez por cento 
das matrículas serán para bolseiros. 

• O exame de capacitación terá tres 
probas: oral, escrita e deontolóxica. O 
exame convocarase anualmente den
tro de cada comunidade autónoma. 

V I· 

Crítica e 
proposta estudantil 

• A pasantia sen direitos laborais 
institucionaliza a precariedade no 
emprego. A obrigatoriedade da pa
santía motivará desigualdade á hora 
de topar praza nun despacho, favore
cendo aos que teñan amizades per
sais , ou cartos para pagar ao titor, 
caso que xa se producen hoxe en 
día. 

• As escotas de prática xurídica res- i!1 

ponde a intereses privados das oligar- ~I 
quías de avogados. Fanse de costas á 
Universidade e terán un custe elevadí- 1 
simo e un nível de bolsas escaso, polo 
que só serán acesíbeis aos favoreci
dos economicamente , fomentando a 
desigu.aldade social. 

• Inclusión das práticas no segundo 
éiclo da licenciatura, o que implica a re
forma do plan de estudos. 

• Aceitar unha oferta de pasantias 
sempre que fosen elementos comple
mentários e non obrigatórios. Que se
xan remuneradas e garantan unha 

· auténtica práctica e que haxa meca
nismos de igualdade de aceso e in
centivos fiscais .que as estimulasen .• 

-C· O C -T.- E L E R 1 A 
j .... ¡ .¡ 1 ' ~ - • j 1 1• • l 1 
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Adefensa ~a língua une á oposición 

O-PP e Unión Valenciana tR.tan de romper a unidade _ 
• MIGUEL MARTINEZ/ ALACANT . 

Convén clarexar denantes de 
nada que a designación de cata-
1 á como 1 íngua desta terra é 

. igualmente válido que a acep
ción de valenciá, sempre que se 
teña en canta que este derradei
_ro non é mais que unha varieda
de dialectal da língua nai que é 
a primeira. lsto é asi até o ponto 
de que o millor "Diccionari-Va
lenciá-Balear" que existe , o de 
Francesc de Borja Moll, afirma 
que a denominación de valenciá 
como língua deste territorio é 
unha aberración científica senón 
se especifica que equiva aa ca
talá. Mesm·o uri dos máis gran-· 

·des patriarcas modernos da cul
tura dos Pa"isos Cataláns", o va
lenciá Joan Fuster, mantiña que 
o valenciá só teria sentido se se 
integraba total e absolutamente 
no catalá, que semente contaría 
con futura se se catalanizaba 
completamente. 

Panorama desigual 

A. provincia de Castelló, incluida a 
sua capital, ao ser de ámbito bá
sicamente rural e debido a que 
non tivo prácticamente inmigra
ción, conserva nunha porcentaxe· 
maioritária a sua fala, que algun- -
·has valoracións estimativas si-
tuan arredor do 80 por cento, 
sendo ali onde o idioma está 
·máis asumido pola povoación en 
xeral, e onde a língua está mellor 
protexida, diriaxe máis própriq
mente aó abeiro habendo sen 
embargo dificultades innegábeis 
para a sua normal.ización plena. 

Na provincia de Valéncia, a capi-
. tal utiliza a sua língua posibel

mente caseque nuri 50 por .cento, 
pero está dentro dun área com
prendida entre Cullera e Sagunto, 
o que constituie a Horta de Va
léncia, onde se usa o chamado 
"apitxat", consistente en que aó 
catalá empobréceselle no aspec
to fonético cunha forma dialectal 
influenciada polo español. Na 
províricia, probabelmente as duas 
línguas en conflito se repartan a 
metade cada unha. 

Os avances na escolarización en catalán van moi de vagar no País Valenciá. 

Adiantar que en boa parte dos 
habitantes do País Valenciá exis
te unha grande dose de "autoó
d io" , motivado polo desprezo , 
marxinación e asoballamento ao 
que o seu idioma foi e é submeti
do polo español, dándose unha 
situación diglósica dunha língua 
dominante que esmaga a outra 
nun e'stado de inferioridade per
manente, e remarcar tamén que 
na redacción do Estatuto de Au- · 
tonomia existen multitude de am
bigüedades lingüísticas, como a 
de non deixar clara a pertenzia á 
mesma língua comun e á mesma 
cultura dos Pa"isos, que aproveita 
agora a direita españolista e re
xionalista con aberrantes e acien
tíficas posicións. 

Alacant é posibelmente onde se 
tale o español en maior tanto por 
cento, sobre todo a capital, que 
por mor do aluvión de xente de 
fóra que se estabeleceu aqui, es
tá prácticamente españolizada. 

outra língua. Onde se tala o cata
lán mais "puro" no País Valenciá 
é nunha zona que comprende a 
parte sur da provincia de Valén
cia e a norte da de Alacant, xiran
do básicamente arredor de duas 
povoacións importantes polo nú
mero de habitantes, Alcoi e On
ti nyent, e comprendendo unha 
vasta área onde se incluen outras 
localidades. Respeito das porcen
taxes máis enriba expresadas, é 
preciso sinalar que non son máis 

que referéncias orientativas base
adas nas estimacións dun filólogo 
de catalá, sen enquisas polo me
dio e polo tanto carentes de de
masiada fiabilidade científica. 

as materias absolutamente en ca
talá, pero isto na práctica convír
tese nunha medida moi pouco 
rendábel , porque é un número 
moi minoritário de alunes os que 
participan nela. Semella claro que 
o único vieira para superar defini
tivamente este tipo de situacións 
é a inmersión lingüística. O esta
do do ensino é moi difícil e con 
perspectivas non demasiado opti
mistas , porque a actuación do 
PSOE é moi ambígua e contradi-

Como nota aclaratória, debe indi
car$e que o catalá é o idioma 
próprio dos Pa"isos Cataláns, for
mados por Catalunya, País Va
lenciá, as llles*, Andorra, Rose
llón francés e Algher, existindo 
moitas variedades dialectáis, co
mo obviamente hai en calquera 

Falando do eido educativo , vai 
para 12 anos que o governo auto
nómico encetou a chamada "Línia 
en Valenciá", consistente en que 
na EXB e no BUP os pais que vo
luntariamente queiran poden de
cidir se aos seus fillos se lles dá 

,,,. 

PORQUE NACED O BLOC DE PROGRES ]AUME 1 

O dia 9 de Outubro de 1238 Jaume 1 e as 
suas hostes conquistaban a cidade de 
Valencia. Esta data tomouse como reterén- . 
ciado nacemento dun novo reino, dentro da 
confederación catalano-aragone.sa, que re-

. presentaba. naquel intre a Coroa de Aragón, 
dentro dela, Valencia tiña foros próprios e di
ferenciados do resto dos domínios da Corca. 

O povo valenciano, desde os ·seus come
zos, naceu xa cunha dualidade. cultural e 
lingüística. Debido á repovoación da zoa 
valenciá, as zonas interiores foron dadas 
en feudo por Jaume 1 aos nobres aragone
ses, en cámbio as áreas mais ricas do lito
ral foron adxudicadas. a nobres cataláns e 
as cidades máis importantes quedaron, di
rectamente, baixo a protección real. 

O hibridismo cultural (repovoación de arago
neses e cataláns) coque naceu o antigo rei
no de Valencia, deu pé, en séculas posterio
res, a un debilitamento da conciéncia nacio
nal valenciá, que históricamente foi agra
vándose coa entronización dos Trastámara, 
coa unión dos- Reis Católicos, coa Guerra 
de Sucesión e o Decreto da Nova Pranta, e 
máis recentemente co franqúismo. 

Nos anos da transición despertouse a con
ciéncia nacional valenciá, cunha importán
cia social moi .importante e .con reivindica
cións tan básicas como: a língua catalana, 
a "senyera" (bandéi.ra ·con catro barras , 
igual que en Catalunya, Islas Baleares e 
Aragón) e o Estatuto de· Autonomía. • 

R. MAG~ - V. PERALES 

Coa chegada do PSOE á Generalitat-Valen
ciana, estas cuestións asumíronse, pero par
cialmente e con timidez, para nori criar con
flitividade social. Avanzouse na dignificación 
da língua, ao menos, en todos os anos de 

lenciano" e jnvéntase palabras tan "innova
doras" coma: "tacenda", "mig ambient" , 
"asunts socials", etc. (é necesário inventar 
palabras para demostrar que a língua va
lenciá e catalana son diferentes). Lizondo, 

na sua especializa-governo socialista; pe
ro non todo o que facia 
falla nen o que se teria 
podido facer. 

- - - - - - - - - - - - - - ción como "filólogo" , 

Por outra banda, e 
apro.veitando esta .ti 
midez e as indetini
cións destes anos de 
governo autonómico 
valenciano, naceu 
"Unió Valenciana" 
(.UV) co único ponto 
programático de en-

'Está. en xogo a nosa 
identidade como povo, 
e o recoñecimento da 

nasa cultura e da 
unidade da língua" 

chama "polacos" a to-
dos os que non falan 
o escreben coma el 
quer. 

Con estes sócios de 
UV, o PP governa a 
Generalitat valenciá 
agora con hipotecas. 
Eñ tres meses de 
pacto PP-UV producí-

frentarse abertamente 
cos s.ectores progre-
sistas do País Valen-
ciá e, especialmente, na unidade da língua 
catalana versus secesionismo lingüístico, 
identidade cultural compartida polo País 
Valenciá-Catalunya-llles Balears . versuª 
provincialismo-rexionalismo españolistas. 

Desde as últimas eleicións autonómicas · 
gañou a Generalitat Valenciana, a dereita 
do PP-UV. O líder deste último partido, Vi- · 
cente González Lizondo, é agora o Presi
dente das Cortes Valencianas. E non ten 
dabondo con dirixir este Parlamento coma 
se fose o dono, senón que ademais atréve-

. se . coa criaoión ~dun léxico d~ferencial ·va-

ronse xa toda caste 
de despropósitos: 

- Proclamación da 
voluntariedadé da língua valenciá polo 
Conseller de Eg.ucación e Cultura (Fernan
do Villalonga), que despois mudou de -opi
nión. Ademais, no acto de apertura do cur
so da Universitat de Valéncia, afirmou "non 

, poder conceder a competéncia normativi
zadora en m.atéria lingüística nas Universi
dades valenciás". 

- O Vicesecretario do PP na Comunidade 
Valenciá, recordou a Jordi Pujol. "qu~ o cata
lán· e o valenciá non son línguas diferentes". 

.- Q Alcalde. de 1Torr~1~el.l? ,_rr iviridica _o ter
. ) 

mo franquista de "Sureste español" nun ac
to público. 

- O Presidente da Comunidade Valenciá, 
Edué;irdo Zaplana (do PP), tolera todas estas 
situacións absurdas, e para non quedarse 
atrás, nemea altos cargos sen meditar dema
siado, para agradecer servicios prestados. 

Antes das eleicións autonómicas e municipais 
do Maio do 95, esta situación xa se previa e 
para contrarrestala naceu o "Bloc de Progrés 
Jaume I", movimento cívico que saiu co lema 
"Guanyem el futur. Pel progrés i la toleráncia" 
( Gañemos o futuro. Polo progreso ea toleran
cia]. Tivo un forte respaldo social en todos os 
pavos do País Valenciá, con moitos actos rei
vindicativos, dos que destacán as grandes 
manifestacións do 11 de Marzo en Alicante e 
do 6 de Maio en Valencia. 

Alguns pensaron, naquel intre, que o "Bloc" 
era unha manobra política de "Acció Cultu
ral do País Valenciá" e do PSOE para non 
perder o Governo da Generalitat valenciá. 
Pe~o é moito máis que isto. Agora consta
tamos, como se preveía, que está en xogo 
nosa identidade como povo, e o recoñece
mento da nosa cultura e da unidade da lín
gua. É necesário tomar ,conciéncia de que 
nos xogamos o futuro. E necesário que to
dos os valenciáns e o"s catalán-talantes 
respondamos áctivamente aos que atentan 
contré,l a nasa identidade. • 

. .. ' 
·. ·~ ·: ~ . . • ; .. , . 

li1 

Coa 
abiE 

tori 
CiÓJ 
par 
act 
ciar 

A l 
duc 
tan 
que 
ha 
fon 
sec 
ha 
tuíl 
enf1 
mill 
que 
org: 

Me 
COI 

Ah 
nór 
(Ca 
inct 
sua 
güí 
pun 
film 
esp 
Pso 
ba 
non 
rar 
brat 
Out 
Tele 
luny 
emi 
dez 
tod1 
Cat; 
unh 
pee 
corr 
da~ 
repí 
Nou 
IUn) 
cun: 
func 
sim 
sua 
·non 
nos 
var·i 
si ad 



l 
e 

3.
r
;Q 

·o 
1e 
1e 
li
lS 
a
m 
ti
lo 
ií-

LC-

iá, 
as 
se 
1a-

aís 
ie 
·és 
na 
:ia" 
-:in
os 
·ei
les 
~e 

)C" 

tu-
1on 
;iá. 
;ta
iga 
ce
lí n
lUe 
ta
tes 
tan 

) NS) , 
... • t•' 

GALIZA E MUNDO Nº695-120Eot~º~~~i;: 15 
"'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'1111111111m1111~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lingüística do catalán 

Coa chegada de Zaplana á Generalitat o 
ablemte político enraceuse. 

toria, movéndose sempre en fun
ción de non soliviantar á direita e 
para iso retrocedendo en moitas 
actuacíóns que deberian estar 
claramente executadas. 

A Universidade constitue un re
ducto cultural normalizador impor
tante, contando cun ambiente 
que expande por todo o país un
ha influéncia fundamental e con
formando ao mesmo tempo a 
sectores da opinión pública nun
ha función insusti-
t u i be I e crucial, 

Na prensa diária non existe nen
gun xornal en catalá no País Va
lenciá. Hai que ir a revistas sema
na is para atapar publicacións 
comprometidas ca idioma, xogan
do aí un papel predominante "El 
Temps", con grande prestíxio en 
todos os Pa'isos, habendo logo 
outras como "Saó", de inspiración 
cristiano-progresista, que pode
riamos asimilala nalguns sensos 
á nosa "lrimia", ainda que maís 
culturalista e con superiores mé
dios económicos. 

No País Valenciá non existe ac
tualmente nengun grupo político 
de corte nazonalista con repre
sentación parlamentariaP>, polo 
que todas as accións encamina
das a defender e potenciar ra
dicalmente a língua descansan 
en varios organismos, asocia
cións e plataformas de tipo edu
cativo, social e cultural, nas que 
destaca un amplo movimento 
que acolle a multitude de xen
tes, que baixo a denominación 
de "Acció Cultural", mantén un
ha postura de loita e de afirma
ción nacional, denunciando to
das as agresións que na sua 
identidade sofre esta parte dos 
Pa'isos Cataláns. 

Pódese dicer que toda a intelec
tualidade valenciá que merezá tal 
nome está volcada no pr9ceso de 
recuperación do catalá. E preciso 
tamén subliñar, pala sua enorme 
trascendéncia idiomática, o xigan
tesco e descomunal tinglado eco
nómico , político e social que _ 
constituen as Fallas -en menor 
medida tamén as "Fogueras" de 
Alacant- nas que se organizan 
milleiros de persoas todo o ano, 
cunha forza impresionante en to-

dos os sansos, 
copadas absoluta

enfrentándose asi 
millar á reacción o catalá é 
que é forte e está 
orgaizada. 

mente pala direi
ta, que as apro
veita como plata
forma cultural, po
litica e lingüística, 
criando un "valen
cianismo" de corte 
estreito, cun conti
d o fondamente 
anticatalanista e 

Meios de 
comunicación 

A televisión auto
nómica valenciá 
(Canal Nou) é moi 
incongruente na 
sua postura lin
güística, ata o 
punto de que os 
filmes danse en 
español, porque o 
Psoe argumenta-

o idioma próprio 
dos Pa'isos 
Cat~láns, 
formados por 
Catalunya, País 
Valenciá, as llles, 
Andorra, Rosellón 
francés e Algher 

reaccionario .. 

Poderiase dicer 
para rematar que 
o catalá está nes
tas terras básica
mente normativi-

ba que a xente 
non os iba a atu-
rar ben si os do-
braba ao catalan !. 
Outro cantar é a 
T elevisíó de Cata-
lunya (TV 3), que 
emite cunha niti-
dez absoluta en 
todos os Pai"sos 
Catalans, que ten 
unha corrección intachábel no as
pecto lingüístico e un profundo 
compromiso co idioma fóra de to
da sospeíta. Este mesmo proceso 
repítase nas emisións de Radio 
Nou e a Radío Nacional de Cata
lunya. A televisió de Catalunya 
cumpre no País Valenciá unha 
función normalizadora importantí
sima, entre outras causas pota 
sua rigorosi9ade co idioma, o que 
·non desempeña nen moito me
nos o Canal 9, que neste e outros 

- varfados aspectos deixa dema
siado que desexar. 

zado, téndolle 
axudado neste 
senso o coidado 
que sobre el tivo 
sempre Catalun
ya, pero tamén 
se debe indicar 
que o idioma está 
moi pouco ·nor-

. malizado, moito 
menos que na 
Galiza, - sendo 

ademáis cada ano multitude os 
valenciás· que abandonan a súa 
língua incorporándose ao mes
mo tempo menos a ela, podán
dose afirmar que é cecais a lín
gua do estado que ten un pre
sente e futuro máis incerto, e 
preocupante.• 

'. 

(*) As Baleares chámanse llles por antono
masia. 

(1) Unitat del Poble Valenciá (UPV), partido 
político . nacionalista con Concelleiros en 
moifos AxUF1tamentos, mantén unha postlJ
ra belixerante a prol do catalá. 

ATINOAMÉRICA A FERVER 

Cincocentos mil xorrialeiros guatemaltecos 
son explotados por ~o.mpañias .internacionais . 

A morte do . indíxena 
descoñecido 
• ANDRE CABANAS/GUATEMALA 

Quince labregos 
indíxenas guatemaltecos' 
foron asesinados 
brutalmente a pasada 
semana polo exército. A 
matanza realizouse 
durante unha festa para 
celebrar o regreso dos 
refuxiados en México. 
Pese as retóricas. 
democráticas, a 
represión e a explotación 
.Por compañías 
internacionais continua. 

A maioría dos indíxenas guate
maltecos son descoñecidos ate 
que marren: os q'eqchi, despois 
da masacre de Panzós no 1978 
(máis de 100 asasinados por un
ha disputa de terra, petróleo e ní
quel); as ixil e k'iche', a partir da 
súa inmolaciótl durante o asalto á 
embaixada de España no 1980; 
os tz'utujil, lago do fusilamento 
de 15 ·campesiños manifestantes, 
á fin do periodo presidencial de 
Vinicio Cerezo. Mam Kaqchikel, 
itza', q'anjob'al. .. estudantes, 
mulleres, obreiros e campesiños. 

Marxinación económica, política, 
social e, ás veces, física: inda no 
1990, un mapa do Instituto Geo
gráfico Militar non incluía a Ne
baj, Chajul, Cotzal ou Sacapulas 
no seu "Diagrama de Kilometraje 
selecto", mália seren cabeceiras 
municipais habitadas por dece
nas de milleiros de persoas. 

As amnésias políticas non son 
arbitrárias. Os esquecidos re
presentan unha forza de traba
llo masiva e barata para a agro
e xportac i ón (un estimado de 
máis de cincocentos mil xorria
leiros) á que xeralmente se po
de explotar e reprimir sen cus
tos políticos maiores. 

Esquecidos mentres non se or
ganizan: na igrexa, en cooperati
vas, no Comité de Unidad Cam
pesina (o meirande movimento 
do agro do país) ou na guerrilla 
masivamente (coma a .itiicios 
dos 80), cando a vía política non 
dá froitos. Daquela sí, estado, 
governo e, nomeadamente, 
exército, lembran que eses pa
vos existen e chegan evanxéli
cos conversores, programas de 
asisténcia e decenas de milleiros 
de soldados a deixar 40.000 de
saparecidos e 100.000 mortos: á 
organización segue un creci,. 
·mento xeométrico da represión. 

A loita resgata 
do esquecimento 

porén -e mália a violéncia, a pri
meira lección é que a loita r~sga
taós ·pavos do esquecimento e re
mata por ser positiva na modifica
ción do mapa político e a correla-

Máscaras artesanais .realizadas por indíxenas guatemaltecos. HÉCTOR ZANPAGLIONE 

ción de forzas. A segunda lección 
é da rebelión continua, fronte a tó
picos que atribúen a Guatemala 
un índice pequeno de "combativi-

. dade" en relación por exemplo, a 
NiGaragua e El Salvador. O inves
tigador Severo Martínez Pelaez 
ten documentado un "motin de in
dios" cada semana, dende a con
quista ate a independéncia. E na 
época actual, sucédense as gran
des vagas transformadoras: 1944-
1954 (revólución democrática); 
1960-1970 (pri-
meira fase da loita 

ganización) e moitas espirituais 
da cultura. 

A marxinación e illamento (ás 
veces autoinducido, coma única 
opción de sobrevivéncia) provo
ca ademais, a incapacidade de 
asimilar adiantos tecnolóxicos e 
elementos favorabeis doutras 
culturas e unha certa idealiza
ción do pasado. Pero son máis · 
os que eren que os índixenas 
de agora non son os de hai 500 

anos e tampouco 
aqueles aos que 

armada); 1971 e Q . 
seguintes (reanu- investigador 
dación da loita ar- . 

goberno e exérci
t o reprimen e 
pretenden es
quecer. mada, cun campo- ¡ Severo Martí nez 

nente marcada- . 
mente étnico). Pelaez ten 
A lo ita é ·tan anti
g a e fonda que 
se ten plasmado 
na retórica cons
titucional: "é lexí
tima a resisténcia 
do pavo para a 
protección e de-:.. 
tensa dos derei- · 
tos e garantías 

documentado un 
"motin de índios" 
cada semana, 
desde a 

Arestora, no cen
tro dun esquema 
represor, o debate 
étnico está pre
sente. Discútese 
na mesa de nego
ciacións governo
guerrilla (estanca
da dende o outo
no, precisamento 
no punto Identi-

conquista 

consignados na . 
Constitución", dí o seu artigo 45. 

Resisténda-persisténcia. Persis- · 
téncia de máis de 20 étnias . 
maias, unha caribe e unha xinca. 
De alomenos 5.000.000 de habi-

. tantes autoconsiderados indíxe
nas; de traxe, costumes e unha 
visión do mundo diferente. O que 
se perdeu son millóns de vidas, 

: . as bases materiais (terra,,autoor-

dad y derechos 
de Jos pueblos in

dígenas), afecta a dinámica mili
tar e a organización social crece 
arredor do traballo e intereses in
díxenas, vencellados aos dos "la
dinos" (m9stizos) pobres nunha 
visión étnico-clasista. No fondo, 
en Guatemala estánse a plantear 
causas tan importantes coma 
continuar a ser indíxena (e "popi.J-

. lar'') nun mundo de ideoloxía des
valorizada.• 



SETEMBRO DO 75 

.Xornalista amnistiado· dos derradeiros fusilamentos da ditadura 

Manuel Blanco Chivite 
'O .máis_ visíbel do Franquismo no novo réxime son o .Rei e a Monarquia' 

Manuel Blanco Chivite, basca, nacido en Donosti en 
1945, fara un dos condanados a mor~e do FRAP, ria 
canta final da Ditadura. Invitado pala Comisión para a 
Conmemoración do 27 de Seterhbro do 75 constituida 
na Galiza, veu lembrar entre nós aqueles meses 
derradeiros de Franco. Blanco Chivite ten refrexado 
aquela agonia nos seus libros Notas de Prisjón (1977), 
De Matar y Morir (1989), Operación Mendi (1991)e· 
Ciudad Sangrienta (1991). No de hoxe, forma parte do 
consello editorial da revista Libertad Siete. 

• G. LUCA DE TENA 

A experiéncia da tortura e da 
cadea durante o Franquismo si
nalou a todos os escritores que 
pasaron por ela. Tamén no seu 
caso. 

senso da vida. Paga a pena estar 
detras dun mostrador na sucursal 
253 toda a vida para se facer de
pois cun retiro? O que se fai .por 
opción persoal, ·sen imposicióris, 
é o que ao final dá satisfacción, 
ainda que esta opción fose de 
loita e sacrifício. 

Marcounos como experiéncia, co
mo algo que se meteu dentro e 
que pode influir no que se fai e in
cluso na forma de encarar a vida. 
E non sé' a nível político, que de 
seguro deixa a un sinalado por un 
talante máis sosegado: é unha 
experiéncia que fica para toda a 
vida coma unha fronteira. 

Cambiou algo nestes vinte 
anos a sua forma de ver o esta- · 
lido do 75? 

A tendéncia a abstraer os rela
tos concretos de represión po
de facer que as novas xera
cións non a comprendan. 

É certo. Os historiadores e os 
xornalistas contan certos aconte
cementos pero parece como se 
esquecesen aqueles nos que 
eles próprios son protagonistas. 
Unha xornalista nova, que non vi
vi ra os acontecementos do 75, 
perguntábame se.os sacrifícios e 
o xogarse a cabeza pagara a pe
na. Esta pergunta lembroume 
que estando na cadea condea
dos a marte, faciannos sair ao 
pátio un por un e non podiamos 
parar para nada. Os compañei
ros que estiveran 

O estalido derradeiro do Fran
quismo paréceme agora a con- · 
xunción de duas liñas de forza: 
dunha parte a presión dun sector 
da sociedade española que loita
ba pelas liberdades e a democrá
cia e doutra unha necesidade dos 
elementos franquistas máis lúci
dos que requerian cámbios, so
bretodo por imperativos económi
cos e por necesidades de enca
dramento no capitalismo occiden
tal. Buscaban cámbios políticos 
para poderen levar a cabo cám
bios económicos que unha dita
dura non daria feíto. Por exemplo, 
pasar de meio millón a tres mi
llóns de parados. 

Máis Monarquia 
ca parlamentar 

Xuntáb~nse as necesidade do 
cámbio e a esixéncia de que 

· ese cámbio non 
antes ali deixaban 
o chan estrado de 
follas de xornais 
para nós pode-r
mos ler, claro que 
sen anicarnos 
porque iso signifi
caba quedar sen 
paseo. Era un xei
to de podernos 
comunicar co ex
terior que nos fa
cilitaban os com
pañ e iros. Dous 
días antes de sa
ber quen de nós 
serian derradeira
mente fusilados, 
deille volta a unha 

'A negociación 
da Constitución 

fose moi profun
do.· 

Certo. A irracio
nalidade dos ele-

folla dun xornal e 
lin un titular: "dous 
mortos nun acci-
dente de circula-
ción". Eu coidei 
que acaso aque-
les dous mortos 
pensaran en min · 
e se compadece-
ran de verme · a un 

durara 
cinco meses 
no Parlamento, 
públ icamerite, 
pero quince 
meses 
en segredo! 

mentos máis fa
náticos do réxime 
fascista foi instru
mental izada po
i os intereses 
máis lúcidos e 
operativamente· 
mais válidos. Un
h a parte da .pa-
tronal, a banca e 
a igrexa, sabian 
que · a reconver
siqn esixida pola 
crise do 71 ao 73 
-requeria unha re
m od elación do 
status político do 
réxime. A confliti
vidade da Transi~ 
cíó.n dábase en
tre as duas ínter
pretacións do 

. pé de ser fusilado. 
Pero despois resultoú que a es
trada levounos a eles por surpre
sa. Prtguntar se pagqra a pena e 

. que debia ser es
ta remodelación 
a medida. A ne

gociación da Constitución durara 
cinco meses no Parlamento, pú
blicamente, pero quince meses. , 
en segredo. lso ·pode darnos un- -· 1 ~ II í. :tanto como prtguntar sobre o 

ha idea de que clase de pactos 
. abrollaron. finalmente no que ho

xe chamamos Monarquía parla
mentar, que ten ben máis do pri
meiro ca do segundo. 

• Que permanece máis vi si bel~ 
mente do Franquismo 1'.10 no
vos sistema? 

O ·Reí e a Monarquía. A méio dun 
referendo do terror no ano 4 7, 
Franco estabeleceu que España 
era -un -reino -e no e¡g nomeou 

príncipe herdeiro a Juan Carlos. 
No derradeiro acto público de 
Franco, despois dos fusilamento 
·do 27 de Setembro, na Praza de 
Oriente, foi acompañado de Juan 
Carlos. Calquera observador se
xa de esquerdas, de direitas ou 
recén chegado de Marte advirte 
que a primeira xerarquia .do Esta
do é a que deixara estabelecida 
Franco. Levamos vinte anos a ta
lar dos elementos de cámbio, e 
se cadra compre atender aos ele
mentos de continuidade do Fran-

A. IGLESIAS 

quismo. lso explicarianos o GALf 
a tortura, os fundos reservados, a 
máfia de Estado etc. 

Dentra desa continuidade, 
como se entende o 23 de Fe
breiro? 

É o intre no que os elementos re
formistas do Franquismo permi
ten aos ultras asomar a orella du_. 
rante unha noite para advertir' á 
socíedade:. até aquí chegamos e · 
o que queira máis qué .. se ateña· 
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as consecuéncias. Ese aviso non 
o lanza o elemento ultra, que de 
feito está instrumentalizado polos 
reformistas. Aos reformistas inte
résalle que se avance pero tamen 
sinalar os límites do cámbio. 
Mesmo a ambiguidade do monar
ca foi significativa. Non esqueza
mos que é, segundo a Constitu
ción, o responsábel máximo das 
forzas armadas. No 23-F remata 
a Transición e corneza a ofensiva 
dos poderes reais. A partir dese 
monmento entran a saco na in
dústria, aumenta o paro, méten
nos na OTAN ... 

Que, resposta deu a oposición 
a esa ofensiva? 

A esquerda institucional foise de 
ganchete con Fraga lribarne na
quela manifestación do 24 de 
Febreiro. Foi o abrazo da aceita
cion . Os intereses criados polo 
próprio sistema comezaron a 
operar. Hoxendia, ternos dirixen
tes sindicais que aceitan o· des
pido de dous mil obreiros e non 
por iso perden a sua dignidade. 
O capitalismo do século XXI pa
ga relixiosamente aos que lle 
serven. Estamos no centenário 
de Engels , que diferenciaba o 
tempo dos salteadores de cami
ños como imaxe do capitalismo 
do tempo da acumulación no 
que tende a desaparecer a tra
pallada e a picaresca. No 73 a 
patronal de Catalunya queria ne
gociar con Comisiones Obreras, 
non co Vertical. 

Para contestar a esa ofensiva 
cunha visión non sexa en clave 
capitalista é preciso informar. 
Pero a transmisión do pensa
mento crítico e progresista ten 
a cada máis dificuldades. 

Unha causa son as tendéncias e 
outra que estas tendéncias che
guen ao seu próprio absoluto. Eu 
creo que hai tendéncia á concen
tración pero non no finalismo de
sa tendéncia. Sempre hai posibi
lidade de informar e contra máis 
complexo é o entramado dunha 
sociedade máis se pode introdu
cir información. No meio de pren
sa mais monopolizado e suxeito 
polo capital que o controla sem
pre pode constituirse un bloque 
de xornalistas que dean unha ba
talla concreta con grande reper
cusión. O control dos meio é 
enorme pero as empresas sem
pre necesitan dos profisionais. 
Abonda lembrar a repercusión 
que tivera o paro da TVE cando 
a taiga xeral. O próprio meio que 
se encarga de mentir aparece 
cuestionado polos encargados 
de premer o botón da mentira. 
Entando que na própria comple
xi dade do sistema é onde hai 
que procurar as posibilidade de 
poñelo en cuestión . Se cadra 
máis que noutras alternativas 
marxinais, que en moitos casos 
non deixan de seren prolonga
mentos do sistema. 

Que cámbios trae o remate do 
mundo bipolar ás relacións so
ciais? 

Hai quen pansa que a ofensiva 
da direita non ·pode durar. Eu 
coido que ainc;ia ñon chegou ao 
seu apoxeo. E un problema de 
que madurezan novas formas de 
producción que están a xestarse. 
A indústria do século XXI non 
será a do aceiro, o carbón, o pe
tróleo e a enerxia nuclear. Esta
mos na porta do século da enxe
ñeria xenética, os novos mate
riais e a química avanzada. E 
non estamos no fin dos asalaria
dos ·senón no fin dos proprietá
rios. Numéricamente é a clase 
queimáis diminuiti, ainda que te-

ña un poder enor-
. me e é máis pa
rasitária que nun
ca. Nas suas 
mans hai unha 
cap.acidade de 
decisión que a 
converte nunha 
clase perigosísi
ma. Polo tanto 
esta non é unha 
situación vella 
que apodrece se
n ó n unha situa
ción con elemen
tos novos que 
modifican outros 
elementos cons
tantes e que ten 
que madwrecer : . 

Pero é a acumu
lación a que fai 
de barreira do 
avance científi
co. 

A pos~bilidade 
ma'teriaJ, técnica 
e cientifica do 
cámbio da socie
dad e xa está á 
vista. Pero esas 
real id ad e é o 
máis agachado 
de todo hoxendia. 
É o innombrábel, 
o indecíbel, o utó
pico. Está demo
nizado·, ainda que 
fique ao achego 
da man. Marx 
maxinara o de
senvolvemento ili-
mitado dos meios 
de produción e xa 
estamos nesas. 
Hoxe non custa 
produCir; o que 
custa é vender 

'No 23-F remata 
a transición e 

_../. 

comeza a 
ofensiva dos 
poderes reais. A 
partir dese. 
momento entran a 

·saco na indústria, 
aumenta o paro, 
métennos na 
OTAN ... "segredo! 

'Hoxe non custa 
producir; o que 
custa é vender 
porque a xente 
non ten con que 
comprar" 

queza, obxectos 
e servizos e cun
ha povoación que 
non pode acedar 
a estes bens. P.or 
que? Porque hai 
un elemento pa
ras itário que · se 
chama proprieda
d e privada dos 
meios de produc
ción. Non se pro
duce a benefício 
da sociedade, se
nón do beneficio 
privado. O diñeiro 
da sociedade 
gástase para 
manter a taxa do 
benefício privado. 
~os negros da 
Africa regálase
lles arroz para 
soster os pr~zos 
do arroz a nível 
mundial. Hai 
arroz · abando pa
ra que baixe o 
prezo pero gasta-
mos en avións e 
cam1ons para 
que que a nível 
privado os donas 
do mercado mun
dial segan a be
neficiarse da ven
da dos seus ali
mentos. E que· os 
pague quen teña 
diñeiro abondo 
para pagalo, pero 
non se baixan. O 
neo-libera.lismo 
non consiste en 
menos Estado 
senón en reorien
tar a función do 
Estado. No canto 
da educación 
gratuita, paro e 

porque a xente non ten con que 
,comprar. Contamos cun aparello 
produtivo que pode producir ri-

xubilacións, o Estado gasta os 
cartas nun papel de retagarda do 
diñeiro privado.+ 

.. r---------------------------------------------------, 
1 Comparado coa raiña Vitória, 
Stalin foi a nCJi Tareixa de Calcuta' 
Que pasou na URSS? prian igual que non se cumpren 

os do sistema liberal. Hai quen 
A Union Sovrética parteu de di que Marx non serve porque o 
dous elementos : a revolución que anuciara non se cumpriu na 
nun país tremendamente atra- URSS. Se vamos a iso, o libera-
sado e a introdución do pensa- lismo non serve porque o que 
mento máis avanzado do mo- predicaba Adam Smith, John 
mento. O que Carlos Marx cha- Stuart Mili, Thomas Jefferson, 
maba modo de p'rodución asiáti- George Washington e Abraham 
co choca co pensamento forxa- Lincoln non se cumpriu para na-

• do dos elementos máis avanza- da. o discurso socialista tiña co-
dos. Os problemas comezan mo mision real unha acumula-
cando se sustituen as condi- ción rápida de capital para en-
cións obxectivas por elementos frontar aos seus inimigos -exter-
de vontade subxectiva. Pouco nos. A acumulación de capital 
antes de morrer, Len in ctiama á nestas condicións cumprira unha 
URSS un estado obreiro e cam- . misión importantísima porque grá-
ponés cun grave deformamento cías a iso non foi arrasada polos 
burocrático. Esta deformación nazis. Era socialismo o da 
medra cos anos e o que se es- URSS? Eu coido que non. Utili-
tabelece é un modo de produ- zouse un discurso socialista para 
ción centralizado no estado e a para forzar ao cidadán a un esfor-
reproducióñ do modo de produ- zo histórico semellante a outros 
ción asiático. lso era socialis- esforzos de guerra noutros pai-
mo? A pesar da vontade dal- ses. Claro que a acumulación de 
guns marxistas, esas deforma- capital en Inglaterra foi moito mais 
cións de orixe trouxo conse- cnortífera. Stalin comparado coa 
cuéncias nas liberdades etc e raiña Vitória foi a nai Tareixa de 
estabelécese un final idílico da . Calcuta. Non hai máis que revisar 
história. Esa rixidez fixo decaer a história de América do Norte, a 
a todo o sistema. O aparello da Índia, a da África e de Oriente 
produtivo non pódia manterse Meio para ver o rastro de millóns 
porque era c;teficitário global e de mortos que deixou a acumula-
permanentemente. O discurso ción de capital británica. O cerco 
político. liberal dá ao traballador exterior? Claro que era real. Se os 
uns modelos sociais e invítao ao bolcheviques partían dunha reáli-
loitar para se facer, se cadra, dade que non permitia a construc-
millonário. O discurso socialista ción do socialismo, despois que 
tiña como obxectivo· aglutinar fracasa a revoluciónna Alemaña, 
cara uns modelos de conformi- os soviéticos fixeron o que puide-
dade social que non se cum- ron e non o que quixeron. • 
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O Alcalde de Vigo 
f ala para os seus 
Carme Parada pergunta a Manuel Pérez, Alcade de Vigo, por que 
fala ser:npre én castellano nas suas intervencións públicas. A 

· xornalista quer saber qué dependéncia poder est.ar a coartar a 
escolla linguística do Alcalde. O comentário aparece nas páxinas 
da LA Voz DE GALICIA. "Asistimos a un acontecemento'tan 
necesário como relevante: a publicación do catálogo do Mus.eu 
Quiñones de León, de Vigo, no que estaban a traballar desde hai 
vinte anos. Manuel Pérez quixo respald~r coa sua presenza a 
importáncia da convocatória, o que non é de desprezar porque 
xestos asi son necesários. O que xa non parece medianamente 
presentábel é que as palabras da concelleira de Cultura sexan 
invariabelmente en castellano e que na mesma língua se exp~ese o 
primeiro mandatário. Se o libro foi escrito íntegramente en galego, 
por qué o Alcalde e a concelleira de Cultura non talan nesta 
língua? Coido que un home de Sober, como é Pérez, non pode 
ignorar o idioma de Rosalia. Se por riba consideramos que nunca 
deixa de levar escritos os seus discursos, cal é logo a causa de 
que invariábelmente use o castellano? Será acaso porque fala para 
os seus? E quen veñen senda os seus?" • 

Prémio ao colonizador 
Tm: W ASÜINGTON PosT adica o seu comentário editorial á 
concesión do Nobel de Literatura ao irlandés Seamus.Heaney. O 
diário celebra que o inglés do colonizador regrese mellorado polas 
culturas que hai anos pranara, porque aprécia que ese proceso 
afonda o ecumenismo da língua inglesa. "Os británicos están a 
comprobar desde hai anos que o inglés que levaran ás colónias 
volve ao seu tronco linguístico arrequecido polos descendentes 
dos que foran seus súbditos nas colónias. Por exemplo na Índia ou 
en Norteamérica, onde os emigrantes deitaron o caudal das sua 
línguas autóctonas no inglés, co que melloraron o comun capital do 
idioma. A poesía de Heaney trata dos problemas da Irlanda, do 
agro e da,paisaxe, nunha língua doada, lfrica e cadenciosa, que s~ 
situa nas antípodas do inglés rebuldeiro de Toni Morrison, a · 
novelista afro-americana que gañara o prémio no 93. Este rego 
incesante que mellara o campo da língua contrasta co medo que 
moitos expresan de que o inglés remate compartindo con outra 
língu§l a sua oficialidade nos Estados Unidos. A realidade é que o 
inglés non para de medrar en talantes e en interese. A concesión 
da máxima honra literária a este inglés de ida e volta permítenos 
albiscarlle un espléndido futuro".+ 

A pergunta do millón 
"Can9o nos din sede competitivos, ~ustádevos ás regras do 
mercado, que tacemos? -escrebe Carlos Mella na revista GALICIA 
INTERNACIONAL. Porque~os que nos din iso son os mesmos que 
non nos deixan ser competitivos no leite nen na carne, que é o que 
mellor sabemos facer e para o que ternos o q~e se chaman 
vantaxes relativas. E cando ternos frota, pescadores e tecnoloxia 
pesqueira, por que non podemos ser competitivos e ternos que 
importar peixe? E por que nun mercado livre as nasas pequenas 
indústrias pagan a enerxia a prezo moito máis elevado.do que lle 
corresponde? Vistas asi as causas, a pergunta do millón que 
teriamos que facer os galegas é que tacemos nós na Europa de 
Maastricht. Estamos chamados a nos converter nunha reserva de 
pensionistas? Como arela de esperanza, pódese dicer que, vista a 
desorde e ineficácia por todos lados, comezan a renacer as ideas 
que queren darlle á economía unha responsabilidade social da que 
nunca debe u abdicar".+ 

RAEslDE / VICTORIA T IMES-CO LONIST 

con agulla 

e cun sabor que pe r manece 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Un home de 50 anos 
foi executado esta 
semana en Texas. É o 
ocupante número 100 
da cadeira eléctrica 
desde que, en 1982, 
-este Estado 
norteamericano 
legalizou de novo a 
pena de marte. Antes 
de fin de ano ·é 
previsibel que outros 

• 1 00. presos sofran a 
pena capital nos 
Estados Unidos. No· 
entahto, a 
delincuéncia non 
disminue no país, nen 
un chisco. Quedan 
duas alternativas: 
considerar que o 
número de roubos e 
crimes só se reduciria 
atallando as suas 
causas ou voltar ao 
uso da forca 1 sen 
xuizo prévio, que foi 
práctica nos Estados 
Unidos durante o 
primeiro século da sua 
história. 

Romay Beccaria 
conserva a imaxe de 
eficaz, entre os que 
non o coñecen, 
grácias ás axudas . 
publicitárias que 
outorga aos méios de 
comunicación. Porque 
hai que ver o que xa 
decia del Martin Villa, 
despois da morte, a 
mans da policia, de 
cinco obreiros de · 
Vitória en 1976, sendo 
daquela o actual 
Conselleiro' de 

Clubes en galega 
Tentarei de seren o máis br,eve 
posíbel. De certo coido qu~ o 
que teño que dicer é moi sinxelo. 

Sei que todos os que loitamos 
pola normalización do noso idio
ma ficaremos dacordo en que o 
deporte é un eido fundamental, 
vital, para acadar o estatus de lín
gva normal para o noso idioma. 
Pois ben. O 
obxectivo des-
tas liñas non é 
outro que o de Se OS 
facer un cha-
mamento a to- afeizoados 
dos os gale- 1 •ta 1 
gos que dese- OI mos po o 
xamos a nor- USO do galego 
malidade lin- 1 
güística, para po os nosos 
que sexamos clubes, de certo 
esixentes cos ocamiño terá 
clubes aos 
que tañamos a andado un paso 
ben perteñe- máis 
cer. Se todos 
os afeizoados 
ao Celta, o 
Deportivo, o Campos, o Breogán, 
o Liceo, o Xacobeo Ourense, o 
Cies Vigo~ o Pilotes Posada, o 
Teucro ... loitamos polo uso do 
galega polos nosos clubes, de 
certo o camiño terá andado un 
pasomáis. 

E para rematar, unha pequena 
concesión "localista". Eu son de 
Vigo. Pois ben desde istas paxi
nas fago un chamamento os 
compañeiros celtarras para que 
coa sua preséncia axuden a im
primir o ·carácter "galega" ao re
cen nado Clube Baloncesto Cíes 
Vigo. Por suposto non esquezo 
o Pilotes Posada de balonmán. 
Moita sorte para todos.+ 

XERARoo BARREIRO VII.AN 

(VIGO) 

Defensa 
dos estudantes 
Normalmente cando les .algo 
que te surprende non sabes se 
rir ou chorar. Eu, ao ler as de
claracións efectuadas polos 
chamados ALES, fixen as duas 
cousas. Explico-me: rin, xa que 
ante tanta demagóxia, tanto ci
nismo e tantos-anceios de pro
tagonismo a un n<;>n lle é doado 
reprimir un sorriso de increduli
dade nos beizos. No tocante a 
chorar recoñezo que non o fi
xen, pero si que me puxen un 
pouco tristeiro ao comprobar a 
proliferación, nos últimos anos, 
de asociacións de estudantes 
que, bañados por unha ideolo
xia ultra-conservadora, tentan 
afogar o carácter histórico da 
Universidade como foco de re
belión social ante todo tipo de 
inxustiza, impoñento, pola con
tra, o conformismo e o inmovi
lismo. 

Os ALES declaran-se apolíticos. 
Quera-lle perguntar ao seu Xefe 
Supremo, que por certo ·é de 
Nuevas Generaciones, se é cer
to que os ALES xurden a iniciati-

-~-
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IGNORÁNCIA 
NANINA SANTOS 

Grácias ao nív~l de información sexual ·que se imparte nas esco
las irnos resolvendo a tremenda ignoráncia que en tal matéria 
padeciamos as xentes que formamos os povos dependentes do 
Ministério de Educación e Ciéncia do govemo español.. Gosta
riame q:ue asi fose, porén aquela vella reiV.indicacion que polos 
anos 77 demandabamos as feministas --e non só as feminis
tas- de introducción de información sexual nas escolas segue 
sen se pór en prática e a ignoráncia campea ás suas anchas. Os 
tópicos e tabus remanecen ancorados con moitísima forza aquí 
e ali. E mesmo se pensabamos que para a xente nova a cousa 
tiña cambiado sustantiva.mente andabamos enganados. 

Os resultados do estudo feíto polo Concello de Leganés entre 
254 alumnos de 8º de EXB (entre 13 e 15 anos) de catro colé
xios do que daba conta El País do 7-X-95 é unha revelación: 

Que a horriosexualidade é unha enfermidade pénsao o 51 % e 
outm 51 % considera que a orgaos xenitais rriáis grandes, máis 
pracer sexual. As vellas ideas acerca da masturbación seguen 
callando e asi un 42% ere que masturbarse afecta ao desenrolo. 

Da mestruación falarei outro día. Por hoxe paréceme abondo 
para dixerilo. Os responsábeis da formación da rapazallada po
den. estar contentos!+ 

va de dous _altos cárregos da di
reita lucense para contrarrestrar 
a forza dos CAF dentro do moví
mento estudantil lucense. A ati
tude dos ALES lembra-me á do 
Paco Pixiñas de C.E. Ferreiro: 
"ademiro aos que mandan/estou 
cos que gobernan/que boa som
bra acolle/quen a bo arbre se 
achega/ ( ... ) sigo sendo apolíti
co/anque son de dereitas/ ( ..• )" 

Seria mellar que os ALES, antes 
de atacar aos CAF pola protesta 
de Cospostela, se informaran 
sobre os' con-
tidos dista,· e 
así non cair 
na contradi- O ALES 
ción de afir- S 
mar que de- declaran-se 
fenden os di- lft' Seu 
reitos do estu- apo ICOS. 
dantado e, ao Xefe Supremo, 
mesmotem- cert, 
po, criticar que por 0 e 
aos CAF por de Nuevas 
defender' os G · 
intereses de- eneraciones 
se mesmo es
tudantado. 
Pero ainda é máis grave que 
despois de que un grupo de es
tudantes, chamen-se CAF, A ou 
Z, fosen selvaxemente agredi
dos/as pela policía por manifes
tar-se pacíficamente, esta aso
ciación, que se di, repito, defen-

. sora dos direitos do estudanta
do, acuse a estes estudantes 
agredidos/as de provocar inci
dentes, demostrando que, ao 
igual que Goethe, os ALES prefi- . 
ren a if'.lxustizá á desorde. • 

PAULO MACEIRAS, MEMBRO DOS 

COMITÉS ABERTOS DE F ACULTADE 

(LUGO). 

Recorte educativo 

para o normal desenrolo das 
actividades diárias, repercutin
do negativamente na calidade 
do Ensino Público. 

O Claustro de profesores/as 
considera que o IESP As Neves 
precisa de dous profesores/as a 
maiores dos que ten e que lles 
foron negados por parte da ad
ministración educativa. 

O Claustro de profesores/as 
basea a sua petición de dous 
profesores/as máis, no feíto de 
que o número de profesorado é 
o mesmo neste curso escolar 
que no curso pasado, a pesa
res de que no curso actual se 
aumenta un grupo no nivel de 
3º de B.U.P., o que significa un 
número ·total de ·32 horas se
m an ai s máis que no curso 
94/95. 

Esta petición foi desouvida pa
la administración educativa e 
como consecuéncia atopámo
nos para este curso que non 
hai profesorado dabondo· para 
poder atender a biblioteca, non 
se podarán impartir clases de 
pendentes, que se viña facen
do dende que o centro abriu, 
clases estas que para alum
nos/as dunha zona rural eran 
dunha impor-
táncia capital, 
e que un im
portante n ú
mero de pro
fesores/as te
r á n que se 
ocupar de im
partir asigna
turas das que 
non son espe
cialistas. 

Por todo o 
exposto, esi
x i m os da 
Conselleria 
de Educación 
e O.U. que 
dote ao IESP 
As Neves co 

O Claustro de 
profesores/as 
considera 
queolESP 
As Neves 
precisa 
dedous 
profesores/as a 
maiores dos que 

· ten~ 

O Claustro de profesores e 
profesoras do l.E.S.P. de As 
Neves, querdenunciar publica
mente a política de restricción 
presupostária da Conselleria 
de Educación e O.U. durante 
estes últimos anos e concreta
mente neste curso escolar 

· 1995/96 debido a que esta 
afecta directamente á dotación 
de persoal docente para a im
partición de aulas e trae consi
go unha ·série de problemas 

- profesorado preciso para po
der avanzar na mellara da cali
dade do ensino oferecido aos 
alumnos/as.• 

XAVIrn CosrAS E 1 Q SINATURAS MAIS -

(As NEVES) 

Seña Manoela 
aJaragea 
Era por este nome polo que to
dos a coñeciamos e admirába
mos en toda a vila meca. 

Viuva de vivo e morto, que diria a 
autora de Cantares Gallegos ( seu 
home finou na Arxentina os pou
cos anos de casada), vai ·para 31 
anos quedaba sen o seu único ti
llo, Xosé, solteiro, e tamén labra
dor, por mor 
dunha repenti-
na e extraña 
doenza. 

Lembrámonos 
dos país de 
seña Manoela 
e tamén, co
mo é natural , 
avós do noso 
querido ami-
go. Paréceme 

É preciso ter 
moitísimo 
aguante para 
resistir tanto 
embates 

estalos vendo a todos naquela 
ampla e enxebre eira da casa
matriz do Conricado, cuna dun
ha estirpe nobre por exceléncia. 

Seña Manoela, resistindo aquel 
golpe mortal da desaparición do 
ser mái_s querido, seguiu coa 
decote esgotadora laboura do 
traballo do campo e atención os. 
animales, pois , a pesares de 
quedar soia, non deixaria o ca
rro e as· vacas, loitando de día e 
de noite en precura dun patri 
mónio pe séculos , cheos de 
suores, reveses e disgracias. 

Ademais do anotado, o talante 
dista exemplar muller caracterizá
base fundamentalmente pola sua 
honradez e solidariedade, obvia
mente innatas. Foi, o que se di, 
xénio e figura ata a sepultura. 

É preciso ter moitísimo aguante 
e capacidade de sufrimento pa
ra resistir tantos embates, onde 
o infortúnio e a soidade e unha 
laboura certamente esgotadora 
estiveron presentes na meiran
de parte do seu devir. 

Contaba seña Manoela, como 
dixemos, coa estima xeral. Tiña 
moitas e singulares amigas, pe
ro entre elas e de maneira espe
cial ; Lola a Marela, de quen gar
damos os máis fondos recordos. 

Co gallo do primeiro cabodano 
do pasamento de tan venerábel 
dona, é desexo noso renderlle 
iste sinxelo homenaxe. • 

XOSÉ ÜTERO CANEDA 

(O GROVE) 

Monte e lume 
Cada ano, cando empezan a 
producirse os primeiros incén
dios, tamén se empeza a talar 
do millor xeito de prevelos e de 
combater o luma cando se pro
duce, silenciando as múltiples 
causas que lle facilitan a labou
ra aos criminais incendiários. 
Pensamos que, entre as princi
pais, están as irracionais repo
voacións de piñeiros e eucalip
tos iniciadas na década dos 40 
por toda Galiza. Despois de 
máis de cinco décadas de masi
vas repovoacións, pen,so que 
non hai unha soia hectárea 
plantada de car.baltos, castiñei
ros, bidueiros ou freixos, plantas 
que, naturalmente tamén arden 
pero nunca tan doadamente co
mo os piñeiros e eucaliptos. · 

Outra das causas 'é que ao dis
minuir o pastoreo de vacún, ovi
no, caprino e cabalar .que co
m ian os gromos tenros de to-
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xos, carpazas, uces e carquei
xas e as herbas que medraban 
na · primavera, reducían en gran
de medida o crecimento do ma
to,' que, por outra parte era roza
do para cama dos animais do
mésticos, e hoxe xa non se fai. 

Tampouco se ten reparado en 
que ao se popularizar no campo 
o uso do butano deixouse de 
usar nas vellas lareiras os ar
bustos coma uces, xestas, pior
nos.etc que tamén se consu
mian para roxar ou quentar os 
tornos, fosen individuais ou co
lectivos, hoxe en ' total desuso. 

Somos conscentes de que non 
todos os montes son aptos para 
repovoar con castiñeiros, carba
llos, bidueiros, freixos ou calque
ra outra frondosa, pero agás en 
montes de altitudes superiores 
aos 700-800 m. sempre podare
mos atapar un anaco coa mínima 
ferttlidade e boa orientación para 
prosperar árbores frondosas. 

Era ben que a Administración ga
lega e os enxeñeiros de montes 
tivesen en canta as causas ex
postas, planificando futuras pran
tacións onde houbese bosques 
de castiñeiros, 
carballos, no-
gueiras, faias, 
treixos , etc. Entre as 
que enrique -
cerían o solo e principais 
aumentarian a causas 9$tán as 
beleza da no-
sa paisaxe , 
tan degradada 
nos últimos 
tempos. 

Pero mentres 
non se insista 
moito máis na 
limpeza e se 
esquezan dos 
nasos fermo-

irracionais 
repovoacións de 
piñeiros e 
eucaliptos 
iniciadas na 
década dos 40 

sos carballos, castiñeiros, bidos, 
freixos, sobreiras, faias, teixos, 
amieiros, etc. os eucaliptos e pi
ñeiros serán sempre unha exci
tante tentación para os malditos 
pirómanos.+ 

As vias 

BIErro f'ERNANDEZ 

(LuGo) 

de comunicación 
e o progreso 

custe do noso património natu
ral , non pode nen moito menos, 
ser xustificado por motivos de 
tráfico senón a outros factores 
que derivan en suculentos negó
cios ou intereses económicos in
confesábeis do poder, pero que 
todos nós coñecemos. 

No mundo que actualmente 
abarcamos, o senfin de quilóme
tros asfaltados é tal , que seria 
suficiente para cubrir de negro o 
continente Africano e non o digo 
pala respetuosa cor dos seus 
habitantes, senón pala barbárie 
descomunal dos asfaltafirmes 
incontrolados. . 

Cando os pavos para sobrevivir 
util izan racionalmente os recur
sos naturáis, o seu futuro é can
do menos esperanzador. Pero 
cando actuan irracionalmente os 
mesmos , están condeados á 
súa autodestrución. 

Distes últimos, ternos exemplos 
dabondo. O povo norteamericano 
está condeado polo poder, a vivir 
da indústria armamentista que 
despois do desmantelamento da 
URSS sementes ten unha saída: 
criar guerras artificiais ou ben de
saparecer coma império que úni
camente as guerras e a "guerra 
fria" poideron manter até agora. 

Cando nos talan da bonanza e Aqui, en Europa, a nosa econo-
beneficios das vías de comuni- mia básase na especulación -ou 
cación como xeneradoras de ri- o que é o mesmo- a destrución 
queza non pode un, menos que do naso património natural. So-
sorprenderse. Desde hai aproxi- mentes no Estado español exis-
madamente vinte anos, a Na- ten case dous millóns trescentas 
ción Galega está sendo transfor- mil vivencias valeiras e sen ven-
mada dun xeito voraz por pistas, der. Namentres, a construcción 
carreteiras, autovías, aparca- e vivendas se-
mentes, e demais. Aparte da de- gue continuan-
gradación que sofren os rios, os do a ritmos 
nasos bosques e pradeiras, non vertixinosos. Cando os povos 
está en absoluto demostrado 
que a potenciación do transpor- · O mesmo oca- . para sobrevivir 
te privado mellare en alg.o a so- rre co va.salla- utilizan 
ciedade que nos tocou vivir. xe do home 

occidental so- racionalmente 
Os altísimos custes sociais, su- bar de todo OS recursos 
mados aos astronómicos recur- dos poderes 

. sos financeiros non repercuten .públicos ªº naturáis, o seu 
para nada na criación de empre- ' transporte pri- futuro é cando 
go fixo, nen sequer en rnilloras . vado. Que es-
sociais. . tá perto de co- menos 

Act1:1almente, sumando toda a 
superficie asfaltada na Galiza: 
autoestradas, autovías, carrete
ras rédias, carreteras provin
ciais, carreteras comarcais, pra
zas, aparcamentos, pisfas e de
mais, esta ocuparía pr\ ctica
mente a totalidade da província 
de. Pontevedr.a ... Este alHs.imo , 

lapsar total- esperanzador 
mente as vías 
de comunica-
ción e .a vida 
mesma do·s habitantes .do Vello 
Continente. 

Na nosa terra, conhnúan as 
construccións desmesuradas 
de novas \'fÍ1as de com1rnrca-· 

1 ~ '·1 

ción , ao parecer, moi "necesa-
rias"- · 

Namentras, a Terra e o Mar, a 
lndústria primária languidece e, 
seguramente a UE rematará por 
mandara ao cemitério. 

Estas obras absolutamente espe
cu 1 ativas para enriquecer a uns 
poucos, tampouco cría sequer a 
riqueza. A riqueza sementes é 
socialmente aceitábel, cando be
nefician a unha maioria, criando 
emprego permanente e ben retri
buido. Despois ésta riqueza cria a . 
sociedade do benestar, con tra
ballo digno e seguro, cunha sani-. 
dade eficaz, dilixente e sobar de 
todo preventiva; cunha educación 
laica rigurosa e científica. 

Todo iso cun entorno armonioso 
e de lecer. O demais, o que es
tán a facer é queimar etapas ca
ra a irracionalidade, que semen
tes, senón o remediamos, pode 
conducirnos ao extermínio.+ 

ARTuRo EsTÉVEZ RODRIGUEZ 

A falácia da 
relatividade xeral 
Leo con asombro a carta de D. 
Antonio Lago Cabaleiro (A Nosa 
Terra, 26-9-95) e a miña reac
ción é dobre. Por unha banda, 
sinto a ledícia que produce ver 
que un meio de comunicación de 
masas se ocupa (sequer nunha 
pequena columna) do inxente e 
poucas veces agradecido labor 
.dos que se atarefan en desvelar 
os misterios que r:náis preocupan 
ao home moderno: a orixe do 
tempo· e do universo, os buratos 
negros e a Teoría do Campo 
Unitario. Por outra banda, a de
fensa que nesa carta se fai da 
relatividade xeral lémbrame, por 
forza, os meus anos de inocente 
e altruísta moqidade, cando ta
mén. eu fun engaiolado polas en
ganosas apariéncias do relativis
mo e as suas promesas, Non 
podia menos que respostar á de
vandita carta e prever aos leito
res do perigo que supón para a 
civilización moderna abandonar 
os postulados da Mecánica 
Cuántica, precisamente agora 
que probou a sua validez e ade".' 
cuación universais: lembremos, 
sen ir máis lonxe, que Stephen 
Hawkins, o esclarecido abandei
rado moderno do antirelativfsmo,. 
ven de demostrar hai poucas da
tas· ,q.1:.1.e tn,aJem.atic~~.rit~· ,é_ P~7 ·, 

.. • - •• " ·- ' ·f 'i ,.. ~ !;' , 

A ALDEA 

síbel viaxar no tempo (e non só 
cara adiante). Non cabe· dúbida 
de que en canto esa mente privi
lexiada consiga levar á práctica 
os seus acha-

. ·dos a nasa 
concepción 
do eterno pro
blema do es
pácio-tempo 
cambiará radi
cal mente pa-

. ra, se cadra, 
resolverse a 
curto prazo. 

-

As teorias de 
Einstein que a 
Astronáutica 
viña utilizando 
están quedando 
desfasadas a 

A Relativida- pasos 
de Xeral non 
podará nunca, axigantados 
desengané-
monos, achar 
unha teoría do 
Campo Unitario que sexa empíri
camente demostrábel e perma
nentemente válida para todo o 
Universo, polo simples feíto de 
que as teorias de Einstein que a , 
Astronáutica viña utilizando es
tán quedando desfasadas a · pa
sos axigantados.+ 

De novo 

Lms BACAITO 

(TEO) 

o "celtismo" 
Escrebo esta carta como un na
cionalista galega que, sen em
bargo, está bf:lstante fartos dos 
moitos mitos que se teñen tecido 
ao redor da história de Galiza. 0 ' 
máis famoso e espallado destes 
mitos é, sen dúbida, ó "mito cel
ta", é dicer, a crenza de que Ga
liza é un país "celta" de "raza" 
(?) ou de cultura (?y celta, ao 
igual que Irlanda, Gales ou Bre
taña. Este mito, creado na Gali
za de principios do século XIX 
manten-se ainda hoxe en dia 
moi enrraizado entre bda .parte 
da povoación galega, grácias á 
produción literaria galeguista, se 
ben a sua influéncia ten decaído 
bastante no mundo académico. 

Desde hai certo tempo veño ob
servando neste periódico como 
van aparecendo moitas opinións 
a pral destas ideas celtistas, so
bretodo por parte dos leitores a · 
traversa das suas cartas, ainda 
que tamén ás veces son expre
sadas pala própria redacción de 
A Nosa Terra (non hai moitos 
meses puido-se ver a foto dun
has casas ca~trexas ao pé da 
cal liase "ruinas celtas"). Consi
dero que xa vai senda hora de 

~ 

Sanidade, 
Subsecretário da 
Governación: "A 
exemplar actuación de 
Suárez contrastou coa 
de Romay que . 
practicamente tivó que 
ser marxinado de 
calquer toma de 
decisións debido á sua ' 
manifesta 
incapacidade". 

Ana Botella 
/ 

/ 

converteuse en ~ 
comentarista soc· - de 
Mariñas en TelfÍ5. 
Interpreta un papel de 
muller liberal, mesmo 
aparece despeiteada 
ante as cámaras. Será 
co fin de ·disimular-o 
recendo a auga 
bendita, colares de 
ouro e asistenta 
filipina das suas 
compañeiras de 
partido. 

O fármaco · 
Blastoestimulina 
presenta, entre as 
contraindicacións dos 
seus óvulos vaxinais 
cicatrizantes, a 
seguinte: "Non sa 
empregará antes do 
coito, por dificultar a 
fecundación. Será que 
os Laboratorios Funk 
e o grupo 
Prodesfarma, 
responsábeis do 
produto, teñen entre o 
seu accionariado· ao 
Vaticano ou ao .Opus 
Dei, porque a ninguén 
máis se lle pc;>de . 
ocurrir, a estas alturas, 
a idea de que o acto 
sexual sempre te·n 
como fin a 
procreación. 

''" 

Os do BNG 
dedícanse nos últimos 
tempos a conversar 
con empresários, 
pactan . 
pragmaticamente o 
Consórcio de Santiagp 
e ademais conservan 
a sua sana de rádicais 
grácias ás 

· lucubracións da 
prensa. A este paso 
vanlle diseñar unha 

A 
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imaxe máis completa abandonar dunha vez e para Persecución 

sempre este mito histórico tan 
que o plantel do vencellado -aínda que non ex- · . APLAUSOS á Nación Galega 
Bar~a. lusivamente- cos ambientes 

nacionalistas. A idea dunha Ga
liza "celta" xurdiu dentro da· ide

Gil Sotres, elefante 
da cacharreria na que 
se converteu o 
concello vigués, acaba 
de afirmar que a 
ubicación da 
empacaqora de Guixar 
é responsabilidade de 
Sogama. P.ois non 
decía isa _hai seis 
meses! 

lnformou a prensa 
de que Gadafi 
expulsara .d~ Líbia a 
tr'inta mil palestinos. A 
notícia viña redactada 
de modo que o 
presidente árabe 
semellaba un ogro. 
Dias despois colouse. 
nun médio de 
comunicación unha 
fotografia na que se 
via aos palestinos, o 
dia da despedida de 
Líbia, aplaudindo a 
Gadafi. Resulta que 
non habia tal . 
expulsión, senón que 
marchaban 
voluntariamente a 
ócupar os novos 
territórios logrados por 
mor da ne.gociación 
palestino-israelí. 

Os laboristas 
británicos anunciaron, 
por enésima vez, o 
abandono dos seus 
princípios marxistas. É 
igual· que se un artista 
de Hollywood, deses 
que casaron sete 
veces, dixera que 
acababa de perder a 
vifxinidade. 

Ao gov~rnador civil 
da província de 
Pontevedra, nun 
alarde de imaxinación · 
democrática, non se 
lle ocurriu outra que 
mandar deter catro 
veces no · mesmo dia a 
un mariñeiro do 
Morrazo; E as catro 
sen motivo.• 

oloxia galeguista á vez como un 
xeito de diferenciar o noso país 
do resto dos povos do estado 
español (unha "raza", uns costu-
mes, unha -
história dife
rentes) e de 
crear un pa - Ser "celta" na 
sado glorioso 
para Gal iza realidade non 
que, en parte, significa nada en 
compensa-se 
un presente absoluto 
pouco afortu
nado. Como 
tal mito, o do 
celtismo apoiouse, e.apoia-se, 
nunhas bases científicas practi-
camente nulas (imaxino que xa 
a estas alturas algun leitor orto
doxamente nacionalista teram,e 
alcumado de "hespañolista"; en 
fin, que se lle vaf facer ... ). 

-
Ante todo cómpre deixar ben 
claro que o concepto de "c~lta" 
esta totalmente desprovisto de 
.significado "racial" · e "cultural". 
Dicer que existe ou existiu unha 
"raza celta" é amasar unha ig
noráncia completa de história e 
de antropoloxia (e, asemade, 
seguindo a Murguia e a Risco 
falar de "raza celta" leva direc
tamente ao racismo). "Celta" é 
so un concepto lingüístico, refe
rido a un grupo de línguas indo-

· europeas que están relaciona
das entre si máis estreitamente 
que con outras linguaxes do· 
ámbito lingüístico indoeuropeo, 
do mesmo xeito que se fala de 
línguas (e non de razas ou de 
culturas) romances, xermánicas 
ou bálticas. Por outra banda é 
ridículo afirmar que o parentes
co lingüístico equivale necesa
riamente a compartir unha mes
ma cultura. En Norteamérica tri
bos amerindias que pertencian 
a un mesmo grupo lingüístico 
posuian pola contra culturas . 
completamente dispares en ter
mos de méios de subsisténcia, 
soci.edade, relixión, e.te ... Xa 
que logo, falar d.e línguas em
parentadas non implica ter un ha . 
mesma cultura. 

En Gaiiza teñense atopado al
gunhas palabras que poderían 
indicar a existéncia dalgunha 
língua reladonada coa família 
lingüística celta, pero nada 
·máis; non se coñece a exten
sión da· mesma no noso país, 
nen a data da sua entrada, ríen 
por quen foi traída... Extrapolar 
a Galiza, entón, crenzas e cos
tumes existentes en Irlanda ou 
na Galia é absurdo e non conta 
con nengunha proba que o 
apoie (non hai testemuñas en 
Galiza nen de druidas nen de 
deuses como Tutatis, por poñer 
uns exemplos tirados do "imaxi
nario popular" sobre os celtas). 
Nen a existéncia de castros (e 
moito menos de megalitos), ·nen 
a gaita, nen as "cacharelas" de 
San Xoán son prnbas dunha 
Galiza celta. Por desgrácia para 
a "ortodoxia nacionalista" hai 
mais testemuñas de línguas cel
tas no centro da Península lbéri- · 
ca que en Galiza. Resulta pois 
que os casteláns serian máis 
celtas ca riós. ¡Duro golpe para 
aqueles que querían atapar ª . 
eséncia da galeguidade na nosa 
herdanza celta! 

XAN X. PIÑEIRO · 

A primeira vez que vin como a xente aplaudta nunha voda ca
nónica, á beira do altar, pensei que algun trabuc~ra o cenário. 
Desp'ois, teño escoitado aplausos en salas de xulgado, tanató
rios, colas de ambulatório· e outros lugares tan, variados que xa · 
non me poden extrañar .os aplausos en parte· nengun~a. 

Teño de certo que existe un auténtico andazo do aplauso. Tal 
fenómeno debe ter a sua orixe nesa institución teatral chamada 
"da" habilmente adoptada pola política e composta por aplau
didores incentivados que son verdadeiros profisionais do bater . 
de mans. Xa moi dexenerada, esta institución extendeuse logo 
aos platós de canto programa-lixo se coce nas televisións. E por 
último esa condición de aplaudidores espallouse coma unha 
auténtica síndrome á sociedade enteira. Só así pode entenderse 
como Félix Pons, o coxo .Mantecas, os forenses que convertidos 
en arqueólogos desoterraban os restos de Anabel Segura, Mano
lo "el del bombo", unha caixeira do "Gadis" ·ou calquer primo 
Zumosol poidan ser motivo de acesísimos aplausos hoxendia. 

Seguramente ten que haber máis. Detrás desta febre manual da 
fin de século debe haber algunha Int~rnacional aplaudidora, al
gunha ONG fomentadora de artilúxios que chaman aplausóme
tros, algunha conxura planetária de tortas intencións que ten 
descuberto que~ canto máis aplauda, máis amansada esta a ma
sa, máis ocupada coas .mans e receptiva aos novos ópios, me
nos. disposta a calquer revolución. 

Non teño especial simpa tia por · exército nengun. Hai sen em
bargo un costume castrense que, de non ter cambiado, sempre 
-me pareceu admirábel: Está proibido o aplauso.+ 

en absoluto. Non hai nen cultu
ra, nen "alma", nen música cel
tas. Sendo "celta" non se é nen 
máis nen menos "valente", "es
piritual", "ecoloxista", ou "nacio
nalista'', que sendo "ibero", "xer
mano", "latino" ou ''fenicio". 

Galiza, a sua cu.ltura, as suas 
peculiaridades, non vai alén da 
ldade Média. Deixémonos, xa 
que logo, de mitos e de interpre
tacións históricas· supe.rficiais. A 
nación galega (se queremos ser 

unha nación) debe ter os seus 
alicerces chantados no presente 
e debe ollar cara o futuro, e non 
basear a sua razón de ser en · 
vellos mitos, máxime se estes, 
como o "mito celta", agachan no 
seu fondo unha mensaxe racista 
(os celta da "raza aria superior") 
e reaccionária (lede, por favor, 
os esbardalles de Vicente Risco 
sobre este tema ... ).+ 

FERNANDO PERJURA 

(A CORUÑA) 

i ¡~ @rJ~ 
+\~~~J . 
. Cf~l° 

·-
-~ 

-
TAFrxV0 , 
r:01!f ~~ 
?oLllT(~ 
u~GUíf-
lfC~ r: f\ 

Unha terríbel reación acontece 
nos eidos do nacionalismo hes
pañol. Asordes son eraras: des
troir todo aquelo que saia fóra da 
sua capacidade de asimilación. 

Non hai moito, neste querido xor
nal, nunha pequena reflexión, 
prant~xaba que a vangarda "Fra
ga" xa non lles servia para refre
ar o medre· e asentamento dos 
sentimentos nacionais galegas. 

Bispos, mestres, policias, xui
ces, xornalistas e toda caste de 
profisións que conxuntamente 
conforman os p9deres do esta
do, póñense en marcha espare
xendo aqui e aGolá unha frase
oloxia (adeprenderon a utilida
de da semántica) , adoitando 
posicións asépticas, confor
mando unha metalinguaxe na 
que a simboloxia nacional nas
cente adoita a conformárense 
nun niño de mestas tebras e 
fonte de todos os males que le: 
van ao~ pavos a percorrer os 
infestos camiños dos catro xi 
netes do apocalipse. A concei
ción Goebbeliana da utilización 
dos meios de 
comunica-
ción , fai que o 
pe ns amen to Bispos, mestres, 
criador, o . . • 
evoluir cultu- pohc1as, xu1ces, 
ral .e a simbo-_ xomalistas 
lox1a dos po- , N 

vos nascen- ponenseen 
tes se conf or- marcha 
man nunha 
sorte de para-
fernália feixis-
ta. Ao revés 
do que a realidade é, pero· que 
trascende o corazón do povo, 
obrigándoo a refugar de sí e 
acoller a cultura foránea que 
enchida dun nacionalismo im
perial1sta, ten necesidade de 
asentar enriva do cadavre da 
orixinaria. 

Coido que con estas reflexións 
no estou descobrindo nengunha 
gran verdade, máis sinto a obri
ga de· expoñer e plantear o que 
coido que é unha eiva no desen
rolo do mundo nacional galego. 

O pensamento nacional galego 
adoece dos níveis de estrutura
ción sóeial, das enerxias suficien
tes, para .abrigaren a que as estru
turas coloniais sexan refugadas. 

O ésforzo do nacionalismo ga
lego nestes últimos anos, te
rnos de valoralo, pois ninguén 
debe esquecer do grande inimi
go co que dia a día se ve na 
obriga de confrontar. 

O nacionalismo galego ten a 
obriga de ollar no seu derredor 
e dirixir o asentamento e a intro
dución da nosa cultura, da nosa 
língua, do noso ser coleitivo.+ 

CARWsPIÑEmo 
(MADRID) 
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Baile de viñetas 
para celebrar a festa do cómic 
Celébranse as ·VII Xornadas de Banda Deseñada de Ourense 

A capacidade comunicativa do cómic é ilimitada; a 
sua forza de expresión sitúao a carón do cinema, 
da literatura ou da música. Mália a falla de cultura 
da viñeta, hai xente que continua· empeñada en 
divulgar o debuxo sobre papel. As VII Xornadas 
de Banda Deseñada de Ourense desenvolvéronse 

nesta semana. Como os próprios organizadores 
indican, estas xornadas convértense na festa 
galega do comic, onde se pretende instalar as 
viñetas á altura que se merecen; a dun arte, en 
constante renovación e cun potencial expresivo, 
que produce histórias inesquecíbeis. 

• ARANTXA ESTÉVEZ 

As xomadas de Ourense tentan, 
ano tras ano, atopar novos valores 
no mundo da banda deseñada sen 
deixar de horilenaxear aos mes
tres. Perante a semana da sua cele
bración, do 6 ao 12 de Outubro, 
fixéronse entrega de diferentes 

prémibs. O vigués Xosé Ramón 
Lorenzo foi o gañador do 

XI Concurso Gale
go de Banda De
señada, que está 
convocado pola 
Conselléria ·de 
Familia, Muller e 
Xuventude, coa 
história ¡O sistema 

funciona!. Por outra 
parte, está tamén o V Certa
me Ourense de Banda Dese

ñada, cuxo prémio recaiu no 
portugués Jose Carlos Femándes 

e hai un recoñecemento á mellor 
iniciativa en banda deseñada gale
ga para a séria A familia Perpetua, 
publicadá no suplemento do xor
nal La Región, entre Decembro de 
1993 e Febreiro de 1995, por Mi
guel Anxo Carballo, Heitor Real e 
Miguel F. Robledo. 

Ourense tamén ten unha lembran
za este ano para a primeira revista 
de cómic, feita no Estado español, 
e que comezou a sua andadura en 
1917. Trátase do TBO, cuxo nome 
popularizouse pasando a describir 
toda canta viñeta se fixera. Os or
ganizadores das xomadas queren, 
con esta homenaxe, lembrar os 
tempos difíceis do cómic nos seus 
comezos, cando estaban orienta
dos exclusivamente aos cativos. O 
TBO serviu para que os adult~ se 
achegaran a un mundo que se pre
sumia, s6 1 de diversión e que se 
conveiteu nun producto de forma
ción. 

En calquer recuncho, 
un fanzine 

· O mundo dos farizines volta a ter 
so seu espácio nas Xornadas de 
Ourerise coa VI Expofanzines .. A 
variedade 'da mostra cuestiona o 

carácter amador destas publica
cións, xa que con vi ven dende as 
máis modestas e precárias até. as 
que se asemel.lan máis a unha re
vista convencional, polo tnenos en 
canto á apresentación. "No mundo 
dos fanzines nunca se pode chegar 
a <lar unha visión de conxunto re
almente completa. Sempre queda
rá algo por ver: unha parte impor
tan te do globó sempre ficará na 
escuridade, polas características 
inerentes aos fanzines (sobre todo 
no referente á sua distribución). E, 
en realid.ade, é mellor que sexa 
así, isto. polo seu lado positivo: 
sempre teremos algo novo do que 
nos surprender'', explica Henrique 
Torreiro, coordinador de Expofan-
zines. · 

Nas xornadas, hai un importante 
catálogQ de fanzines, onde se re
señan tres galegos: Lixo, Ni~asso 
e Andando correndo pota chaira. 
Entre fanzines de Portugal, país 
que ten un apartado especial den
tro das Xornadas, destacan Azul 
BD trés, Quadrado, Bedelho 
Fanzine, Lágrimas de Crocodilo 
e Irrealzd,ades Quotidianas . Ale
mánia, Italia,_ Finlandia, Cuba, Ar
xentina ou Brasil son outros dos 
lugares cos que os organziadores 
ourensáns manteñen correspon
déncia de fanzines. + 
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• .Outro prémio 
para O desexo 

Desta vez, a curt<:tmetraxe O 
desexo, de Miguel Castelo, foi 
premiada co Tatu de Prata á 
me11or fotografía na XXII 
Xornada Internacional de Cinema 
de Bahia. O italiano Gerardo 
Moschioni é o director de 
fotografía do filme e este é o 
cuarto prémio internaciqnal que 
recibe O desexo . A curtametraxe 
está baseada no relato de Dieste, 
"O vello que quería ver o tren". 

• Vilameán 
homenaxea 
ao carballo 

Na parróquia de Vilameán, no 
concello de Tomiño, homenaxean 
ao carballo cada ano na época do 
Outono. Nesta ocasión, a festa , 
que chega a sua séptima edición, 
celébrase o Sábado 14, dende as 
oito da mañán ás oito da tarde. 
Hai castañas e viño novo de balde 
para todos os asistentes e actuarán 
o grupo etnográfico Airiños de 
Tebra e a escola de danza Virxen 
do Alivio. Xa, pola noite, terá 
lugai a verbena .• 

•· Nau de amores de 
Gil Vicente, nova 
montaxe do CDG 

Para rematar a tempada teatral, o 
Centro Dramático Galego vai 
apresentar a sua nova montaxe: 
Nau de Amores o 16 de Outubro na 
aula de Caixa Galicia en Santiago 
de Compostela. A obra parte dos 
textos do autor portugués da ldade 
Média, Gil Vicente, e vai ser 
dirixida por Cándido Pazó. A obra 
do portugués en doce pezas é 
coetánea da inauguración da 
Universidade de Santiago, no ano 
1495. Pazó elexiu seis textos como 
base argumental e outros seis de 
apoio e a obra é, segundo os 
responsábeis do CDG; para 
lucimento dos intérpretes pola forza 
que o texto imprime aos 
.protagonistas. Nau de Amores 
percorrerá os cenários do Barco de 
V aldeorras, Narón, Ourense, Lugo, 
Pontevedra, Vigo e A Coruña nos 
próximos dous meses. 

OS dezasete personaxes están 
interpretados por: Luis Tasar, Santi 
Pintos, Laura Ponte, Xosé Manuel 
Oliveira "Pico", Luis Castro, Lino 
Braxe, Vicente Montoto, Susana 
Dans, Andrés Pazos, Mela Casal, 
Maxo Barjas, Teresa Horro, 
Rebeca Montero, Xan Cejudo e 
Margarita Femández. + 

:···········~·······················~·······························~·················~···················································· ... 
A folga da dobraxe paraliza a empresa compostelana CTV l 
O incumprimento do convénio 
colectivo por parte do· grupo 
CTV provocou unha folga no 
sector da dobraxe que xa dura 
máis dunha semana. Unha 

· concentración na mañán do 
Mércores 11 diante da empresa 
compostelana serviu para amosar 
o malestar dos traballadores 
<leste sector, convocados na 
mobilización polft CIG e 
Apadega. A folga foi convocada 
ante a negativa das empresas a 
revisar o convénio 94-95, tal 
como se estipulara na longa 

negociación, que durou quince 
meses, e pagar o relativo ao IPC, 
que supuña un aumento dun 
4 '9%. Ante a postura dos 
traballadores, foron várias as 
empresas que decidiron pagar ·os 
seus atrasos e normalizar a 
situación laboral. Agora, é só o 

·grupo CTV o afectado pola 
folga. 

As peculiaridades do traballo da 
dobrax€ fan que o_ número de 
traballadores en folga sexa 
importante, uns douscentos 

cincuenta. Os contratos de 
dobradores asínanse por obra, ou 
sexa, por película a dobrar, polo 
que se traballa para várias 
empresas. O grupo CTV ten tres 
empresas de dobraxe: CTV 
Santiago, lntereuropa, na Coruña e 
Vídeo Galicia, en Santiago, que 
absorben perto da metade dos 
encargos da_ TVG, principal 
subministradora de traballo para os 
dobradores. "Queremos facer 
chegar a nosa prote~ta á televisión 
autonómica, para que teña en conta 
a qué compañías lles da traballo e 

como efectua o reparto de 
películas. Hai sete empresas xa 
normalizadas e é CTV a que non da 
sinais de solucionar o conflicto'', 

. conta R~iro Oubiña, da CIG. 

Por outra parte, o responsábel do 
sector dentro da CIG opina que 
non hai unha iniciativa clara de 
consolidar a profesión. "Os 
empresários do sector queren · 
gañar cartas rápidos. Son os 
actores e as actrices os que teñen 
interés real en consolidar o sector 
e captar traballo", di. + 
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Antón Fraguas. ANDRÉS PANARO 

• Simpósio sobre 
medicina popular 
e homenaxe 
a Antón Fraguas 

Comezou o Mércores 11, o 
simpósio "Medicina popular. 

Antropoloxia da saúde'', 
organizado polo Consello da 
Cultura Galega. O simpósio, que 
se desenvolve entre o 11 e o 14 de 
Outubro, tivo unha homenaxe 

- para o etnógrafo Antón Fraguas 
Fraguas e foi maugurado polo 
presidente do Consello, Xosé 
Filgueira V al verde. Perante os 
catro días, diferentes 
conferenciantes poñerán de 
manifesto a multitude de prácticas 
terapeúticas levadas a cabo pola 
xente dentro do que se coñece 
como medicina popular. Todos os 
antropOiogos invitados amosarán, 
a través de traballos etnográficos, 
como as alternativas sanitárias 
buscadas polos povos poden 
servir de complemento á medicina 
científica. 

Ademais de investigadores 
galegas como Xesús Fue11tes 
Alende, Clódio González Perez, 
Marcial Gondar, Emilio González 
ou Xosé Ramón Mariño Ferro, o 
simpósio conta coa presenza de 

invitados cataJanes, bascas, 
italianos, franceses, mexicanos e 
canadineses. Todos eles falarán da 
enfermedade como aspecto 
cultural dentro do seu campo de 
investigación.+ 

•Continua 
a Xove Orquestra 
e paralízase 
aOCAG 

Se o proxecto empezqu con 
polémica, remata de igual xeito. 
Cando Xunta e concello de . 
Santiago anunciaron a criación da 
Orquesta da Comunidade 
Autónoma de Ga1iza en 
Novembro de 1994, os músicos 
galegos sentíronse atacados. Os 
integrantes da Xove 0rquestra de 
Galiza protestaron porque o 
proxecto da OCAG remataba co 
seu grupo. A intención de traer a 
músicos extranxeiros para a 

No ano 90, _Rei de Viana fixo unha sonada folga de fame reclamando apoio económico para o seu grupo. XURXO s. LOBATO 

• Morreu o coreógrafo Rei de Viana 
O coreógrafo Xosé Manuel Rei de Viana morreu o 
Domingo 1 O de Outubro na Coruña, ainda que el 
nacera en Ourense. Reí de Viana dirixia o ballet que 
levaba o seu nome e con este grupo obtivo vinte 
prémios ao redor de todo o mundo: Tamén, con este 
ballet1 realizou máis de corenta coreografias, 
admiradas polos especialistas e por intelectuais 
galegos que non pertencian ao seu campo de traballo. 
Os seus restos foron incinerados en Vigo e 
trasladados ao panteón familiar de Boisaca, en 
Santiago de. Compostela. 

Rei de Viana naceu en 1923 e, desde cativo, 
adicouse á danza. Ainda que sempre entendeu o seu 

baile ligado ás raices galegas, estudoµ en Alemánia 
con Kurt Joos e Aurel Millos, consideradas grandes 
figuras dentro da danza moderna. Os seus estudios 
completarianse coa danza clásica, deseño teatral, 
escultura, pintura e iluminación escénica. En 1949, 
comezou a ensaiar co seu próprio ballet e, seis anos 
máis tarde, en 1955, apresentouno eh público. En 
1964, o Ballet Reí de Viana actuou perante tres 
meses seguidos no Pavillón Español da Feira 
Mundial de Nova York. Despois disto, co prestíxio 
adquirido, o grupo de danza actuou por unha chea 
de paises e Xosé Manuel Reí de Viana converteuse 
nunha referéncia obrigada dentro do baile galego e 
do popular, en xeral. + 

OCAG colocábaos na difícil 
situación de competir con estes e 
de perder o seu posto xa que a 
Xove Orquestra quedaría di olta. 
Agora, o alcalde de Santiago, 
Xerardo Estévez, anúncia que por 
motivos económicos non se pode 
levar a cabo este proxecto xa que 
exi ten outra prioridade . 
Segundo o alcalde, está en marcha 

. a criación da Escala de Alto 
Estudios Musicais e a 
continuidade da Xove Orquestra, 
de ambas farase cargo a X unta de 
Galiza. 

O conflito que se plantexa agora é 
que xa hai un grupo de músicos 
seleccionados para o que xa non é 
máis que un proxecto aparcado e 
que estaba supervisando o 
profesor alemán Helmut Rilling. 
Polo de pronto, o Sindicato 
Galego do Espectáculo-CCOO 
amosou a sua disconformidade 
coa decisión do concello de 
paralizar a OCAG polo que 
consideran un perxuizo para a 
cidade de cara a posibilidade de 
ser capital cultural de Europa no 
ano 2000 e para os músicos 
seleccionados, que, entre outras 
xestións, xa buscaran vivenda en 
Santiago.+ 

• Lembranza 
a Carvalho Calero 
en Agália 

O último número de Agália 
(revista da Associa9om Galega da 
Língua) contén un amplo informe 
das actividad€s realizadas neste 
ano na memória de Ricardo 
Carvalho Calero, cando se 
cumpriron cinco anos da sua 
morte. Ademáis disto, un extenso 
artigo de Joao Guisán Seixas 
lembra a biografiado que fora 
membro de honra da AGAL, 
baixo o título "Ricardo Co~a9om 
de Carvalho". Agália, que chega 
ao seu número 41, publica tamén 
dous artigos sobre outro escritor 
finado: Ernesto Guerra da Cal.+ 
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Unxogo 
de enigmas 
o asasino da 
Torre de Londres 
Sen présas, e con bastantes pau- • 
sas, a colección Cómplice de rela
to policial de Edicións do Cumio 
vai entregando novos libros. Ago
ra tócalle o tumo ao número I 1, 
que é a sexta tradución. Este nú
mero é unha novela de J.B. Li
vingstone (J.B., como o wiski, • 
non J.L., como aparece na versión 
galega), O Asasino da Torre de 
Londres(l ), que mália o seu "no
me" é un novelista francés. 

J.B. Livingstone é un seudónimo. 
De quen?, non se sabe. Sábese, iso 
si, que é dun coñecido escritor 
francés, que domina, desde neno, 
tanto a língua gaulesa como a in
glesa. Sábese que desde 1984 apa
recen as suas novelas protagoniza
das polo ex-inspector Xefe Higgins 
nas Editions du Rocher, que tamén 
é autor dunha série sobre os dos
siers secretos de ·Scotland Y ard. 
Por último, cando aparece na tele
visión, como Livingstone, o que o 
espectador ve son sombras chines
cas. Mais deixemos a personalida
de de Livingstone e vaiamos á no
vela que Vt? lume en versión galega 
de Carlos Alvarez Quintero. 

Na cerimónia da toma de posesión 
do novo govemador da Torre de 
Londres cométese un asasinato na 
persoa de Lady Ann, a dona do go
vemador. É decapitada. De primei
ras préndese a un yoeman (carpo de 
vixilantes da torre), xa que aparece 
coa cabeza da vítima na man. Pero o 
yoeman bota a culpa do asasinato ao 
Espectro. Antes que o escándalo es
toupe, a Casa Real chama -e dálle 
carta branca- ao inspector xefe 
Higgins, agora retirado, que é axu
dado polo superintendente Marlow, 

do Y ard, que cumpre un papel de 
mero espectador e de policia que 
sempre mete o pé no prato. Vai o 
ex-inspector á torre, comeza a inves
tigar. Todas as persoas que apare
cen, son sospeitosas, desde o gover
nador até o yoenuin, pasando por 
unha série de personaxes que sem
pre teñen algunha causa que aga
char. A investigación con:iplícase, 
sobretodo para. o leitor, xa que Li
vingstone xoga completamente con 
el pois nunca dá unha pista, un dado. 
Todo o garda o ex-inspector para si. 
E asi chégase á páxina 165, en que 
reúne a todos os sospeitosos nun lo
cal da torre e tarda, exactamente, 61 
(sesenta e un-
ha) páxinas en 
descobrir(nos) 
quen é o asa- É unha 
sino. 

Mais antes de 
descobrir o 
asasino, desco
bre os peque
nos segredos e 
vilezas de cada 

novela que 
naceu vella. 
Quizá pór 
en galega a 
Agatha 
Christie 

un dos sospei- tivese sido 
tosos. Mesmo 
unha vez pasa máis 
sobre o asasi- interesante 
no. No primei-
ro interrogáto-
rio ao asasino, 
existe, ou radica, a única pista que 
dá Livingstone ao leitor. Non vou 
dicer cal é, evidentemente, pero o 
leitor atento pode descobrila facil
mente. Afinal, sábese quen é o asa
sino. E o móvil. Un móvil de ahon
do infantil. Como infantil é a nove
la enigma, á que o autor rende ho
menaxe. Unha novela que prepara 
todo para as sesenta páxinas finais. 

Livingstone ademais de renderlle 
homenaxe tenta anovala. Pero o 
renovamento non existe. O im
portante nesta novela é como fo
ron asasinados os dous cadáveres 
que se entregan. O por que, xa o 
dixemos, é infantiloide. Toda a 
novela, toda a acción, todos os 
feítos e acontecementos teñen un 

ponto de converxéncia mui· claro: 
demostrar a capacidade do inves
tigador. Toda a novela é un xogo 
no que autor brinca co leitor co
mo un gato cun rato. Sen lle dar 
oportunidade nengunha; sen des
cobrir nen unha só das suas car
tas. O xogo pode rematar como 
acat?a: cunha saída pola tanxente. 
Quer dicer, o móvil. 

Asasinato na Torre de Londres é un 
pastiche das vellas novelas enigmas. 
Toda unha série de personaxes que 
poden ser culpábeis por diferentes 
motivos. Un lugar fechado -hai 
poucas saidas ao exterior, e cando 
estas existen.-é un mero decorado, o 
exterior-, tebroso (e cantabile, que 
diría Rimbaud). Un investigador que 
é un sábio, un supercerebro, e un 
axudante que sempre se eqtiivoca 
nas suas aprezacións. E, como sem
pre nesta clase de novelas, o culpá
bel, o asasino, suicídase para non ca
ír na vuigai-idade de ser procesado, 
de caír nas m_ans da policía 

A novela está ben escrita (cómpre 
avisar que hai un monte de erratas 
que case danan á vista), pero iso é o 
de menos, xa que nesta clase de no
velas a escrita é un mero aditamen
to: o importante é o problema, de aí 
que se pasen por alto os detalles (os 
detalles impiden explicar un perso
naxe, e na novela enigma os perso
naxes son totalmente explicábeis). 

É a presenta unha novela que na
ceu vella. Traducir por traducir, 
quizá pór en galego a Agatha Ch
ristie tivese sido máis interesante. 
A novela enigma, coma a presen
te, adoita ser unha defensa dos va
lores aristocrático-burgueses da 
clase dominante británica dos 
anos 20. Asasinato na Torre de 
Londres, como bo pastiche, até re
produce esa ideoloxía. • 

XGG 

(1) Col. Cómplice núm. 11. Edicións do Cu- · 
mio". Vigo, 1995. 226 páx. 

-CONTOS DE 
TRES MUNDOS 

A escolma 
dos mellares contos de 

1 

XOSÉ NEIRA VILAS 

Edición de Xosé Manuel Enríquez 

, . 

XERAIS 
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canta de libros 

Outrá novela 
de Valcárcel 
Poeta e novelista, Xesus Manuel 
Valcárcel deu ao prelo neste 1995 duas 
novelas, Matar o tempo e agora O 
capitán lobo negro, que edita Galaxia 
na sua remozada colección literária. A 
obra ten vários rexistos narrativas, 
todos eles con preséncias extran¡i.s e 
forzas procedentes do oculto. Son un 
total de quince pezas breves, unha das 
cales dá titulo ao conxunto. • 

Barco de Vapor 
SM é unha vedraia firma que axiña 
comezou a editar narrativa infantil en 
galega. Lola González ocupa o último 
título publicado na colección O Barco 
de Vapor, con Conxurados, dirixido a 
rapaces de máis de doce anos. Fálase 
das peripécias de Saleta, as suas inrias 
xemeas adoptivas e das bandas dos 
Caritos e Chucareiros, que esquecen as 
su as .rivalidades para en velen ar á 
profesora Polilla. • 

Iniciación 
á linguaxe musical 
Páulino Pereiro publica un útil manual 
asequíbel a todos os públicos. 
Laiovento edita este útil libro, dun · 
traballo que se botaba de menos e 
sobretodo en galego. O autor divulga 
con facilidade e axuda aos profanós a 
cornprenderen ·as características da 
música culta, entender as notas dun 
programa e descifrar as suas 
indicacións. Saber que é unha sonata 
ou unha sinfonía, o que r,epresentan os 
movementos e unha mínima idea do 
estilo da época e dos autores 
programados.• 

Neira Vilas en Xerais 
A Biblioteca das Letras Galegas de 
Xerais v'en de publicar unha escolma 
de traballos de Neira Vilas, co título de 
Contos de Tres mundos. O traballo 
ven precedido dun estudo de Xosé 
Manuel Enríquez e inclue traballos do 
noso xa clásico de libros sempre 
añorados: X ente no rodício, Historias 
de Emigrantes, Pan ou Tempo Novo.-• 

J 
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• 
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Catro 
circuitos e 
unha flor 
A poesia 
de Caride Ogando 
Flor no deserto<1> a obra de Ra
món Caride Ogando gañadora do 
XV Premio de Poesía "Cidade de 
Ourense" (1994), confórmase co
mo un itinerario en catro circuítos .. 
-fogo, néboa, cinza e terra- que 
veñen reflectir o efecto das esta
cións anuais sobre o ámbito urba
no e o ser-eu poético que o habita. 

No cornero era o lume tan cálido e verrnello 
coma os olios daS mo?.aS espidas das portadas 
emprendemos o camiño ao país da dama eléctrica 
morría agosto e estouraban os acios 
non precisabamos auga pra apagar a sede . 
poi~ ~osas veas corría fogo líquido 

·A forza da xuventude. a paix.ón 
desenfreada, as ansias de búsque
da do própio lugar nunha cidade 
cibernética, mecánica, proveñen 
do lume estival -circuito fogo-, do 
que o eu poético se recoñece filio. 
A plenitude de Agosto coa sazón 
dos froitos, a posesión dun desexo 
sexu·a1 que se manifesta como in
saciable, e que se liga ó poder da 
renacencia tra_s apurar ata o fondo 
o vaso da vida, acompañan a un 
ser que comeza a súa viaxe iniciá
tica polo deserto . -pois alén del es
tá "o mundo ou o baleiro". Des
pois da catarse propiciada polo lu
m e pode abandonar medos e 
prudencias, vello lastre que lle im
pedía elevar o voo, coller a vida 
nas mans malia a súa queimadura 

Ramón Caride Ogando. 

era verao ardía o Jume como nunca 
se vira arder baleiramos despoxos 
consellos prudencia horas sen medida 
pra abrazarnos a ti sentir a tralla 
compracente e cruel sobre dos corpos espidos 

XV PREMIO DE l>QESÍA 
"Ci<Uule <k Ourense" 

199!1 

FwR NO DESERTO 

Riunán Cariqc O,e¡aiulo 

Mais pronto sentirá o eu poético 
o gume do outono -circuíto né
boa-, a desorientación perante 
un · sentimento descoñecido para 
el ata o de agora -a melancolía
que trae a intuición da derrota. O 
desencanto fai presa nun eu poé
tico que, lonxe de escoitar o rit
mo frenético do rock como anta
no, se mergulla no delirio do 
blues e do jazz nos bares de ma
drugada 

Non esqueceremos séculos que vivamos 
a emoción aceda amarga do outono 
embebedándonos cun anuncio de fin lenta 
a tristeza rabuñando as nosas entrañas 
coma un licor docísirno e xeado 
abandonámonos á belez.a estéril da derrota 

A cidade outoniza xa non é aque
ta dama eléctrica, ardente e ver
tixinosa, do verán senón un ám
bito desacougante, sórdido, cheo 
de cloacas, fendas, gaiolas e soi
dade -"asi irnos verquendo todo 
o desacougol potas cloacas su
xas da eterna cidade" - onde to
do, mesmo o amor, ten un prezo. 

Mulleres na 
música Celta 

Esta bonita escolma de dfversas 
intérpretes célticas nos achega a 
nomes xa coñecidos, mais indaga 
noutros que poden deparar en anos 
vindeiros grandes surpresas en fq_r
ma de espléndidas composici<1ns. 

Son trinta e tres os temas recolli
dos neste recopílatório, entre eles 
un <lanosa Uxia, e para abreviar e 
quedarese co máis estimábel hai 
que facer mención as preciosas 
melodías con belas voces que nos 
deixan os Mac-Talla, Touchstone 
(a anterior banda da ':Nightncise" 
Tríona Ni Dhomhna111) ou os La 
Lugh, que hai anos tivemos oca
sión de ollar no García Barbón vi
gués. Xunto a estes traballos, a 
sempre excelente Dolores Keane, 
a poderosa voz de Catherine Ann 
Macphee e un tema orixinal para 

Pero · aínda é 
·posible apro
fundar máis 
no desacougo 
e sentir no in.
v erno -circuí
to cinza- a vi
d'a como un 
pozo escuro e 
frío, antesala 
da cavernosa 
morte 

Confórmase como un 
itinerario en catro circuítos 
-fogo, néboa, cinza e terra
que veñen reflectir 

sar o deserto, 
se deixa ago-· 
nizar nunha 
1 uz branca 
q.ue intú.e da 
morte. 

o_ ·efecto das estacións 
sobre o ámbito urbano E na luminosi

dade da prima
vera -circuíto 
terra- renace 

Respirabamos monóxido de carbono e xofre 
fundidos no buraeo do inverno 
todo foi tan escuro como a morte 

Seres depredadores, homes-can, 
alimañas, son agola os únicos 
habitantes entre as ruínas da ci
dade. Perdida a ruta que leva ó 
paradiso, o silencio e o frío 
acentúan o desacougo do eu poé
tico abocado a sobrevivir nun 
universo ur~ano circundado pola 
derrota e onde se sente ameaza
do. Todo este desacougo vaise 
acentuando ata un punto límite 
en que 

como naque! cómix de frank miller 
o mundo ffxose cachizas e os vidros saltaron 
nun radio de kilómetros así perdemos todo 
cando tivemos dentro o inverno 

pois este chega arrasando como 
o conductor suicida que fai es
tourar todo o coñecido ata en
tón. Nada humano permanece na 
cidade nin sequera ese corpo co 
que ·o eu poético obtén un simu
lacro de amor ata, nun delirio de 
metal e azogue, descubrir a súa 
realidade de autómata. A ficción 
da realidade virtual, a fascina
ción polo abismo, a consciencia 
dun final que se acerca, a inútil 
reiteración, alianse coa frialdade 
invernal para golpear a un eu 
poético que, intentando atrave-

este álbume de Karen Matheson. 
A voz de Capercaillie. Tamén 
chaman poderosamente a aten
ción, ao igual que acontece coa 
delicadeza de Melanie O'Reilly, o 
bon facer dos Deanta irlandeses, a 
frescura de Cherish the ladies e a 
marabilla que interpreta Nianh 
Parsons. Todas as pezas teñen in
terese nesta obra e nela viaxamos 
polas diferentes formas de inter
pretar e sentir a música tradicional 
baixo o manto da voz feminina. 
Unha ocasión para solazarse nas 
raíces célticas por via musical. t 

Recopilatório 
Delicias 
Celtas 

Bótanse de menos algunha delicia 
galega entre as célticas nesta obra 
que tenta ser unha panorámica .so-

esa flor do deserto que fai agra-
mar a esperanza nun eu poético 
asombrado perante o milagre tl~ 
rexurdimento 

Sen poder en tendel o a penas 
nin acertar a explicalo dalgún xeito estraño 
a vida continúa logo do inverno 
( ... ) 
o lume arderá outra volta seguiremos 
mortos xa por mil veces e 'virxes non obstante 

Un corpo novo, un ámbito purifi
cado -esa cidade que durme pací
fica o soño da renovación- son os 
dons primaverais para Jln eu poéti
co que ansía amar e "saír á rúa 
descubrir Jume nos olios! é tempo 
de abrazar vida que agroma/ as 
árbores dador ficaron Jonxe na 
estrada". E, nesa cidade poboada 
de vértigos eléctricos, autómatas, 
músicas cibernéticas, paraísos co
rruptos, realidades irreais, bairros 
residenciais e suburbios, dualida
des desgarradoras, o eu poético 
ergue a flor, como un facho que o 
guiará polo camiño da esperanza, 
polas desérticas areas cara o des
coñecido porque 

aínda que non sabemos o desenlace 
que axexa nas revoltas do canúño 
tendémosche a man de novo 
con ilusión teréa da nova primavera+ 

TERESA SEARA 

( 1) Edición do Concello de Ourense, 1995 

bre algunhas das propostas que e 
están a realizar nos países celtas. 

Trinta e catro pezas, con mestura de 
instrumentais e cantadas, para con
formar un deses álbumes que se es
coitan moi doadamente e permiten 
descubrir a algun artista descoñeci
do por estos lares. Xunto ao xa re
pu tados e admirados co'mo Four 
men anda dog, Dervish, Patrick 
street, Wolfstone, Phil Cunningham 
ou Boys ofthe lough conviven xen
te como Robbie O 'Connell, as Dor
dán ou Athena T ergis e Laura Risk. 
Todos deíxan unha peza do seu re
pertorio cómo carta de presenta-

- ción, até acadar os 34 mencionados. 
Solistas mesturados con grupos, ir
landeses con escoceses e estadouni
denses, os temas rápidos xunto as 
baladas, esto é o que propón este 
disco que, sen chegar á categoria de 
delicia, pode considerarse un af ortu
nado intento de dar a coñecer os 

· sons máis ou menos célticos.• 

ÓSCAR LOSADA 
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A LITERATURA GALEGA A DEBATE 5555555555555555555555555555 

SlJSO DE TORO E O ESCÁRNIO 
DUNHA LITERATURA EN MULETAS 

MANuEL VEIGA 

Coincidindo coa publicación do artigo de 
Suso de Toro En confianza , disparamos 
contra nós mesmos (ANT 694), o escritor 
barcelonés Eduardo Mendoza declaraba, 
nunhas xornadas sobre literatura celebra
das en Viena, que "a literatura española 
contemporánea non está a abordar a reali
dade inmediata". O autor de La ciudad de 
los prodigios engadi,u que "os novelistas 
estamos arrastrando a inércia duns anos 
nos que abandonamos o contacto coa reali
dade para encerrarnos un pouco na literatu
ra irreal". 

Por outra parte, nunha vixente coleción da 
editorial Debate, titulada Ultimos clásicos, 
pode lerse: "A verdadeira obra literária é 
aquela que nos fai roáis sábios, aquela que 
se fai contido, refrexo e expresión do mun
do. Seduce pola sua intelixéncia e inten
ción, pola sua capacidade para constituirse 
en sentido , en necesidade" . E continua: 
" [Os últimos clásicos son] obras cuio con
tido, hoxe por hoxe, define con nitidez a 
realidade vivida polo home na segunda 
parte do século XX". 

Chama a at~nción que opinións como a de 
Mendoza, referidas a unha cultura norma
lizada, ou pontos de vista como o que 
aparece na !apela da coleción da editorial 
Debate, non poidan sen embargo realizar
se a respeito de literaturas roáis febles co
mo a galega. A expresión dunha finalida
de colectiva parece aquí, e de inmediato, 
sospeitosa de panfletarismo ou de teste
muñalismo. 

A Suso de Toro, a quen hai que agradecer 
a sua permanente disposición ao diálogo, 
respondeulle anticipadamente Blanco 
Amor no seu coñecido prólogo a Xente ao . 
Lonxe. "As especiais condicións en que te
rá que desenrolarse a prosa narrativa gale
ga respeito á fala real, ainda por un tempo 
indeterminabel requírenos aos que asumí-

Mália as desesperanzas e limitacións do fran
qulsmo, Eduardo Blanco Amor fol capaz de pla
near e levar a termo un proxecto para a novela 
galega ainda hoxe non superado. 

mos ista fermosa e traballosa tarefa polo 
pronto, un par de ademisións a priori. Pri
meira: Situamos na nosa realidade cultural 
e social denantes que encacifamos, cómo.
da e falsamente, en calisquera adoución ou 
apropiación, de escota, valeira de axei~da 
aplicabilidade: ou seña dunha adoución 
oportunista sin ser oportuna. Segunda: 
Sentirnos ceibes dos acenos dos mimetis
mos estilísticos, das estéticas, das torsións 
e desfiguracións que poidan tentamos pra, 
iiixelemente, amosar hacia fora que aínda 
traballando en galega somos escritores in, 
que ficamos á la page das máis arriscadas 
esperiencias literarias: actitudes ás que, na
turalmente, teñen libre paso os adoitos -si 
é que os hai entre nós- aos doces e limi-

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

Enderezo .......................................................................... . 

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

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

Província ................................ País. 
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tantes narcisismos, os afeizoados aos xogos 
de sociedade que asignan ista función lúdi
ca ás letras e ás artes, esquecendo, ou non 
sabendo, ,que dende os Precursores, fai un 
longo século as nosas letras, principalmen
te, síguennos senao ainda, "letras patrias" 
nun senso exemprarizador e tamén ·polémi
co; ou seña obrigas inherentes á realidade 
-e á realización- da nosa esencia e da 
nosa esistencia de pobo. Trátase, como se 
ve:dun engagement bastante máis obrigan
te que a nosa adhesión a calisquera escola 
mostrenca ou abstractamente universal".-

Este limiar parece hoxe tan oportuno como 
rio momento no que foi escrito. Mália cer

Tic-tac, resulta asombrosa, por canto des
crebe unha situación exótica, para dar de 
lado á óbvia e contrária de que, existindo 
talantes, unha língua sempre pode soerguer 
unha literatura (velaí o despunte do xénio 
rosalían). A perspectiva individual, condu
cida ao extremo, non podía provocar óutro 
resultado. 

Suso de Toro critica o "étnico" e o "tribal", 
para despois afirmar que "a literatura con
temporánea ou é de autor ou non é". Ou 
ben de Toro usa certos argumentos .como 
metáfora ou ben xoga frívolamente coa 
história da literatura co fin de lograr un 
efecto descalificador. Nen Manuel Maria 

cando reinvidica o sím-tos feítos positivos ocu
rridos desde aquela, "as 
especiais condicións da 
prosa narrativa respecto 
da fala real" que Blan
co Amor apontaba se
guen subsistindo. NQn 
hai roáis que ler os dous 
tomos até agora edita
dos do Mapa Lingüísti
co, realizado por ini
ciativa da Real Acade
mia e da Xunta, para 
cerciorarse de tal situa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • bolo da tribu, nen Fe

ción. 

Suso de Toro, discre
pando da apreciación 
maioritária dos esérito-
res, aprobada hai duas 
semanas en Santiago, 
nQ III Congreso da 
AELG, non concibe co-
mo prioritário o vínculo 

Da finalidade . 
colectiva da· literatura 

· - pode, 
ao parecer, 

f alarse en todas 
partes quitado, 
precisamente, 

na Galiza 

rrín cando ensalza a es-
tirpe ( dille berce ao 
inimigo, e veralo esma
ciar :), empregan, ob
viamente, formas lite
rárias repetitivas ou 
monolóxicas próprias 
da Idade Média. Má
dialeva! E, por supos
to, que a novela hoxe, 
no tocante ao moldea
do dos materiais criati
vos, é dé autor. Sempre 
o foi. O autor, como 
tal, nace precisamente 
coa novela. E tanto 
Manuel Maria, como 
Méndez Ferrín, son au
tores ben singulares, 
por certo. 

entre situación da língua e literatura. "A li
teratura -afirma- ten autonomía e regras 
próprias. E é posíbel, oxalá non, que gañe
mos a batalla de ter unha boa literatura 
nunha língua que esmorece. Esas cousas 
teñen pasado". A conclusión do autor de 

Pero maior abraio cau
sa ver como Suso de Toro pretende rebe
larse contra os "clásicos" dunha literatura 
como a galega que só vira publicadas 33 
novelas antes de 1936 (e moitas delas de 
pouco máis de cincuenta páxinas) e que 
manifesta ademais a sua situación anormal 

ao denominar "clásicos" a fi
guras como Blanco Amor, sim
plesmente _porque apenas hai 
outros, mentres que Kerouac, 
morto dei anos antes ca el, é 
considerado ainda, eri certos 
aspectos, un vangardista. É Su
so de Toro, por tanto, o que se 
empeña en "disparar contra 
nós mesmos", cando paródia o 
esforzo de algunha xente por 
salvar a memória colectiva 
(que non por escrebir con fór
mulas estilísticas superadas). 
Tarefa que, cómpre insistir, é 
unha das primordiais en cal
quer literatura do mundo. Con 
roáis razón na nosa. 

Por certo, hoxe que tan de mo
da está, para a crítica literária, 
falar de intertextualidade e de 
escritura sobre o xa escrito, 
que tipo de intertextualidade 
pode darse na literatura galega 
se se descoñece e se menospre-

. za o xa limitado background 
histórico próprio? 

..................................................... Nº Sucursal ......................... . Polo demais, de Toro ere ver 
un século de ouro onde os crí
ticos, menos pesimistas, como 
Anxo Tarrio, non observan 
roáis que un relativo éxito 

. 
Povoación ................................... Província ............................ ; 

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

DATA ATENTAME.NTE (SINATURA) 

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

. cuantitativo. Relativo, porque 
en galego seguen a editarse 
menos títulos que en euskera e 
grácias, como todo o mundo 
sabe, ás leituras obrigatórias 
dos institutos. Di Suso de Toro 
que non está mal que se lea nos 
centro_s. Por suposto. O mao é 
que apenas se lea en galego 
roáis. ca neles. • 

'. 

• 
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En 1978 fundou unha emisora pioneira en Madison (Wisconsin-Estaqos Unidos) 

Marieli Rowe 
'A TV pata .rapaces fei~a por eles me.smo é unha experiéncia única' 

• ÓSCAR LOSADA 

Marieli Rowe é unha 
profesora norteamericana 
que leva moitos anos 
traballando na educación 
audiovisual dos rapaces. 
Por iso mesmo recebeu 
no congreso-Pé de 
lmaxe, da Coruña, o 
prémio polo labor 
realizado no uso da 
imáxe na educación. M. 
Rowe é coñecida por 
poñer en marcha unha 
televisión dirxida ·a 
cativos e realizada por 
eles mesmos. 

Como foi o nacemento desta ex
perifncia? 

En 1975 ainda non tiñamos en Ma
dison a Tv por cabo, pero estaba a 
ser discutida a sua regulación. Bu 
formaba parte dunha comisión ao 
efeito no estado de Wisconsin e ti
ven que estudar a fundo o asunto. 
Pensei que a chegada da Tv por ca
bo era unba excelente oportunidade 
para criar unha canle exclusiva
mente para nenos e que non tivese 
unha programación deseñada por 
adultos nen publicidade. Asi, os ra
paces terian ·unha canle axeitada 
para ollar. O problema foi decidir 
queil' tiña esa franquícia para poder 
optar a esa tv por cabo. En Madi
son (250.000 habitantes) ternos a 
grande universidade do estado, con 
60.000 alumnos, e houbo fortes de
bates sobre a regulación. Consegui
mos incluir que calquer compañia 
que tivese unha tv por cabo debería 
permitir o aceso dos nenos a ela. 

20TÍTULOS. • • 
1 

SL.JSCR.S0S Aos· 
TSLJS FIL..L..OS Co 

D~ 

2 CADA 2 MESES 

1 Os prehistóricos 
2 Os habitantes dos castros 

· 3 Os galego-romanos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

NOME 
APELIDOS 
ENDEREZO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TELEF. ---------- POVOACIÓN 
N.l.F. 

C.P. 

Suscrébome a NOSA HISTORIA INFANTIL da que recibirei 2 números cada 2 meses ao precio de 
900 ptas. menos o 20%. 

PAGO DOMICILIADO 
BANCO/CAIXA DE AFORROS -----:---------------------.:. 
CONTA/LIBRETA 
TITULAR DA CONTA/LIBRETA 
N2 SUCURSAL ----- POVOACIÓN 
PROVINCIA 

CÓDIGO CONTA CLIENTE 

Entidade 1 1 1 1 1 Sucursal 1 1 1 1 1 o.e. rn Nº canta l.__.._I ........__,__! ........ l__,' l_ . ...._I _J,_.1-....J...._..J 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, 
os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados no seu Banco/Caixa 
de Aforros por PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. (A NOSA TERRA). 

ATTE. 
. SINATURA 

4 Os viquingos en Galicia · 
5 Bispos e·monxes 

1
. 6 Os reis de Galicia 

7 Os nobres 
8 Os innandiños 
9 . Os habitantes das cidades 

1 
1 O Xograres e trovadores 
11 Piratas e navegantes 
12 Os labregos e os novos cultivos 
13 Os ilustrados 

1 14 Os guerrilleiros 
15 Os carlistas e liberais 
16 Os galeguistas 

1 
17 Os primeiros industriais 
18 Os emigrantes 
19 Os galegos do 36 
20 Os demócratas 

Como funciona esa emisora? 

. Primeiro tiveinos que. convencer á 
comunidade da utilidade da canle, 
e non foi fácil. A outra pelexa foi 

, coa Comisión de Comunicación fe
deral, pois que non tiña unha regla 
que permitise poder facer unha 
canle para por rapaces. Desprazá
monos a Washington a convence
los da proposta e resultou. Princi
piamos uns cantos profesores e 
cando estabamos a traballar, deci
dimos que era bon darlle entrada 
xa aos nenes para que desenvolve
sen as suas próprias . ideas. Escolli
mos rapaces entre 8 e 13 anos e ti
vemos máis de 60 solicitudes. Fi
xemos unha escolla tendo en conta 
a capacidade de traballar en grupo, 
a responsabilidade e a habelenza 
para manexar, os equipos técnicos. 
Agora ternos 32 nenes anualmente 
e subimos a idade aos 9/14 anos. 
Asegurámonos de que os rapaces 
pasen por todos os aspectos da pro
dución. Saen coas cámaras, gravan 
reportaxes na comunidade, levando 
sempre un adulto con eles. Non pa
gamos a ninguén, só cobra o coor
denador contratado a tempo par
cial. Os rapaces discuten o progra
ma e deciden a edición. Non que
ríamos estrelas de aí que roten os 
postos. Comezamos no 1978 e tar
damos un ano até comezar a emitir. 

Cantas horas emiten? 

Primeiramente fixemos de catre a 
cinco semanais. Agora, consegui
rnos programas doutras canles e un 
comité de rapaces decide o que se 
emite desas mercas que realizamos. 
Dese xeito, acadamos unha maior 
programación con espazos que en
tran dentro da nosa liña. Mála au
mentar as horas xa non podemos 
ter a canle para nós sós e compartí
mola coa terceira idade da. cidade. 

'Os rapaces 
fano todo: saen 
coas cámaras, 
gravan 
reportaxes 
na comunidade, 
deciden 
a edición e fan 
as conexións" 

Que foi o máis chamativo que 
realizaron na sua tv? 

Podo dicirlle que en 1981 realiza-
mos un encontro vía satélite con 
rapaces de Brisbane (Austrália) 
que tamén se adicaban ao taballo 
audiovisual. Os cativos australia-
nos _ian cun productor profisional, 
mentres os nosos non tiveron axu-
da nengunha, o que se notaba á ho-
ra de ollar as producións. Os cati- · 
vos no:i;teamericanos estaban ner-
vosos e non era para menos porque 
era unha auténtica conexión por sa-
té lite e sen axuda ... Fixeron as cou-
sas en directo con grande acougo. 

Cal foi a aceitación dentro da 
comunidade da canle? 

Os rapaces aceitárona de contado e 
para os adultos agora é un tesouro 
da comunidade. Todos adoran a tv 
dos rapaces, porque ademais está a 
atraer a atención internacional po-
las suas propostas novidosas. Xa 
existen outras canles semellantes 
nos Estados Unidos, pero son máis 
sofisticadas e non teñen o mesmo 
espírito fundacional.• 

• 
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En 1939 mil galegas morreron no afundimento do. Castelo_ de _ Olite 

Celso Casanova 
'Sempre pensei que era terríbel matarnos uns aos outros' 

Foi un desastre total, posib.elmente o 
meirande da guerra pola rapidez coa 
que se produciu e porque as xentes 
do Castillo de Olite ian a unha marte 

segura, sen poder evitalo. En so 
cin.co minutos, ás 11 da mañá do 7 
de Marz_o de 1939, 1.200 persoas, na 
sua maioria galegas, afogaban ao pé 

de Cartagena. Celso Casanova, 
natural de Bande, salvouse daquela 
matanza, e hoxe con 78 anos lembra 
aquela mañá aciaga. 

• XAN CARBALIA 

"Nós estabamos descansando en 
· Villareal. Como se veu axiña, a 

guerra estaba prácticamente rema
tada, pero houbo unha subleva
ción interna en Cartagena e pensa
ron que podían desembarcar tro
pas e acelerar o final". 

-
Efectivamente á guerra quedába-
lle só un mes para finalizar. A 
base naval de ·cartagena viviu 
desde o primeiro de Marzo unha 
sublevación interna que a Repú
blica intentou atallar. Salvou a 
vários dos buq.ues ali estaciona
dos levándoos a Orán para ir des-

. pois á base naval tunecina de Bi
zerta. A sublevación de falanxis
tas e proclives a Franco non se 
puido evitar. A povoación alcú
maos de "Previsores do porvir", 
parodiando o nome dunha asegu
radora e sinalando o seu oportu
nismo. Primeiro avanzan co berro 
de "Por España y por la Paz", . 
mudado de contado polo ·de "Vi-

--~--·- ~- ,--

va Franco. Arriba España". Pero 
o mando republicano logra, coa 
intervención da 206 !1 Brigada 
Mixta, mandada por Artémio 
Precioso, reconducir a situación. 
Alleo a isto o mando de Franco 
embarca tropas en várias naves, 
nomeadamente no Castillo de 
Olite e Castillo Peñafiel. 

Crónica do desastre 

· A 206ª Brigada desbaratou os 
plans de Franco. As baterías de 
costa, que estaban eri mans dos 
sublevados, voltaron a control re
publicano, de maneira que calquer 
intento de desembarco supuña un
ha matanza. Os buques que viñan 
a Cartagena receberon a mensaxe 
por rádio "Baterías ocupadas por 
forzas comunistas. Non podemos 
responder da sua seguridade". 

Franco ordena a retirada pero os 
cargueiros que levaban máis de 
3.000 homes carecen de rádio, e 
viaxan sen nengunha cobertura_ 

armada. ''Viñamos desde Caste
llón -lémbra Celso Casanova-

Salváronse 700 grácias ao auxí
lio dos republicanos. Celso Ca-

e quedamos ex-
postos como pom
biños 'no tiro ao 
blanco. En cinc.o 
mnutos botáronnos 
abaixo. O Castillo 
Peñafiel conse
guiu virar e evitar 
ser cañoneado, pe
ro nqs non. Morre
ron 1.200 perosas 
nun instante. Eu 
tireime ao mar e 
agarreime a unha 
táboa. Tiña 6 cor
po queimado, non 
via case do fogo-
nazo dos tiros que 
cairon no barco, e 
levaba unha perna 
rota. Chegando a 
terra dous ho~es 
botáronme unha 
corda para salvar-

'Salveime 
de morrer 
afogado 
e os 
republicanos 
tratáronme 
·moi ben" 

sanova quer resal
tar especialmente 
este feito, "ouví
ramos falar cou
sas terríbeis do 
que ia pasar se 
~aiamos prisio
neiros. Eu xa an
dara por moitos 
frentes, porque 
como moitos mo
zos galegos fora
m os mobilizados 
desde primeira 
hora. E foi todo o 
contrário, só rece
bin atencións. Ti
_veron que deixé;lr
me, unha vez en 
terra, abandonado 
case 24 horas na
quelas condicións 
terríbeis. Cando 

n: e e perguntáronn;i,e «que tal 
vienes, muchacho» ... 

me levaron a un 
hospital.. .. nunca esperei un tra
to tan exquisito." 

lembra, desde o seu BS;nde natal, 
aquel dramático 
episódio de xuventude. 

_. A maqueta do Castillo de Olite 
e a bandeira que portaba __ 

están depositadas 
no Museu Militar da Coruña. 

_. O Castillo de Olite 
ficou a tiro de pedra 
das baterias de costa 
republicanas .. 

.. . 

A lgun oficial protexeunos espe
cialmente, temendo vinganzas 
no final desordenado da guerra· 
"anunciou: «quedan en liberda
de todos os soldap.os do Castillo 
de Olite»". 

Os supervivintes volveron visi
tar Cartagena vintecinco anos 
despois. Celso Casanova láiase 
daqueles anos terríbeis "pergun
tábame no barco porque tiñamos 
que morrer tan novos. Pasado o 
tempo decatábame que era terrí
bel estar matándonos uns aos 
outros". 

No Museu Militar da Coruña 
conservan fotos do Castillo de 
Olite e tamén restos da sua ban
deira. O Museu non resalta os 
mesmos valores de paz que Cel
so Casanova · reivindica. Segue 
tendo ese barolo patrioteiro, do 
que non foi senón unha terríbel 
desgrácia provocada por aqueles 
para quen as mortes non son se
nón "baixas". + 
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O CIRCO NORMATIVO 
OU A IMPOSIBILIDADE DE CONHECER A ORTOGRAFIA OFICIAL DO GALEGO 

Do mesmo modo que f am as grandes em
presas da informática com os seus programas, 
os laboratórios do I.L.G. tiram cada certo 
tempo umha nova normativa que anula e «su
pera» a anterior. Este ano já ternos as Normas _ 
Ortográficas e Moifol6xicas, Versom-95, que 
venhem desautorizar as versons anteriores. 
As navidades podemos c 1 assificá-las em 
dous grupos: a) o que podemos chamar «am
nistías», quer dizer, palavras .ou escolhas nor
mativas que deixam de ser «lusismo», e por
tante deixam de ser proibidas; e b) novas «es
panholadas, castrapadas e inventos vários», 
que som elevados a ca~egoria normativa. 

Entre as primeiras cumpre citar as seguintes: 
olfacto, baptista, cuadrimestre, durmente, 
quiñentos, o/factivo, cuadrúpede, cuadrisíla
bo, sandeu!sándía, avais (plural de «aval», 
antes diziam «avales» como em espanhol), 
reais (plural de «real», antes diziam «reás» ), 
o verbo «consumir», conjugado com alter
náncia vocálica como «fugir», o verbo «fun
dir» (=derreter) conjugado sem alternáncia, 
diocese, énclise (enclise), esexese (exegese) e 
osmose, conforme á acentua~om et~ológica. _ 

Quanto ªº tratamento oas termina~ons 
«-zón/-ción, -són/-sión», normativizam «-ción, 
-sión» nas palavras cultas (fomecendo umha 
pequena lista delas na qual incluem pal avras 
que nom som cultismos nem sequer sabem o 
que é um cultismo!), e dizem que «Levan -zón 
palabras patrimoniais como doazón, razón, sa
zón, torzón, traizón, etc.» (sic). Significa esse 
«etc.» que todas as patrimoniais som_ agora 
com ·-zón? Vam dizer «adiviñazón, amoesta
zón, arrecadazón, encadernazón, entoazón, 
poboazón, maldizón obrigazón, saudazón, si
nalizazón, xerazón»? Que é o que acontece 
comas patrimoniais em -són? Esquecerom-se 
delas? Resolverom que nom existem? 

É também plausível a elim~a9om do abece
dário das letras «ch» e «11», passando a ser 
dígrafos, assumindo a decisom da Real Aca
demia Espanhola. Por que o fam agora e nom 
antes? Seguindo a decisom da R.A.E. estám 
a actuar como se o galego fosse umha varian
te linguística do espanhol, um satélite. Som 
igualmente avan~os cara o galego de verdade 
a supressom de espanholismos como «doctri
na», «bautista», «doble»; de vulgarismos co
mo «preceuto»; ou de dialectalismos como 
(<dediante», «sinte», «bardantes». Como ve
mos, custa-lhes mas aprendem. De seguirem 
assi nuns trinta anos chegarám ao galego. 

Quanto ao grupo b) de novidades, ternos: 

ESPANHOLADAS: 

flota (em galego correcto «frota», forma an
terior do ILG); 
avaricia (em galego correcto «avareza»; for
ma anterior do ILG); 

ÁNGELO RODRIGUES DE CA.ummos 

prÓnto, com o significado de «aginha», 
«já»; «logo» (em galego «pronto» significa 
«preparado») 

CASTRAPADAS: 
ermitana (em lugar do galego «ermitá», for
ma antiga do galego satelizado do ILG) 

INVENTOS V ARIOS: 
respecto (polo galego «respeito» ), delicto (por 
«delito»), flegmón (em vez de «fleimom»), 
inmiscirse (em lugar de «imiscuir-se») 
pao ( em gal ego «pau» ), bacallao ( em vez de 
«bacalhau» ), arao (por «ara u»), callao ( em . 
lugar de «calhau» ), etc. 
mortaldade ( em vez de «mortalidade» ou 
«mortandade») controis ( em vez de «contro
los» ), anteriormente diziam «controles» va
cúa, cabrrúa, cervúa (sic), supostos femini
nos de «vacún, cabrún, cervún». 

••••••••••••••••••••• 
'Um nunca sabe 

qual é a forma 
«máis normativa». 

Há palavras que estes 
gajos do ILG 

já mudárom ti:es e 
quatro vezes" 

Nas Normas-95 corrigirom muitos erros e 
esquecimentos que .a Associa~om Oalega da 
Língua advertiu no «Estudo Crítico». 
Nota-se que som alunos aplicados e estudam 

. tudo o que nós publicamos (que nom se pre
.ocupem que já lhes remeteremos um «Estu
do Crítico» das Normas-95, para a edi~om 
das Normas-96). Contudo seguem a ser uns 
chafalheiros, é pratic~ente geral em todos 
os pontos tratados nas Normas-95 a falta de 
palavras que deveriam aparecer nas listas. 
Assi no tratamento dos grupos consonánti
cos cultos com 'b", falta «submisso» e a sua 
familia léxica, na termina~om -zo/-za falta 
«perseveranza» (tampouco aparece na lista 
da terrnina~om -cia/-cio); na das paJavras 
com~adas por es- e derivadas de ex- latino, 
faltam «escusa», «espoliar», etc., etc. 

·As .Normas-95 entram também em con
tradi~om com as publíca9ons mais re
centes do ILG (nomeadamente o seu 
«minidicionário» e a sua gramática, fi-

·cando esta última totalmente desactualizada: 

Dic. e/ou Gramática Normas-95 

diócese diocese 
romeu romeo 
chapeu chapeo 
compostelana compostelá 
sacristán sancristán 
mortandade mortaldade · 
dolmen es dolmens 
controles controis 
inmiscuir inmiscir 
-ón -oa (aumentativos) -ón, -ona 
suprir suplir 
enfrente en fronte 
tal vez tal vez 
substraer subtraer 
eis nom existe 
avir advir 
nom existe pronto 
de abondo da bond o 
de sotaque de socate 
e~c. etc., etc. 

Com tudo isto um nunca sabe qual é a forma 
«máis normativa». Há palavras que estes ga
jos do ILG já mudárom ·tres e quatro vezes: 

controles (1971) 
reás (1971) 
prantar (1972) 
estraño (1971) 

controis (1982) 
reais (1982) 
plantar (1980) 
extraño (1982) 

1971: «Gallego 1» (sic) 

controles (1986) 
reás (1986) 
prantar (1982) 
estraño (1990) 

Mas querem que 
«traguemos» com 
tudo, e fam da sua 
normativa umha 
questom de fé. A 
que estfun a jogar? 
E para eles a nor
mati viza~om da 
nossa língua umha 
galhofada? Nom. É 
um negócio . Os 
censores da Inqui
si\:om espanhola, 
ou os do regime 
franquista , sempre 
encontravam em 
todo o livro, filme 
ou obra de qu al
quer género que 
passasse polas suas 
maos 1 algo merece
dor de ser proibido, 
até nas obras dos 
adictos ao regime. 

CALI Faziam-no porque 
tinham que justificar o seu ordenado,' por 
muito que os criadores se autocensura sem, 
os censores sempre iam suprimir algo para 
demonstrar que seguiam sendo necessários. 
O mesmo acontece com estes «normativi
zadores», pagam-lhes para normativizar, 
mas a normativa nunca pode estar acabada, 
pois ficariam sem ordenado. As mudan~as 
normativas favorecem também as editoras, 
que tenhem que publicar continuamente di
c ionári os «actualizados » (recordades 
« 1984» de Georg e Orwell ?) e revisar os 
seus fundos, recebendo novos subsídios, e 
vendendo mais livros entre os coitados se
guidores da normativa do galego sateliza
do, que se vem na obriga de estar em dia, o 
qua1 é cada vez mais dificil. É um negócio 
da China, mas tanto querem lucrar-se que 
lhes vai estourar o invento · nas maos; os 
que por desinforma~om seguem as normas 
do ILG estam cada dia mais desorientados, 
mais alporizados, -e decatando-se de que 
estám a gozar com eles. Aginha o feiti90 se 
virará contra o feiticeiro. 

Conselho aos normativizadores, bolseiros e 
colaboradores do ILG: abandonai o barco an
tes de que se afunda, e ide-vos com o godo do 

controis (1995) 
reais (1990) 

plantar (1990) 

cachimbo ao centro 
esse que o gajo 
arranjou. Pagam 
melhor, tem mai s 
futuro , e poderede 
seguer inventando 
norma ti vas, polo 

1972: «Galego 2» 1986: «Gramática galega» 
1980: «Diccionario básico da lingua galega» 1990: «Diccionario da lingua galega» 
1982: «Nonnas ortográficas ... » 1995: «Nonnas ortograficas ... » (Normas-95) 

menos enquanto os 
partidos centralistas 
tenham o poder. • 
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Utlha lembranza .da revista Nós 

moxa comentamos, est~ presente 
con peciñas de teatro breve de 
Álvaro das Casas, cantos de Cas
telao, relatos de Otero e Risco. 
Sen esquecer as traducións dou-. 
tros idiomas (xa é tópica a cita 
da versión de Otero duns capítu
los do Ulyses de Joyce) e dos 
clásicos greco-latinos. Tamén os 
ensaios e a reprodución de con
feréncias sobre temas variados. 
Non sen razón tense dito que o 
grupo Nós foi o creador da prosa 
galega. 

no seu 75 . / . 
an1vers.ar10 

Marcou a toda unha xeneración ga.leguista 

• XESUS TORRES REGUEIRO 

Cúmprense agora, na sazón do ou
tono, setenta e cinco anos da apari
ción daquel xa case mítico "Nós, 
boletín mensual da cultura galega" 
que aparecera o 30 de Outubro de 
1920 e 6 desapareceu -logo de 
atravesar múltiples dificultades
forzado pola barbárie do 36. Unha 
publicación que marcou unha deci
siva etapa na cultura donoso país; 
europeizándoa e poñéndoa en rela-

. ción con outras culturas, e deu no
me a un grupo que foi fundamental 
no rexurdimenco e desenvolvernen
to da nosa cultura nes~ século. 

No núcleo nacionalista de Ourense 
xestouse a publicación, da man 
dun fatiño de intelectuais que pou
co antes da conversión galeguista 
tiveran a sua etapa esteticista e es
nob con La Centuria: Vicente Ris
co (director) e Arturo Nogueral 
(xerente), Cuevillas e Otero Pedra
yo completaban o cenáculo, xunto 
con Xavier Prado "Lameiro" (re
dactor xefe), e Xulio Gallego (se
cretário de redacción) gue logo de-
aparecerán dos créditos da publi

cación. A ideia inicial, con todo, 
debeu surxir en conversas de Ra
món Cabanillas, Castelao e Losada 
Diéguez en Pontevedra. Eles están 
entre o ete sócio iniciais da 
"empre a' . Adernai , este último 
expoñiaJle nunha carta a Ri co, un 
ano antes da saida do Nós, a ideia 
inconcreta d un "boletin", cousa 
coa que o ouren án e amo aba 
conforme e ofrecía colaboración. E 
do rianxeiro debeu air a proposta 
do nome, e ternos en canta o seu 
álbum Nós e un suplemento cultu
ral do mesmo norne, publicado 
pouco ante polo diário coruñés El 
Noroeste, para o que tamen lle de
señara a cabeceira. A redacción es
taba no domicilio de Risco e corno 
director artf stico figura Castelao, 

. autor das portadas ou portada 
(pois, fóra da dos .primeiros núme
ros, rnantívose até o final con ape
nas unha lixeira variación), de ca
beceiras, orlas, capitulares, disposi
ción tipográfica e outros elementos 
gráficos. Nas cabeceiras iniciais 
faise constar un pretencioso plantel 
de colaboradores. Nen todos o se
rian, nen moitos que o foron están 
nesa relación inicial. Tratábase de 
arroupar a publicación nos seus co
rnenzos con nomes prestixiosos. 

A revista tivo a sua primeira crise 
xa ao pouco de aparecer. Nunha 
carta a Losada, Risco quéixase das 
perdas do primeiro número e da 
necesidade peremptória de aumen
tar a escasa publicidade. Entremé
dias do número 4 (de Xaneiro de 
1921) e o 5 (de Xuño de 1921) es
tivo seis meses sen sair. Logo sae 
alternando' períodos contínuos 
(mensual) e discontínuos (cada-2 
·ou 3 meses) até o número 18 do 1 

nOJ. 

Sobre estas liftas, portada reallzada por Castelao. A rentes do título, unha das 
cenefas de cabeceíra de páxina. 

de Xullo de 1923 en que suspende 
durante dous anos a saida por ra
zóns económicas, madia leva! Ne
ses prirneiros números imprimiuse 
no obradoiro de La Región en Ou
rense, até o número 15, e os tres 
seguintes no obradoiro pontevedrés 
.de J. Poza. Reaparecerá coincidin
do co Dia de Galiza de 1925, en 
plena Ditadura. De prirneiras a edi
torial "Lar", sociedade de Casal e 
Carré, fíxose cargo, 

vez máis o peso dos mozos do Se
m inário de Estudos Galegas e a 
man do próprio Ánxel Casal e me
nos a de Risco que, ainda que se
guirá figurando como director, xa 
non controla os comidos como · ao 
princípio. A partires da data citada 
anteriormente, voltari as irregulari
dades na saída: a veces números 
dobles, retrasándose a aparición, 
até o derradeiro, que abarca seis 

meses -de Xullo a 
Nadal do 1935-· e imprimíndoa na Co

ruña. Logo Casal, 
separado de Carré, 
seguiu editándoa e 
administrándoa e 
mesmo chegará a 
darlle á sua impren
ta e editorial o no
me da revi~ta, nome 
que para o galeguis
mo tiña un signifi
cado de autoafirma
ción nacional. Carré 
nun artigo conme-

Non sen razón 
: tense <lito que 
~o grupo Nós 
~ f oi o creador 
~da prosa 

imprimirase case 
médio ano _retrasa
do, en vísperas da 
barbárie do 36 e xa 
non poderá ser. dis
tribuido. 

: galega . . 

O número adoita- -
ba abrir a sua pri- · 
meira páxina cun 
poema, abertura 
iniciada·nada me-

morativo do cin-
cuentenário siléncia 
a Casal ("Lar, da que eu fun pro
pietario e direitor") e a sua edito
rial N ós como se Lar continuase a 
editar a revista até o final. Apoiada 
nesta plataforma editorial, non sen 
grandes sacrificios por parte do 
editor, agora trasladado a Santiago, 

.... xa sairá mensualmente até o.15 de 
Marzo de 1934, notándose cada 

nos que por Tei
xeira de Pascoaes 
e continuada por 

López Abente, Xavier. Prado, 
Taibo, Marqués. de ~igueroa, 
Amado Villar, Cabanillas ... para 
deixar paso aos poetas mozos 
Fermin Bouza, Blanco Amor, 
Carballo Calero, Augusto e Alva
ro Casas, Xulio Siguen:la, Mon
tes , Cabad'a, Cunqueiro, Iglesia 
Alvariño, Parente, Pimentel... E, 

pese a esta preséncia constante da 
poesía, non deixa de ser insólito 
que todo un número da revista 
saise inteirameme dedicado á po
esía galega. Ocorreu no número 
92 do Día de Galiza de 1931. O 
secreto deste número contouno 
Fermín Bouz~ Brei no número 
extraordinário que a R.A.G. dedi
cou á revista: "está total e absolu
tamente disposto por min, sen 
que o Risco soupese do contido 
deica a saida da imprensa. Vai 
adicado á poesia. Todos os poe
mas os pedira eu, un por un a ca
da autor". Bauza 

A preséncia das mulleres é esca
sísima, case inexistente, pois fó
ra dalgunha co'laboración de 
Francisca Herrera Garrido e de 
Josefa Iglesias Yilarelle (indirec
tamente, a través dunha reseña 
do seu método de leitura), o resto 
de sinaturas femininas que apare
cen son de alumnas de Maxisté
rio como recopiladoras de contos 
e folclore, seguramente por en
cargo do próprio Risco, profesor 
da escola de mestras de Ourense. 

En canto á parte artística, xa dixo 
acertad~mente Luis Seoane que 
Nós, "a pesares de colaboracions 
de Castelao e dalguns artistas, non 
tivo demasiadas inquedanzas eneal 
das artes plásticas". As ilustra
cións están ali para iso, para ilus
trar os artigas ou como cabeceira 
ou colofón, repetíndose duns nú
meros noutros. Neste aspecto, e 
aparte de Castelao, cómpre desta
car as aportacións de Colmeiro, 

especialmente, e de 
Femández Mazas e 

A revista 
rendiu 

-aparte dos seus. 
traballos de arque
oloxia, etnografía, 
ben só ou en par
ceria con Cuevi
llas, Castelao ou o 
seu irmán Luis
encargouse de 
lembrar a Amado 
Carhallo e Manuel 
António na marte 
destes poetas mo-

curiosos 
homaxes a 

S~oane nos anos 
trinta: Mª Victoria 
Carballo-Calero 
Ramos, filla dun 
dos que máis cola
borou n'! revista , 
elaborou un traba
llo ~obre "A ilustra
ción na revista 
Nós" que analisa e 
reproduce toda a 
parte gráfica da pu
blicación. 

zos. 

A revista rendiu 
curiosos homaxes 
a _pe.rsoeiros tan di
ferentes como p li-

- .der irlandés McS
wine y, San Fran
cisco de Asís ou 
Pondal, co gallo 
dalgun cabodano, 
así como a Mur-

persoeiros tan 
diferentes 
-como o líder · 
irlandés 
McSwiney, 
San Francisco 
de Asis ou 
Pondal. 

·cando en 1970 se 
cumpriu médio sé
culo da sua apari- . 
ción -ainda vivia o 
patriarca Otero Pe
drayo, o único dos 
fundadores-, a Real · 
Académia Galega 
brindoulle unha ho
maxe para conme
morar o cincuente
nário da sua saida, 

guia, Lousada Dié-
guez, Salvador Ca-
beza de León e 
Xurxo Lourenzo con motivo dos 
respectivos falecementos, e no de
rradeiro número a Anxel Casal, 
xerente· e editor da revista, ade
mais doutras moitas causas. 

Nos comidos teñen especial des
taque a arqueoloxia e a prehistó
ria, a etnografía e o folclore, ma
térias tan caras a Risco e Cuevi
llas. Outros colaboradores nestes 
temas son os irínáns Lorenzo, 
discípulos dos anteriores, e os ta
men mozos Bouza Brei, Fraguas, 
Xosé Ramón f emández-Oxea, e 
R. Martínez López, vencellados 
ao Seminário de Estudos Gale
gos. Os diários de viaxe (entre os 
que teñen especial importáncia 
os de Ca~telao e Risco por Euro
pa · e as xdras pola terra galega 
dos Ultreia), a Xeografia (espe
cialmente cultivada por Otero), a 
notícia bil?liográfica de canta no
vidade editorial non só de Galiza 
senón tamen noutras línguas eu
ropeas (en francés e alemán, en 
español, catalán ... e moi espe
cialmente en portugués), asi co
mo dás revistas especializadas de 
Europa e América, intercambián
dose con rnoitas delas. 

A literatura, aparte da poesía co-

que tivo como froito a edición dun 
número especial coa colaboración 
de moitos dos que o foran do bo
letín, ainda vivos daquela, e unha 
segunda parte moito roáis intere
sante que recolle · un índice xeral, 
de autores e matérias, cousa moi 
de agradecer para un cabal mane
xo da publicación, hoxe de doado 
acceso grácias ás edicións facsi
milares que, por certo, incluen o 
derradeiro número que non puide
ra distribuirse. 

Con razón dicia Xosé Ramón e 
Femández-Oxea, o inefável Ben
Cho-Shey, que a mellar homaxe 
seria publicar o índice completo da 
revista, un traballo que a el constá
balle que alguén xa tina preparado 
para o seu uso persoal. ·E como 
non!, se era el mesmo quen se tiña 
tomado o paciente traballo. Del foi 
a idea de publicar un número máis 
de Nós, coa sua fermosa e recarga
da portada e do seu mesmo forma
to, cincoenta anos despois do pri
meiro e a trinta e catro da sua de
saparición. Que non foi definitiva, 
pois, grácias ao traballo daquel 
grupo e á sua publicación, sabe
mos quen somos, quen fumos e 
mesmo albiscar que podemos ser 
se seguimos a ser Nós. + 

r 
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Convocatórias 

·Em Galego! . 
A Associac;om da Língua Artábria 
organiza un curso de língua do 17 ao 2 
de Novembro, con horário de 20 a 
21,30 h., no seu local social: Reis Ca
tólicos, 5-7. A Solaiila. Santa ÍCia. Na~ 
rom. A matrícula custa 500 pta. 

Encadernación artística 
A Cooperativa de Educación Medio
ambiental (CEM) da Coruña, convoca 
o seu cuarto curso de encadernación ar
tística, cona intención de recuperar as 
técnicas artesanais de encadernación 
tradicional. O curso que está aberto ao 
público en xeral, durará 125 horas re
partidas en 7 meses, de Martes a Xoves 
de 18 a 20 h. A matrícula fica aberta até 
o 7 de Novembro na CEM: Laracha, 
10. 15010 A Coruñ_a. (981) 26 56 40. 

Prémio Taboada Chivite 
O concello de Verin convoca a nove
na edición do prémio Xesus Tabóada 
Chivite, dotado c9n 500.000 pta. e 
aberto a traballos sobre antropoloxia e 
arqueoloxia galega ou portuguesa. Ad
miten entregas até o 31 de Outubro. 
Teléfono: (988) 41 00 OO. 

Obradoiros 
Duos Pontes 
A asociación de coros e danzas ponte
vedresa Duos Pontes abriu a sua oferta 
de cursos para este inverno. Impartirá 
clases de danza, gaita, canto tradicional 
e encaixes de bolillo, abertos a todos os 
interesados. Matrículas e información 
en: Riestra, 21-3º. 36002 Pontevedra. 

Concurso de fotografia 
· sobre o racismo 

A Consellaria de Família convoca un 
concurso de fotografía sobre o racis
mo encadrado na campaña internacio
nal contra a xenofóbia St»nos diferen
tes, somos iguais. O certame vai diri
xido a galegas é galegas de 14 a 30 
anos, anque conta cun prémio especial 
para usuários e usuárias do Carné xo
ve Euro<26. As fotos teñen que ter un 
tamaño entre os 18x24 e os 30x40 cm. 
e pódense entregar antes do 22 de 
Outubro na Dirección Xeral de Xu
ventude. O prémio para os subscritos 
ao Carne xove Euro<26 é de 50.000 
pta., fóra desta modalidade hai tres 
prémios: 100.000, 75.000 e 50.000 
pta. Maior información rio Teléfono 
Xove: 902 15 25 35. 

Arte en defensa 
dos rios 
.o grupo ecoloxista de Chantada Xe
vale, convoca por sétima vez o certa
me non competitivo de fotografía, de
buxo e narrativa A arte en defensa da 
natureza. Desta,volta adicado a retra
tar a situación dos rios galegos no to
cante a contaminación, lixos, enca
ros, furtivismo ou riqueza paisaxísti
ca, cultural, etc. Os que desexen par
ticipar poden enviar obra (o tamaño 
máximo das fotografías e debuxos é 
de dobre fólio) até o 30 de Outubro 
a Xevale (Apartado 35 de Chantada 
ou 22 de Monforte). Cada participan
te receberá un lote de materiai ecoló-

xico: camisetas, libros, revistas, papel 1 

reciclado. Máis información nos telé
fonos (982) 16 25 82 (Anxo) e 40 16 
92 (Femando). 

Prérllio 
de narracións xuvenis 
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio da 
Fundación Caixa Galícia convoca o IX 
Prémio de Narracións Xuvenis Rua 
Nova, dotado con dous primeiros pré
mios de 250.000 pta•. O concurso está 
aberto a todos os mozos/as que non te
ñan feítos os 18 anos o dia 1 de Abril 
de 1996, e apresenten traballos (por 
cuadriplicado e cos dados persoais: no
me, enderezo, teléfono e fotocópia do 
DNI ou do libro de família) dunha ex
tensión mínima de 25 e máxima de 125 

· fólios mecanografados a dobre espazo. 
Hai que entregar antes do 1 de.Marzo 
de 1996 na Biblioteca Nova 33 (Rua 
Nova, 33-2º. 15705 Santiago. Apartado 
de Correos 637. 15780 Santiago), ou en 
calquer das oficinas de Obras sociais de 
Caixa Galícia na Coruña, Lugo, Ouren
se, Pontevedra, Vigo, Ferro! e Santiago. 
Cada un dos dous primeiros prémios 

• constará dunha dotación de 250.000 
pta. e a publicación do texto. Tamén 
hai estabelecidos dous accesits-qµe 
conlevan a publicación do texto. 

Narrativa erótica 
A Asociación universitária Eis con
voca a terceira edción do · certame de 
narrativa erótica Máquina de Vapor, 
aberto a todos os galegos ou residentes 
na Galiza. Aceptan textos que toquen 
o sexo en algunha das suas manifesta
cións, escritos en calquer normativa da 
língua galega. A extensión dos relatos 
ha de andar entre as tres e as dez follas 
mecanografadas a dobre espazo. A 
apresentación ten que ser por triplica
do, baixo seudónimo e plica, antes do 
15 de Novembro de 1995, no:.C.M.U. 
·Rodríguez Cadarso. Campus Universi
tário. 15706 S_antiago. O relato gaña
dor receberá un prémio de 25.000 pta., 
e será" publicado xunto unha escolma 
das outras narracións nun número es
pecial da revista Eis. 

Cinema 

Presa e chiculate 
en Pontevedra 
O cine clube Pontevedra proxecta, 
dentro da semana adicada a José Mar
tí, o filme cubano dirixido por Gutié
rrez Alea e interpretado por Jorge Pe
rugorria Fresa e chiculate. Será o 
Mércores 18 ás 20 e ás 22, 15 h. na sala 
de Caja Madrid. 

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. Ainda quedan dous filmes: Re
servoir Dogs (1993) de Quentin Ta
rantino (VOSE), que pasan o Luns 16, 
e O piano (1992) de Jane Campion 
(VOSE), que se pode ver o Martes 17. 
Os pases son ás 20,30 h., e a entrada 
custa 200 pta. 

axenda 
Carteis para a Cidade 
Vella compostelá · 
A Asociación cultural Cidade-VeUa de 
Santiago propón un concurso de cartazes 
para a promoción do Casco vello com
postelán. Poden partic~par todos os inte
resados con traballos que reflexen o am
bente nocturno e o carácter histórico-mo
numental da Zona Vella. Non hai limita
cións no número de tintas pero os carteis 
han de respetar as dimensións de 70x50 
cm., e chegar sobre cartón pluma. Xunto 
traballo ahegarase unha ficha cun resumo 
dos elementos de deseño e impresión 
empregados, a técnica utilizada, o núme
ro de tintas e o soporte idóneo para a po
síbel edición. Todos os cartazes incluirán 
un lema sobre o ambiente nocturno da 
Zona Vella, o símbolo da Asociación e 
dos Iocais patrocinadores do concurso. A 
apresentación das obras será baixo plica, 
antes do 31 de outubro de 1995, na 
Asociación cultural cidade Vella: Porta 
da Pena, 10-baixo. 15704 Compostela. 
Ou no Apartado de Correos 108, tamén 
de Compostela. O prémio, que pode que
dar deserto, é de 75.000 pta. 

Contos escritos. 
por cativos 
O concello de Lugo convoca o concurso 
Trapero Pardo aberto a cantos inéditos, 
de tema e extensión libres, para alumnos 
e alumnas de 8 a 18 anos. Os prémios 
van das 30.000 ás 50.000 pta. Pódense 
remeser traballos até o 26 de Outubro á 
Delegación de Cultura e Educación en 
Lugo: Quiroga Ballesteros, s/n. 27001 
Lugo. Información no (982) 29 72 15. 

Bolsa de vivenda 
A Consellaria de Família organiza un 
fundo de vivenda en aluguer dirixido á 
xente nova. Os proprietários que aluguen 
pisos ameio da bulsa beneficiaranse dun 
seguro de caución para impago de rendas 
e doutro multirisco para o inmoble. Os 
interesados, xoves e proprietários, poden 
peder información na Oficina de Aseso
ramento e Aluglier de Vivenda: Casa da 
xuventude. Praza do Matadoiro s/n. 
15703 Santiago. (981) 58 39 oo.+ 

Harvey Keytel en Piano. 

A noite do cazador 
no Lumiere 
O cine clube' Lumjere escolleu o filme 
de Charles Laughton The night of the 
hunter (EEUU 1955), para o seu pase do 
Mércores 18 ás 20,30 h., no auditório do 
Concello de Vigo. Entrada: 300 pta. t 

O escudo ele Gali~a, 
deseñado por Castelao, 

agora en insígnia. 

¿olicita a c·antidade 
que desexes ao apartado 

137i, 36200 de Vigo. 

ENVIA O IMPORTE TOJAL 

EN SELOS DE CORREOS 

P.V.P. 200 PTA UNIDADE 

O trinque 

Festas 

A VI Festa do Carbal/o 
terá lugar este Sábado 
dia 14 en Vilameán 

Anúncios de balde 
• Axúdanos a encher Galiza de ár
bores. Merca un bono-árbore de Xe
vale e plantaremos no teu nome, por 
cincocentas pesetas, un teixo e un 
acivro nos montes galegos. Envíos 
por xiro postal ao Apartado 35 de 
Chantada. A nome de Xevale, agrupa
ción ecopacifista do Su! ~e Lugo. 

• Gralha N!! 8: noticias, crítica "Nor
mas 95". Quadrinhos brasileiros, eti
quetagem em Galego, Negu Gorriak. 
J á a venda História da Galiza em 
Banda Desenhada ... Envio gratuíto do 
boletim. Apartado 678. Ourense. 

• Orquestra de cámara, composta 
por afeizoados, busca 2 violonchelis
tas de primeiro grao ou superior, 
para incorporarse á sua formación. OS 
ensaios son os Venres de 19,30 a 21 h. 
en Vigo. Os interesados poden chamar 
ao (986) 46 86 84 de 9 a 21 h. 

• Traspásase local de renda antiga 
na Rua do Vitar de Compostela. 
Chamar ao (981) 57 58 84 de 5 a 9. 

.-Busco casa labrega con terra (de 
2.000-a 4.000 m2 aproximadamente) 
na província de Pontevedra. A ser 
posíbel no interior. Perguntar pola 
Sra. Márquez nu (07-41) 42 41 81 
91. Suiza. 

• Urxe conseguir ou atopar os víde
os de Bernstein en Leccións de músi
ca para xovenes. (986) 40 05 53. 

• Se qperes escoitar o 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 l.386."15007 A Coruña. 

• A revista quincenal de crentes gale
gos Irimia chegará a ti gratuitamente 
até final de ano. Escre'benos ao Aparta
do 980 de Santiago de Compostela. 

• Son unha persoa xoven interesada 
pota PermacuJtura. Gostariame con
tar con xente que soubese ou estivese 

Teatro 

Morcego, Chévere e 
Noroeste en Moaña 
Teatro do Morcego, os que andaban a 
representar Doberman de Reixa a tem
pada pasada, interpretan Os pátios da 
memórfa o Sábado 14 no Cine Veiga de 
Moaña. Ta!Jlén no Cine Veiga actuan 
Chévere Teatro (Sábado 21) coa obra 
Annus horribilis e Teatro do Noroeste 
(o Sábado 28) con Histórias Peregrinas. 

Nacho Otero e O Mago 
Antón tamén en Moaña 
O Café do Real de Moaña ten pro
gramada para o Venres 20 ás 11 da 
noite o espectáculo In-sumiso de-Na
cho Otero. Os días 27 e 28 ás 12 da 
noite tamén no Café do Real O Mago 

Actividades 

Os fusilamentos 
do 27 de Setémbro 
Ainda se pode visitar a mostra pictórico-

. hemerográfica sobre os fusilamentos 
aberta pa Federación de AA. VV (Praza 
da Princesa. Vigo). Pero a comisión cria
da para facer homenax'e aos últimos fusi
lados do franquismo tamén ten progra
madas duas mesas redondas. Fidel del 
Río (Xuiz e Profesor de Dereitg Peo.al), 
Genoveva Forest (Xornalista), Juan 
Aguirre (Abogado de García Sanz) e 
Leonidas de Carlos (Director do Intitu-

(Torniño). De 8 da 
mañá a 8 da tarde 
castañas asadas e viña 
novo, gratis! Música, 
baile e verbena.+ 

moi interesada en facer unha asocia
ción galega da Permacultura. Escreber 
a: Xosé Manuel Novas. Romil, 9-2º 
direita. 36202 Vigo. 

• 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. 

• Somos xente do concello de Perei
ro de Aguiar (Ourense), interesados 
en formar un colectivo ecoloxista 
para organizar diversas actividades. Se 
che interesa pode 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 traducións. Profesores 
nativos de Bretaña e da Gran Bretaña 
con experiéncia. Licenciados en filo
loxia. Isabel e Neal. Rua de Enfesta 
11-2º. Santiago. Teléfono 57 35 84. 

• Radio Kalimero, radio libre en 
Compostela, oferece a colectivos so
ciais e persoas a nível individual, a 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 m 2 úteis) en Ma
rio. Vistas ao mar, comedor, 3 cuartos, 
cociña amoblada, calefacción indivi
dual a propano, 2 trasteiros, e 2 prazas 
de garaxe opcionai . (986) 89 10 12. 

• Regalo cadelinbos recem nados a 
finais de Julho. lntere ado chamará 
l0-12 a.m. ao 56 17 58 de Composte
la. Perguntade por loma ou Belem. • 

Antón oferece o e pecláculo Máxia 
de cerca. 

Na soedade dos 
campos de algodón 
A Factoría Teatro fai representación 
da obra de Bemard Marie-Kolté , Na 
soedade dos campos de algodón, os 
dias 12 e 13 ás 10 da noite na sala Ga
lán de Santiago. 

. Máxia por narices 
Polo mago Luis Boyano, o Venres 13 
ás 20,30 h. no centro social de Castri
llón da Coruña, o Sábado 14 ás 8 na 
Casa da cultura de Oleiros e o domin
go 22 á mesma hora na Casa da Cultu
ra de Cambados.• 

to Santa Irene), falarán sobre os Asf}ec
tos éticos, políticos e xurídicos dos pro
cesos de 1975, nun debate moderado po
lo abogado Joaquín Pérez Caamaño, o 
Martes 24 ás !8 do serán na galeria 
Sargadelos 4e Vigo (na rua Doutor Ca
daval). A seguinte mesa redonda terá lu
gar no mesmo local e a mesma hora o 
Luns 30, baixo o título A transición po
lítica e os fusilamentos do 27 de Se
tembro ollados desde a actualidade. 
Ne! participarán Méndez Ferrín, Antonio 
Palacios (membro da CNT), e represen
tantes de BNQ, EU, PP e PSOE.• 



Exposicións 

Arte sen frohteiras 
Na Casa da Xuventude de Chantada, só 
até o 15 de Outubro, de 4 da tarde a 9 da 
noite. A Organización Non Gubenna
mental para o Desenvolvimento Bicis 
pola Paz (Chantada), artellou unha 
mostra en contra da xenofóbia para a 
que trouxo pezas artísticas de distintas 
culturas. Os principais engados os cons
tituen unha colección de paipas de fu
mar (africanas, bretonas, galegas ... ), e 
unha grande variedade de pezas artesáns 
amazónicas, incas, nicaraguenses, chi
nas e saharauis. Unha série fotográfica 
sobre a África negra completa a oferta. 

Prototipos: 
mobles e obxectos 
Deseñados por artistas e arquitectos: 
Juan Cuenca, Ángel Duarte, José 
Duarte, E.quipo 57, Pedro Feduchi, Au
rora Herrera, Sigfrido Martín e Juan 
Suárez entre ooutros. Até o 20 de Ou
tubro na Sala Marisa Marimón de Ou
rense. 

E Pelúdez dixo~ .. 
Mostra hemerográfica sobre O Pelú
dez, popular personaxe do San Froi
lán, até o 25 de Outubro, de lO a 14 h. , 
na Biblioteca Provincial de Lugo. 

Escultura 
contemporánea en Vigo 
Máis de 50 pezas do século XX. Picas
so, Julio González, Cargallo, Miró, ou 
de fóra do estado Henry Moore, Man 
Ray, Isamu Noguchi, Lynn Chadwick e 
Allen Jones entre outros. Femme de
bout de 1945 en bronce patinado e máis 
duas esculturas en ladrillo vermello de 
cerámica Tete de clwuette, do 68 e Petit 
visage solafre do 69, son as tres obras 
de Pablo Picasso expostas. Xunto as 
tres obras do catalán Julio González 
gardan La Segadora feíta en pedra nos 
anos 20 por Julio González. Tamén ex
poñen obra de Jorge Oteiza (San Fran
cisco, un bronce de 1953), con outras 
máis modernas de Pablo Palazuelo (Fu
mista Vlll de 1980}, Pablo Serrano, An
toni Clavé, Susana Olano e Antonio 
López. Abre até o 26 de Novembro no 
centro cultural Caixavigo. Horário: de 
18,30 a 21,30 de Luns a Veares, Sába
dos de 12 a 14,30 e de 18,30 a 21,30, e 
Domingos e feirados de 12 a 14,30 h. 

Ana Pasarín 
Expón até o 4 de Novembro na galería 
Sargadelos de Vigo (Doutor Cadaval, 
24). Irene Crespi de Bos Aires descre
be o estilo d~ ua pai ana Ana Martf
nez Pasarín no folleto da mostra "esco-

Portugal 

Ex msiciúns 

No PORTO: 
A~to dos Índios Americanos, até 
o 17 de Decembro no Celeiro da Fun
da~ao Serralves. Escultura británica 
contemporánea De Henry Moore aos 
anos 90, 'até o 5 de Novembro na Fun
da~o Serralves (07-351-2-618 00 57), fai 
un percorrido pola oferta da escultura bri
tánica despois de Henry Moore e Barbara 
Hepworth: Anthony Caro, William Tuc
ker, Richard Long ... Na cual destacan os 
artistas dos 80: Richard Wentworth, Ali
son Wilding, Bill Woodrow, Tony Cragg, 
Richard Deacon, Anish Kapoor e Julian 
Opie. Amais de dous nomes da última dé
cada Grenvile Davey e Rache~ Whiteread. 
Os textos infonnativos da mostra penni
ten coñecer as peculiares estructuras de 
ensino británicas e a actividade das insti
tucións públicas, base da promoción inter
nacional da arte inglesa, ameio dun mode
lo de intervención liberal e auto-regulada 

EN LISBOA: 
Rc:-bert Mangold (Até o 3 d~ Decem
bro no Culturgest). "Um pintor aeríca
no (1937, N.I.) associável a problemá
tica formalista da identidade residual 
do objecto pictórico, cuja obra em pa
ralelo comas de Ellsworth Kelly, Brice 
Marden e Robert Ryman (e seus segui
dores e,uropeus), se atribuiu como 
missao "reinventar a pintura" sobre os 
límites de pureza radical, ao mesmo 
tempo que outros minimalistas passa
vam do suporte bidimensional a ac
tt,Jaylio volumétrica e especular no es
pairo" (Expresso do 29 de Setembro ). 

ax en da 

Ana Pasarín na Galeria ~argadelos de Vigo. 

Póxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

lleu o carniño do expresivo cun tema 
claramente abstracto, "En busca del sol 
y los vientos". O sol ilumina e destaca 
a cor a través de harmonias valorizadas 
en momos e fríos, as que de momento, 
son nídiamente contrastantes". 

Do tardogótico 
ao manierismo 
O Edificio Sarmiento do Museu de 
Pontevedra acolle unha mostra sobre 
as relacións artísticas entre Galiza e 
Portugal. Até o 5 de Novembro. 

Público e privado 
Pinturas de Norberto Olmedo na gale
ria Ad hoc de Vigo. 

Cayetano Lledó 
Pintura na Nova sala Caixavigo, do 17 
ao 30 de Outubro. Visitas de 18,30 a 
21,30 h., feirados de 12 a 14 h. · 

Verbas: a sala de prensa 
Aberta na Casa da Parra (Santiago), e 
organizada polo Centro Galego de Ar
te Contemporánea, a Escola de Belas 
Artes de Pontevedra e a Faculdade de 
Ciéncias da Información de Santiago. 
Conta cunha instalación de Antoni 
Muntadas sobre a influéncia dos 
meios de comunicación na vida cotián. 

Formas nos tempos 
Aberta no Centro de Artesanía e Dese
ño de Lugo. Até o 27 de Outubro. 

Filatélia na Guarda 
A Asociación Naturalista Baixo Miño 
(ANABAM) organiza en colaboración 

co Grupo Filatélico Guardés, unha 
mostra filatélica no Centro cultural da 
vila. Do 8 ao 15 de Outubro. · 

Gallaecia fulget 
A Uqiversidade de Santiago organiza 
unha ampla mostra co gallo do seu quin
to centenário, dividida en cinco locais de 
Compostela: A Xénese 1495-1767, no 
Coléxio de Fonseca; O Debate que 
abranxe do 1767 até o Século XX, na 
Igrexa e no claustro da Universidade; O 
Presente sobre o tempo que vai do 1900 
até hoxe; e outros dous apartados titula
dos A Nostalxia (na Casa da Troya) e O 
Futuro (na Casa da Conga). Abre de 
Martes a Sábado de 10,30 a 13,30 e de 
15.30 a 20 h. Domingos de 11 a 19 h. 
Para concertar visitas en grupo ou pe
der algunha información chamar ao 
(981) 56 31 00, extensión 1099. 

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 
Grandío, Xosé Mº Labra, Reimundo Pa
tiñ9, Manuel Mampaso, A. Lago Rive
ra, Luís Caruncho, Leopoldo Nóvoa, 
Manuel S. Melzún, Jorge Castillo, Al
berto Datas, Xose Lodeiro, Acisclo 
Manzano, Rafael Baxeras, Áaxel Huete, 
Francisco Mantecón e Xaime Quessada. 
Abre de Martes a Sábado de 11 a 20 h., 
Domingos e feirados de 11 a ~ 4 h. 

Signos e · milagres 
Até o 20 de Outubro no Centro Galego 
de Arte Contemporánea (CGAC. Santia
go). Signos e milagres é unha coprodu
ción do CGAC e a Kunsthaus de Zurich, 
para confrontar as tendéncias máis ac
tuais en instalacións e vídeocriacións coa 
obra de Niko Pirosmani, artista do XIX. 

Carlos Guarita, "Salóns militares, Reino Unido", 12 prémio de reportaxes. 

Corpos pintados até o 30 de Outubro 
no Centro cultural Belém (07-351-1-
301 96 06). Unha mostra de grande im
pacto visual procedente de Chile. Ro
berto Edwards traballa con corpos nus 
pintados que pega sobre fundos bran
cos: logo completa a montaxe cun au
diovisual de 24 proxeétores coordena
dos por compputadora. Ilka Kabakov 
expón a intalación Incidente no museu 
ou músiea aquática, até o 22 de Outu
bro na Funda~ao Calouste Gulbenkian. 

Teatro 

EN LISBOA: 
A louca de Chaillot de Jean Girau-

doux, interpretada por Fernanda Al
ves e o elenco do teatro D. Maria II 
nunha encenificación de Rui Men
des. Até o 22 de outubro de Martes 
a Sábado ás 9 da noite, Domingos 
ás 16 h., no Teatro Nacional D . 
Maria II (07-35,1-342 22 10). Coel
ho, coelho de Coline Serreau, enée
nifi cación de José Carretas. Polo 
Novo Grupo no Teatro Aberto (07-
351-1-797 09 69). De Afonso Hen
riques a Mário Soares, de Filipe 
La Féria e Carlos Paulo, con Rita 
Ribeiro, Carlos Paulo, Carlos Quin
tas e José Manuel Rosado entre ou
tros. No Teatro Politeama (07-351-
1-343 12 00) .• 

A homenaxe a Pirosmani recolle espec
taculares montaxes de 23 artistas inter
nacionais e nacionais. Abre de Martes a 
Sábado de 11 da mañá a 8 da serán, Do
mingos e festivos pecha ás 2 da tarde. 

Bienal J. Malvar 
Pódense ver as obras escolleitas para 
participar na II Bienal de Pintura J. 
Malvar, no Museu do Povo Galego · 
(Santiago). 

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 Magalllies, Ramón Trigo, Andrés 

Música 

Concertos na Caritel 
A sala ourensá acolle vários concertos. 
A maiores do Concerto guarro do Sá
bado 4 de Novembro, Trapo Negro 
organiza as actuacións de KKTua e 
Gigante Verde (Sábado 14), Néboa e 
Fame Neghra (Sábado 21), e Eutaná
sia Activa e Pisaiada {para o Sábado 
28). Todos ás 11 da noite. 

Concertos guarros 
O selo musical vigués Cintas Guarras 
apresenta o seu quinto volume no que 
particpan 21 grupos galegos entre os 
que destacan Merry Melodies, Spiral 
Fish, Los Violentos, No Hay Manera, 
Foggy Mental Breakdown, Os Maruxa, 
Fame Neghra ou Window Pane. Os 

. concertos de apresentación serán: Xo
ves 26 ás 11 no 2 de Copas de Lugo 
con No Hay Manera e Merry Melo
dies; o Sábado 28 ás 10,30 da noite no 
Planta Baixa (Vigo) con No Hay Ma
nera, Fame Neghra e Grind House; o 
Martes 31 ás 11 da noite na Casa do 
Patio de Santiago cos Tombstones e 
Merry Melodies; e o Sábado 4 de No
vembro ás 12 da noite na Caritel de 
Ourense onde tocarán Spiral Fish, 
Merry Melodies e Los M:orta. O pre
zo da entrada e máis a fita é de 600 pta 

Os Tombstones 
En concerto o Xoves 12 no bar Marru
cho de Baiona, tamén actuan dentro da 
promoción das Fitas guarras o Martes 
31 na Casa do Patín de Santi?go. 

George Cables Trio_ 
George Cables o piano, Javier C0lina 

· no contrabaixo e Jeff Jerolarnon na ba
tería, forman o trio de jazz que actua o 
Mércores 25 ás 9 da noite no centro 
cultural Caixavigo. 

A.ctuacións ria Cidade 
Vella compostelá 
A Asociación cultural Cidade Vella 
ten programados vários concertos para 
Outubro. Os máis cercanos: Joxe un 
basco con guitarra e voz, o Luns 16 no • 
Curruncho; 9 na Calexa e o Luhs 16 
no Curruncho; Ricardo · Parada, gui
tarra e voz, o Martes 17 no Atlántico; 
o Duo Tocayo o Mércores 18 no Mo
mo e o cuarteto Rima-sones, tamén no 
Momo pero o Luns 23. 

Concerto de corais 
A Coral Santa Clara da Asociación 
de Viciños de Lavadores, a Coral do 

Publicacións 

A Garula 
O Colectivo Asemade da Asociación 
cultural Santa Maria de Torás (Lara
cha) edita o número 3 da sua reyista A 
Garufa, que levaba roáis dun ano sen 
sair debido á censura e o afogamento 
económico practicado polo Concello. 
"A revista está moi politizada" é unha 
acusación recurrente segundo o seu res
ponsábel Xoan Manuel Sande: "Cando, 
por exemplo no primeiro número, fa
lando dos castros existentes en todo o 
concello de Laracha se dicia que están 
todos en moi mal estado, ou que un de
les quedou soterrado recentemente de
'baixo dunha autoestrada, ou mesmo 
que enriba doutro construiuse unha de
puradora, sempre aparecía algun defen
sor dos nosos govemantes dicindo "xa 
están estes con política", cando o único 
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Vila e Santiago Montes. Amais das es
culturas de Armando Martínez e Jan
dro, comprenden esta homenaxe reali
zada en Vigo aos fusilados polo fran
q u ismo o 27 de Setembro de 1975. 
Aberta até o 30 de Outubro no local da 
Federación de Asociacións de Viciños, 
Praza da Princesa. 

Lázaro Hernández 
Obra sobre papel, até o 16 de Outubro, 
no Centro cultural Caixavigo. 

Bieito Ponte 
Pintura e escultura. Bieito Ponte 
monstra a sua obra, do 1 ao 15 de Ou
tubro, na nova sala de exposicións da 
Renfe en Vigo. • 

Fame Neghra. 

Centro cultural de Víncios e máis a 
Coral Polifónica do Centro Viciñal e 
Cultural de Valadares (CVCV), ac
tuan o Domingo 15 ás 12,30 da mañán 
no auditÓri'o do CVCV (Vigo}. 

Los Coronas na Iguana 
Actuan o Sábado 14. O Xoves 19 esta
rán no mesmo local Lazy Cowgirls, e 
o Sábado 21 Spiral Fish. 

Nacho Cano na Coruña 
No Coliseum da Coruña o Venres 13, 
para apresentar o seu. último disco. 

Negu Gorriak e 
Os Diplomáticos en Vigo 
Os Diplomáticos de Monte Alto actuan 
xunto os Negu Gqrriak. O Venres 13 
ás 9,30 da noite na sala Óxido de Vi
go. Entrada _única 1.500 pta. 

Mclan na Iguana 
O V enres 13 ás 12 da noite no Iguana 
(Vigo).+ 

Danza 

Solos 
A Companya de Dansa (Barcelona) 
apresenta en Galiza o seu último solo 
Variación de Muriel, que será interpreta
do xunto outros tres solos por Cese Ge
labert, os dias 19, 20 e 21 áS 10 da noite 
na sala Galán de Santiago. Entrada 800 
pta., con descanto para estudantes. • 

que se estaba a dizer era a verdade". A 
publicación ocúpase das novas locais 
ainda que sempre garda un espazo para 
recuperar a ·memória histórica da co
marca e da Galiza. Bota man de dese
ños de Castelao e Maside e recomenda 
a leitura do Sempre en Galiza e O Ma
riscal. Outra cuestión na que fan finca
pé é a ecoloxia, presente en vásios arti
gos: La.racha: unha das esterqueiras 
dos Bergantiños, O eucalipto: verde 
desértico na Nosa Terra ou Os dez 
mandamentos verdes, entre outros . 
Conta con vinte páxinas un pouco foto
copiosas nas que invitañ a co1aborar 
para próximos números. Para pedidos 
ou colaboracións hai que escreber a 
Xoan Manuel Sand~ Muñiz: Segunda 
Travesía de Doutor López Astray, l. 
Torás, Laracha. 15145 A Coruña+ 

• 
1 

•• 
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O criador de P~ludez, foi un xornalista que atr~vesou o sécu,lo 

Morreu Trapero Pardo, 
en plenas festas de San Froilán 
•X.C. 

M orreu Xosé Trapero Pardo, un xor
nalista que era toda unha institu
ción en Lugo. Cada ano, fiel á sua 

cita apesares da xubilación, recriaba ao 
personaxe de Peludez, entrañábel e crítico. 
Pero Trapero Pardo era a memória viva de 
toda unha época de Galiza, e permaneceu 
lúcido e atento á actualidade toda a sua vi
da. Ainda no 1990 declaraba nunha entre
vista en A Nosa Terra. (riº 456), "na Galiza . 
necesrt~se xente preparada no agro, e ,fa
cer unha adecuada ordenación rural. E a 
base de todo. Coa entrada na CEE van vir 
moitas causas que se producen aqui pero 
máis·baratas. Hai que preparar o agro para 
esa situación. Hoxe nas parróquias cada vi
ciño ten un tractor, con tres ou catro facian 
o traballo de. todos. Antes habia os muiños 
das quendas. Por que non facer agora algo 
parecido cos tractores?" 

Trapero, nacido en 1900 en Castro Ribeira 
de Lea, ia para cura, pero acordou a tem
po, despois de recibir as Ordes Menores, e 
deixouno. Despois foi mestre de Cunquei
ro, militante da Federación Agrára Católica 
e máis adiante foi director de La Voz de la 
Verdad e máis adiante de El Progreso 

Manifestábase contra os tópicos do in
dividualismp do labrego galega "cando 
hai alguén que os move desaparece. 
Nesto teño experiénc.ia porque militei 
na Federación Católica Agrária. ·Cando 
hai unha persoa con. categoria, que sai
ban que non os engana e que os leva 
por bon camiño, xúntanse e fanse far-

- tes. O problema é cando desaparece 
esa persoa e ven outra na que non 
confían. Comezan a discutila e, moitas 
~ooperativa, desapareceron por ese 
motivo. A unidade é moi fácil cando te
ñen necesidade e unha persoa que os 
aglutine". 

Atendia as mudanzas enormes que · se 
produciron no agro "as escolas cambiáro
no todo. Agora hái coléxios magníficos e 
-os rapaces saen con novas ideas. Débe
se aos avances dos tempos e que ás na
sas xentes cando ven un tractor, un tele
visor ou unha neveira a un viciño non 
queren ser menos-"; cámbios nos xornais, 
"tiveron un avance surprendente, tanto 
no mecánico como nas formas. Antes era 
moi difícil facer as catro páxinas que ti
ñan a maioria dos diários. Agora El Pro
greso publica 64 e os domingos hainos 
que fan moitas m~is" 

Pelúde:z e Peludeciño 

Como se sinte que un dos seus perso
axes lle usurpe a própria identidade, 
como ocorre con Pelúdez? 

Eu non creei a Pelúdez. Debía de estar 
criado xa do pavo. Dase o caso curio
, so de que xa antes de que aparecera 
no Progreso, nun dos primeiros núme
ros, das primeiras feiras que se cele
braron dise que "tamén virá ás feiras o 
popular Pelúdez". Seguramente lle 
chamaban asi aos paisanos. O primei
ro que fixo a persoaxe foi Cora, logo 
outros até que cheguei eu e me mete
ron no ti.nglado. 

Eu cometin o erro de facerlle falar. Se 
non o fago talar estaba libre del. Compro
metinme, cando me xubilei, a ~eguilo fa
cendo mentres pudera. Dá moito traballo, 
hai que ter en coflta que todo~ os anos 
son as mesmas festas os mesmos fagos, 
as mesmas atraccións.:. Xa non sabe un 
que dicer. 

. Para escribir algo novo cada ano hai 
que estar moi en contacto coa realida
de, non? Pero o certo é que é un caso 
único na prensa galega na que non re
cordo unha persoaxe tan popular e 
que durase tanto tempo a sección. 

Certamente tes razón. Hai que· coñecer 
.· as festas moi ben ano a ano e tamén 
estar ao dia de todas as cuestións para 
poder facer esta seción. Pelúdez false 
complicando. Primeiramente era el só 
que viña de compras a feira. Logo oco
rreuseme casalo. Metin así á muller ga
lega, a que se quer facer señorita por
que teñen cartas e todo iso. Ela quer ta
lar castelán e, entón, tala castrapo. Non 
é unha causa que inventase, coñecin a 
moitas mulleres que talaban como Filo
mena. Unha delas morreu ainda hai 
pouco. O outro dia estiven ollando uns 
documentos onde se vía como o galega 
se defendía do castelán: facendo uns 
documentos dos foros, tiñan que utilizar 
palabras galegas pois non existia unha 
no castelán que pudese suplir a nosa, 
xa que determinan unha idea máis que 
un obxecto. · 

Despois nasceu Peludeciño e a moza. 
Ten que ser difícil para unha persoa 
da sua idade. meterse nestes persona-
-xes xuvenís. 

Peludeciño non ten moza fixa. Cada 
ano ven con sua, busco unha, busco 
outra. Podia facela talar, como tala a 
xuventude, ·pero teria que dispar dunha 
plana inteira. Se non tala é por falta de 
espácio. 

Peludeciño é de Comisións Labregas 
como din alguns en Lugo? 

Procuro poñelo situado na esquerda, sin
d.ic.alista e nacionalista. Tendendo a se-

. p.aralo do que é o pai, algo moderno res
peito do que viña habendo. 

Pensa que Peludeciño pode ser o pro
totipo do xoven do agro galego? 

Si, podia ser. Pero ho~e existe moita po
larización por causa da política. Hoxe 
métanse moito máis en política, toman 
parte activa, moito máis que os pais, tan
to nun lado como neutro. Considero que 
hoxe hai unha división excesiva. Sempre 
teñen ~ue estar pendentes uns dos ou
tros pala excesivafraqmentación. • 
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TRES EN RAIA 

Pateras 
• XOSÉ A. GACIÑO 

U nha nova escalada de pateras 
polo Estreito de Xibraltar vol
ve aumentar estes dias as ci

fras de imig-rant!3S descontrolados, 
procedentes da Afric.a, nos níveis de 
1992 -o ano dos supostos grandes 
acontecimentos, que parecen xa tan 
lonxe-, cando a barreira comunitá
ria dos visados obrigatórios desatou 
esa invasión clandestina e dramática 
dos africanos que fuxen da miséria e 
da tirania, á procura dun paraíso no 
que tampouco faltan as misérias e 
ps abusos (en Almería vense de pro
ducir, a semana pasada, unha ines
perada folga de dous ou tres millei
ros de imigrantes africanos nos culti
vos de invernadoiros, para exixiren 
as condicións laborais en convénio, 
sen máis organización nen convoca
tória que o vello procedimento de 
boca a orella). 

Daquela, e agora, máis de mil cinco
centos africanos foron detidos en no
ve meses pala Garda Civil nas cos
tas gaditanas. A conquista do paraí
so é intentada conlinuamente, con 
desigual fortuna : os que pasan a pe
neira -legal ou ilegalmente- habe
rán de manter unha tensa e perma
nente batalla contra a burocrácia, o 
acoso policial e o receo da socieda
d e á que pretenden incorporarse. 
Unha dura contribución para os que 
xa veñen castigados pala frustración 
e o desarraigo que supón renunciar 
a sobreviver na própria terra e na 
própria cultura. 

A escalada de pateras nestés dias po
de ter que ver coas manobras do go
verno marroquina para impor as suas 
condicións nas negociacións pesquei
ras coa Unión Europea: xogan coa 
permisividade n·o tráfico de homes co
mo xogan coa disponibilidade dos 
seus recursos naturais, sen máis me
dida que a satisfacción de intereses 
oligárquicos. A vella dinámica habitual 
nun sistema de inxustiza e explota
ción, frente ao cal aparece tan difícil e 
fráxil a prática da solidariedade. • 

VoLVER Ao REGO 

Ecoa ainda nos corredores da fa
cultada de Económicas de San
tiago o aplauso que estudantes, 

aprendices de bruxo, lle propinaron a 
Mário Conde. Escóitanse, desde as 
duas beiras do Miño, as gabanzas do 
alcalde popular de Tui 'ao banqueiro 
oriundo da vila. E, algunhas mañás 
calmas, mesmo se sinte, polos re
cantos da llla da Toxa, o marmúrio 
deixado palas verbas do Conselleiro 
de Economía, Xosé António Orza, 
quen un dia, nun congreso ali cele
brado, quedou sen folgos de tanto 
ensalzar a f!gura do convicto. 

A economía de casino nunca estivo 
mellor representada que neste,,.,Mário 
sobérbio, ao que só acomplexa~n os 
seus cabelos rizos. Seria co'mpre sibel 
que Manuel Fraga lle pag~se o a,l'.ltocar 
das visitas a c.arabanchel ·~os simpati
zantes galegas do ex-patrón de Banes
to. Antes maristas que marxistas.;t, 
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