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Os investimentos 
reais da Xunta 

I 

m1ngua'1 
en 25 mil ·millóns 
Os investimentos do Governo 
autonómico para 1976 caen ver
tixi n osame nte pasando dos 
144.000 millóns de pesetas ini
ciais do. ano en curso a só 
119.000 millóns previsto para o 
orzamento que a Xunta apresen
tará a próxima semana no Parla
mento. As Consellarias máis per
xudicadas globalmente serán as 
de Sanidade e Política Territorial, 
onde se baraxa un descenso do 
25% para investimentos reais. 
Os ingresos estatais ordinários 
aumentan nun 7%. (Páx. 7) 

O CAPITÁN 
LOBO NEGRO 

. Xesús Manuel Valcárcel 

Humor e medo, lirismo e 
paroaia, cnieldade e esperpento 

.nunha das mellores e máis 
inquietantes coleccións de relatos 

. da literatura galega actual-

ga 1a 

O xerente da empresa que xestionará os hospitai~ galegos 
foi acusado de numerosas irregularidades.nas Canárias 

As amizades dubidosas 
de Romai 

Dentro da liña privatizadora que segue a sanidade galega, o Conselleiro Romai Beccaria deixa 
agora a xestión dos hospitais públicos en máns da empresa Gecessa, que forma parte 
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do grupo catalán L'Alian9a. O seu director-xer,ente, Julio Villalobos chegou 
a ser declarado J:)ersoa non grata na~ Canárias. 

Manuel Peña Rei: 
'O PCG e IU teñen unha estrutura federal, 
pero ainda hai problemas de incomprensión' 
Manuel Peña-Rei ven de ser 
eleito novo secretário xeral do 
Partido Comunista de Galiza, en 
sustitución de Anxo Guerreiro. 
Médico en Ourense, militante 
desde hai trinta anos no PC, con
sidera que a actividade da sua 
organización é complementária 
de IU , que protagoniza toda a ac
tividade pública, "puidendo asi 
centrarnos máis no debate e na 
análise dos problemas á lus do 
marxismo". Peña-Rei considera 
que debe dispL,Jtar parte do espá
cio político ao nacionalismo, ar
gumentando que desde sempre . 
o PC e agora Izquierda Unida 
manifestouse sempre ~ pral do 
estado federal. (Páx. 16 e 17) 
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sAN•º"º :- • dad investigan 
ctores de San• Norte 

tnspe '"d des en el Area -·-
irregular• a a en que se nan . . 

Quieren conocer ~a,fo'i61s millones para obras .. . 
adjudicado más ~e Qum en 

O Director Xeral de ·aecessa, que asinou o convénio con Romai, 
~oi declarado persoa non_ grata nas Cánárias 

Sanidade deixa os hospitais galegos 
nas mans de empresas privadas catalanas 

_con problem~s de xéstión 
MARIA ALONSO 

Unha aseguradora catalana cori importantes problemas económicos e laborais que provocaron o despido de máis de 600 
traballadores, L'Alian9a, colaborará·na xestión dos hospitais galegas, gracias a política privatizadora desenvolvida pola 

Conselleria de Sanidade. O director ·xeral de Gecessa,. unha empresa que forma parte do devandito· grupo catalán e que 
asinou en Maio un acordo de colat?oración co Instituto de Medicina Técnica de Galicia, foi denunciado en numerosas 

. ocasións por supostas irregularidades na súa xest_ión cando dirixia un hospital de Las Palmas. 

A Conselleria de Sanidade, a tra
vés do recentemente criado Insti
tuto Galego de Medicina Técnica 
de Galicia (MEDTEC), asinou en 
Maio pasado un acord9 de cola
boración co grupo asegurador 
catalán L 'Alian9a para que de
senvolva labores de xestión nos 
hospitais públicos· dependentes 
do Sergas. O convénio supón un 
paso máis no proceso de intro- · 
ducción de empresas privadas 
no sector sanitário público, pero 
surprende polo .feíto de que a 
mútua catalana atravese un dos 
piares momentos económicos e 
afronta na actualidade contínuas 
mobilizacións do seu plantel de 
traballadores debido ás impor
tantes débedas contraídas con 
eles, segundo denúncia o Sindi
cato de Enfermería (SATSE) de 
Galiza e Barcelona. 

Esta forza sindical estima de ex
trema gravidade non só a pro
gresiva privatización do sistema 

_ sanitário galega, senón, sobre 
todo, · o feíto de que os respon
sábeis da Conselleria de 'Sani
dade estean anunciando públi
camente as ve.ntaxas de impor
tar o modelo de xestión sanitário 
catalán e permitindo a entrada 
de compañías que non repre
sentan, en contra do que se afir
ma, un modelo de xestión. 

A finais do mes de Setembro 
pasado, os comités de empresa 
da Quinta de Saúde L 'Alianr;a 
de Barcelona, Lleida, Tortosa, 
Vic, Sabadell e Viella, apoiados 
polos sindicatos CCOO, UGT, 

SATSE e USOC, pediron ao 
Conselleiro de Sanidade da Ge
neral itat de Cataluña, Xavier 
Trias, que o seu departamento 
se responsabilizase d~ grave si
tuación. que atravesa a mútua e 

· o seu plantel de traballadores. A 
petición de mediación tiña coma -_ 
obxectivo que a aseguradora 
catalana abonase os salários 
atrasados, negociase o convé
nio do 95 e garantise a· conser-

vación dos p_ostos de traballo. 

Dase a circunstáncia de que .a 
mútua L 'Alian9a e o departamerí
to de Sanidade asinaron en Ou
tubro do 93 un acorde polo que a 
Generalitat concedeu un aval 
coa condición de que a asegura
dora aplicase un plano de viabili
dade. Este plano motivou o des
pedimento de 619 traballadores, 
segundo a versión do comité de 

empresa. Os traballadores acce
deron a que se aplicase unha 
moratória no pago dos salários 
adebedados por valor de 1 . 700 
millóns de pesetas, atrasos que 
tiñan que facerse efectivos a par
tir de Xaneiro do 95, pero que 
aínda non comezaron a pagarse. 
Os representantes sindicais do 
persoal afectado estiman que a 
situación é tan complicada que 
pode poñer en perigo o pesto de 

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

Geccesa selecionou ao persoal 
da Fundación Hospital de Ve·rin 
A relación da empresa catala
na "Gestión de Centros Sanitá
rios S.A.", Geccesa, coa sani
dade pública galega non é no
va. O seu concurso foi necesá
rio para a posta en funciona
mento do Hospital Comarcal 
de Verin, o primeiro centro sa
nitário de Gáliza cunha xestión 
mixta público-privada. Gecce- · 
sa apoiou activamente naquela . 
ocasión a xestión do devandito 
centro, encargándose do pro
ceso de selección da plantilla 
de persoal, un dos temas máis 
polémicos de cantos rodearon 
a implantación do novo modelo 
_privatizador des~ñado polo 
conselleiro Romay Beccaria. 

O sistema de contratación esta
belecido por Gecessa, de acor
do coa Conselleria de Sanida-

de, foi concebido desde un prin
cípio para fuxir das rixideces 
dos contratos públicos e do per
soal funcionario ou estatutário. 
Daquela, suscitou importantes 

·críticas debido a que baseaba 
fundameñtalmente en entrevis
tas persoais coas que, suposta
mente, se avaliaban mellor as 
atitudes e aptitudes dos aspi
rantes. A convocatória _das pra
zas foi case segreda -pu,blicou
se só nun xornal local da zo
na- e o método de selección 
non só impedia calquera caste 
de control sindical, senón que 
propiciaba os nomeamentos a 
dedo e os favores políticos. 

Nesta nova.. incursión de Ge
cessa no sistema sanitário pú
blico da Galiza, o convénio asi
nado disfarza a adxudicación 

de novas parcelas da sanidade 
a esta empresa catalana coa 
excusa de proporcionar apoio 
técnico ao instituto de Medicina 

. Técnica de Galiza (Medrec), 
que por sí mesmo non disporia · 
da infraestrutura necesária pa
ra se ocupar de todas as fun
cións para as que foi criado. 

Recentemente Fraga conside
rou modélico o funcionamento 
de Verin , "un camiño, unha vía 
mixta e pragmática entre asa
nidade pública, burocrática e . 
centralizada, e o sistema qe 
non tén en cantas as axdas 
públicas". Esta declaración fí
xoa na entrevista co alcalde do 
concello de Cieza (Murcia). En 
todos os casos Fraga·tivo bon 
coidado de non utilizar a verba 
"sanidade privada".+ 
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traballo de 2.500 persoas. 

Son igualmente coñecidas as pre
suntas irregularidades cometidas 
polo representante da empresa fi
lial do grupo catalán que está a 
funcionar en Galiza, Julio Villalo
bos Hidalgo, na súa anterior acti
vidade laboral ao frente de hospi
tais dependentes do lnsalud. 

Irregularidades de Julio 
Villalobos en Las Palmas 

Julio Villalobos, que asinou o 
acordo. para colaborar na xes
tión dos hospitais· galegas como 
director xeral de Gestión de 
Centros Sanitarios, S.A." (Ge
cessa), unha empresa radicada . 
en Barcelona, desenvolveu un
ha xestión tinguida palas dúbi
das sobre supostas irregularida
des cando era responsab~I do 
complexo hospitalário de Las 

. Palmas de Gran Canária. 

Segundo a ·documentación á que 
tivemos acceso por medio do 
SATSE de Barcelona, xa no ano 
90 a Alta Inspección do Ministé
rio de Sanidade pediu responsa
bilidades á xeréncia do complexo 
de Las Palmas, daquela ocupa
da por Julio Villalobos, por pre
suntas irregularidades detecta:. 
das na compra de ~róteses para 
o servizo de Traumatoloxía e de 
máquinas para electromedicina. 

No mes de Decembro do 91 , e 
tras numerosas e habituais prácti
cas calificadas palas organiza
cións sindicais como "antisindicais 
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A prensa canária denunciou 
as Irregularidades de Julio Vlllalobos, 
Director Xeral de GECESSA, 
naquela comunidade. 

e antidemocráticas" do devandito 
xerente, vários inspectores do Mi
nistério de Sanidade deciden in
vestigar novas irregularidades, 
esta vez na área norte, nesta data 
tamén nas mans do hoxe director 
xeral de Gecessa. 
A investigación 
xurdiu despois de 
que UGT presen
tase ante a Dele
gación do Gover
no un informe so
bre a xestión de 
Julio Villalobos . 
No mesmo, o sin
dicato fornecia 
probas para inten
tar demostrar que 
o xerente adxudi
cara obras por va-
1 o r de máis de 
500 millóns de 
pesetas á marxe 
da Leí de Contra
tos do Estado. O 
informe lembraba 
tamén que diver
sas auditorias de
se nvolvíd as polo 
lnsalud en anos anteriores apun
taban xa á existéncia de diversas 
irregularidades. 

Estes feítos tiveron unha ampla 
repercusión nos médios de co
municación canáríos, como ta
mén as declaracións públicas 
dun ex membro da executiva re
xional do PSÓE e tamén ex díri
xente da UGT en Canárias, Sal
vador García Carrillo, quen de
nuncíou públicamente en Xuño 
do 92 as irregularidades cometi
das por Julio Villalobos durante a 
súa xestión no hospital das íllas. 
García Carrillo, que era tamén 
controlador de suministros no 
mesmo centro sanitário, seguiu 
coas súas denúncias até presen
.tar, en Outubro do 92, unha que
rela criminal contra cito altos car
gos do lnsa/ud, entre os que se 
atopaban Julio Villalobos e tamén 
o actual responsabel do Instituto 
de Medicina Técnica de Galicia 
(MEDTEC), Xosé Carlos Abal, 
qúen daquela era director de xes
tión e Servicios Xerais de Asis
tencia Especializada. 

Querela por prevaricación 

A querela, admitida a trámite 
polo Xulgado de Instrucción nú
mero 1 de Las Palmas, foi pre
sentada polos presuntos delitos 
de prevaricación, malversación 
de fonqos públicos, desobedién
cia xudicial e fraude. Os feítos 

· que podían .ser constitutivos de 
delito remontábanse ao ano 87 
e facian referéncia básicamente 

O Consellelro 
Romai Beccaria 

asinou con Villalobos 
o ~onvénlo. 

á vulneración· do de ito de libre 
concurréncia de pe . oas e em
presas aos contrat s da Admi
nistración sanitária, neste caso 
do Hospital Nuestra Señora del 
Pino, e tamén El Sabina/ na 

1 época en que 
_,...,--+j --. aínda non for-

maban parte de 
áreas sanitárias 
diferentes e de
pendían ámbos 
os dous de Julio 
Villalobos. 

Segundo as esti
maoións do autor 
da querela, as 
contratacións 
irregulares pode
rian ter superado 
os 5.000 millóns 
de pesetas. O 
.querelante facia 
referéncia tamén 
ás presuntas 
irregularidades 
atopadas na au
ditoria interna re-

A. IGLESIAS alizada no ano 
88 e no informe da Alta Inspec
ción do lnsalud no 89. 

Após da declaración diante do 
xufz dos imputados, a querela 
resultou arquivada. Na opinión 
do xuiz encargado do caso, 
apreciábase nas cantas dos 
hospitais dirixidos por Julio Villa
lobos unha falla de correspon
déncia entre o or-
zamento e o grao 

taxe pa
ra os hospi-
tais Xeral e Meixoeiro de Vigo. 

Mália que a Conselleriéide Sani
dade sostén o carácter público 
d~ · MEDTEC, os sindicatos, co
lectivos cidadáns e distintas 
asociacións sanitárias están en 
contra da súa existér:icia e con
sideran que a súa actividade su
pón, n~ práctica, privatizar unha 
parte iRlportante do funciona
mento dos hospitais públicos, 
xustamente a máis rendibel. 

Gecessa asinou o acorde de co
laboración, non coa Conselieria 
de Sanidade, senón con MED
TEC. Durante o acto de sinatura, 
o representante desta sociedade, 
con domicílio social en Santiago 
de Compostela, foi o conselleiro 
de Sanidade, Romay Beccaría. 

No texto do acorde, moi vago e 
que aclara moi-pouco as condi
cións de características da colabo
ración, establécese que Gecessa 
é unha sociedade que ten por ob
xecto social "a prestación e xes
tión de servizos de asisténcia sa
nitária e sociosanitária, de c_arác: 
ter social ou de atención á chama
da terceira idade". Afirmase tamén 
que MEDTEC ten por obxecto a 
prestación de "servizos de xestión, 
consultoría e, prioritariamente, 
prestacións de alta tecnoloxía pro
movendo a eficácia, eficiéncia e 

seguridade do sis
tema sanitário". 

de endebedamen- Q 
to adquirido, pero d1'rector 
este feíto "deberá 
dar lugar a un ex
pedente no ámbi
to administrativo, 
pero non a unha 
causa penal, debi
do a que o excesi-

O acorde sinala 
que a colabora
ción entre ámbas 
sociedades irá 
principalmente 
dirixido a promo
ver a prestación 
conxunta de ser
vizos (unión tem
poral de empre- -
sas, cando se
xan de suficiente 
entidade). 

. vo endebedamen
to é recoñecido e 
asumido polo Es-

de Gecessa 
sofriu várias 
querelas e foi 
acusado 
de provocar 

tado". · 

A través 
de MEDTEC 

o despido de 600 
trabal lado res 

O Instituto de 
Medicina Técnica 
de Galicia- (MED
TEC), através do 
cal Gecessa, a 
empresa perten
cente .ao grupo 
catalán L 'Af ian9a, accede aos 
hospitais galegas, naceu co 
obxectivo de ocuparse da xes
tión da alta tecnoloxia que se 
vaia implantando nos centros 
hospitalários e actualmente 
prepara xa a compra de apara-

O convénio espe
cifica que Geces
sa aterece a xes
tión e explotación 
de servizos sani
tá r i os , centros 
hospitalários , 
consultório.s e 
asisténcia primá-

ria, ásí como asisténcia técnica e 
xestión analítica. Pela súa ban
da, MEDTEC <;>frece servizos de 
radioprotección e física médica, 
asesoría en equipa.mento e man
temento electromédico e tamén 
xestión enerxética de hospitais. + 

A NOSA TERRA 3 
Nº 696 -19 DE OUTUBRO DE 1995 

A agresión ás rendas 
públicas e o nível 
de asisténcia sanitária 

Do cuarteo da sanidade pública e da sua entrega a sociedades 
anónimas resultarian adiantos históricos para o ase·gurado, 
segundo proclamara a Xunta pouco despois da transferéncia 
do lnsalud, o 1 de Xaneiro do 91. Os recortes da nómina 
pública volverían ao usuário baixo forma de servizos 
mellorados, despois que empresas privadas rebaixasen en 
dura poxa o prezo de atender cada especialidade. O teorema 
da asisténcia perfeita a prezos de risa completábase cos 
investimentos en aparataxe á canta dos contratistas. Todo un 
descobremento. 

Pero os-resultados da privatización da sanidade, que non outro 
é o empeño da Consellária de Romai Beccaria, son pésimos. _ O 
abaratamento das contratas dura exactamente o mesmo que a 
tenza entre os requerimentos da asisténcia e a defensa das 
plusvalías. As listas de espera de Romai son as encargadas de 
finanzar a sua reforma histórica da_ sanidade e para aliviar a 
tensión social resultante a Consellaria compra, esta vez sen 
iritermediários, o silenzo de emisores de información que 
poderian criticar a falsa solución. Os sindi.catos denúncían . 
desde hai ben tempo que con esta fórmula perden os 
traballadores e o nivel de asisténcia. As rendas públicas van a 
mans privªdas polo rego da liquidación dun servizo de interese 
.universal e po.r unha carísima operación de censura. 

Este recurso ao engano acaba de romper para o grupo 
asegurador catalán L 'Afiam;a co despedimento de 600 

· traballadores. O director xeral de Gecessa, unha empresa que 
forma parte desta mútua, asinara en Maio un contrato co 
Instituto de Mediciña Técnica da Galiza (Medtec), empresa na 
que ten maioria a Xunta. A Consellaria de Sanidade pretende-
que alugando á aseguradora L 'Alian9a una parte do seu 
compromiso públi.co, non fai máis que andar un camiño que 
antes recorrera a Generalitat, pero tamén isto é falso porque a 
mútua L 'Afianca non ten contratadas en Catalunya mais que 
servizos en hospitais privados. · 

O retraso indefinido da Lei de Ordenamento Sanitário permite 
que estes contratos de privatización, chamados 
eufemísticamente pola Xunta protocolos de colaboración, teñan 

. tanta imprecision xurídica como convén á futuras 
reclamacións. + 

ANOSA TERRA 

/ 
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AS REDES DE CABO 

Os concellos maiores da direita 
revocan os acordos privados da T~lefónica· para comezar_ a instalacion de cabo 

.As alcaldias do ·pp CIÍ1úncian -adxudicacións por áreas 
. . 

urbanas con .di~tintas empresas de cableado 
• G. LUCA DE TENA 

O PP interrompeu nas 
grande cidades galegas 
nas que ten maioria os 
avances da Telefónica 
por comezar o tendido de 
cabo. Concelleiros do PP 
explicaron· aos viciños 
que haberia un cámbio de 
proxecto no tendido de 
cabo e que porian lago en 
marcha adxudicacións 
desde.o" concello con 
diferentes empresas para 
cada áreas da cidades de 

· máis de cen mil 
habitantes. 

No entanto, o PSOE anunciou 
un acordo para o anteproxecto 
da Lei de Cabo. Os governos 
autonómicos terán un 25 por 
cento de rep(esentación nas 

· comisións que adxudiquen os 
contratos ·por cabo mentres a 
Administración central reserva
rase o 50 e os concellos outro 
25. A presenza das autono
mías foi negociada por bascos 
e cataláns co PSOE e IU. A 
Xunta preferiu delegar a sua 
competéncia na dirección esta
tal do PP. 

Un millón e meio de abonados, 
equivalentes a case cinco mi
llóns de persoas é o límite má-

. ximo de contratación para cada 
empresa que o PSOE acordou 
esta semana con Convergéncia 
i Unió, o Partido . Nacionalista 
Basco e Izquierda Unida para 
o ante-proxecto da lei do cab'o. 
Esta cifra era unha das condi
cións impostas por CiU para 
entrar na negociación do texto. 

Tanto Barcelona como Gasteiz 
brandiron os seus direitos auto
nómicos ante o anúncio da ur
xente ·regulamentación das re-

. des de cableado, por parte do 
governo de Madrid. A intención 
do PSOE era procurar un acor
de cos concellos que asegura
se a posición d_a tetefónica co
mo eixo dun servizo público de 
títulariedade estatal. Cataláns e 
bascas levaron ao centro do 
debate a míngua obxectiva do 
emprego da língua própria nas 
novas redes de comunicación. 
Catalá sen cable, res, sinafaba 

. o profesor de comun"icación Jo
sep Gifreu. 

Sen competéncia 

A posición das · duas auto no· 
mias belixerantes no ordena
mento do cabo é a de desbotar 
os sistemas opcionais de co
municación como· o que se ba
sea nos satélites xeostacioná
rios ou en banda ancha, por 
non seren en .absoluto competi
tivos co cableado. Os ·cataláns 
aseguran que conseguir unha 
rede de cabo própria ten hoxe 
máis rmportáncia ca primeira 
emiso.ra de TV autonómica e 
advirten que non será posibel 

Os servizos terán máis importáncia ca televisión no sistema de cableado. Borrel fala dun Viva Csrtsgena do cabo. 

manter a meio prazo a identida
de nacional sen control sobre 
unha rede central de cabo. 

Nunhas recente entrevista, Xe
sus Pérez Varela, secretário de 
Comunicación da Xunta sinalou 
que Galiza vai .por diante do ca
bleado por mor da comunica-

ción entre os hospitais do SER
GAS e os sete campus asi co
mo rio adianto da rede de tele
fonia móbil. . 

De feíto a Xunta submete a 
sua posición sobre o cabo a -
campaña desatada polo PP 
desde Madrid para utilizar o 

seu novo poder dentros dos 
concellos do Estado para esta
belecer un magno contr§lto de 
cabo. Borrell calificou a campa
ña do partido da direita coma 
un viva Cartagena das comuni
cacións. 

Entre as intencións declaradas 

Nome ~ ... .. ......... ." ..................... Apelidos ....... ...... .............. . 

Enderezo .............. ~ ..................................................... .. .... . 

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

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

Prov-íncia .... ,. :· ................... ...... País·. . ................. · ............. . 

Suscrébome a A Nasa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) 
· por un ano/semestre ao prezo de : , 

Galiza/Estado/Portugal .. ............. 9.000 pta./ano ....... 4.500 pta./semestre 

Europ_a ... .. .................................. ~ 10.920 

América e resto de mundo ......... 13.080 

a) Subscricións para o Estado espa~ol 

D Talón bancário adxunto 

O Reembolso (máis 130 pta.) ~ 

b) Para o resto do mundo 

EJ Cheque·bancárío ¡¡dxunto 

D Xiro Internacional a nome de 
, A NOSA TERRA. Apartado 1371

1 
Vigo. 

. PAGO DOMICILIADO. COBRlR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Barico/Caixa de A forros ....................... .. .................................. . 

Canta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 I· 1 rn 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ............................... ~ ............................................... : ........ . 

.. ~ .................... ...................... : ..... "" . Nº Sucursal ............ ............ . 

Povoación ............................. ...... Província ....... :: ..... ....... ....... . 

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

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

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

por Aznar para un governo 
Central do PP está a privatiza
ción da segunda cadea de 
TVE, segundo a pauta seguida 
por Mitterrand coa FR1 e a li
quidación de todas as emiso
ras públicas das autonomias, 
agás as primeiras cadeas das 
históricas.• 



A RECONVERSIÓN PESQUEIRA 

O acordo de Rabat supon a marroquiíiización da frota e a queima dé postas de traballo 

Só os armadores máis capita.lizados 
resistirán o. recorte da Pesca · no .. sahariano, 
A maáoquinización da frota, coa queima de postos de 
traballo e actividade para as rias, asi como o evidente 
melloramento da posición dos armadores máis 
capitalizados é o resultado de catro meses de 
negociacion entre a UE e Rabat. O Governo Central 
quer acelerar a reconversión pesqueira. 

• SEVERINO XESTOSO 

."O importante non é se queda
mos con. vinte barcos máis ou . 
menos senón que no canto de 
potenciar a nosa capacidade 
pesqueira, queren liquidala e 
converternos nun recordo", co
mentou Xabier Aboi da CIG. 

O representante do sindicato na
cionalista sinalou que se cumpri
ran todas as adverténcias contra 
a ameaza de reconversión, coa 
colaboración de partidos e cen
trais do Estaqo. "A última hipocre
sia foi mandar ao deputado Enri
que Curiel a explicarnos que a 
frota estaba sobredimensionada". 

No adianto do acordo con Marro
cos, filtrado polo governo de Ma
drid para se reservar un pequeno 
espazo de cara ao texto derradei
ro, sobrancean as reducións de 
corenta por cento para os barcos 

. que andan ao calamar, a pota ao 
polbo e o vinte por cento de recor
te para os palangreiros. A circular 
interna dunha asociación empre
sarial pesqueira, con data do 23 
de Decembro de 1991 , sinalaba 
que na primeira tanda de conver
sas para o convénio precedente . 
con Marrocos os asuntos princi
pais eran as propostas de redu
ción global dun ·35 por cento e os 
paros biolóxieos .de 1 a 3 meses. 

-
Se tacemos caso do dictame do 
Parlamento europeu sobre o 
acorde do 88, "existen opcións de 
captura no marco dos noves 

~ acordos de pesca que a Comi
~ sión celebrou ou ten previsto cos 
~ paises africanos (Gabón Costa 
-i do Marfil etc), pero os afiliados da 

A marroquinizaclón de feíto da frota do Sahara deixará en terra aos mariñeiros das rias. ANACEF coidan que so Mauritá-

. , 

niat poderia considerarse como 
verdadeiro caladoiro alternativo". 

o arrastre poderia quedar cun
h a redución do vinteoito por 
cento, que está lonxe do 50 por 
ceñto da posición de partida de 
Rabat, pero 

pra a, metade do prázo de vi~én
cia, como sucedera cos denante
rióres, e que a sua duración será 
de catro anos coas · rectificacións 
nos cupos e nas cantidades que 
a -UE comprometerá con Marro
cos por vários conceitos de axu-

abonda para en- -
·Cher de inque
danza ao tipo de 
barcos que se 
adican a esta ac-

. tividade. Incluso 
as rebaixas che
gan ao palangre 
con porcentaxes 
que van do 10 ao 
20%. 

'·A última 
hipocresia foi 
mandar ao 
deputado Enrique 
Curiel a 

da pesqueira. Es
te conxunto de 
axudas está en
camiñado a colo-
car a Marrocé:is en 
disposición plena .. 
de explotar os 
seus recursos, a 
base dunhas sub
vencións anuais 
que van medran

Este recorte dos 
cefalopodeiros 
afectará selectiva
mente á Galiza 
con máis de cinco
ce n tos parados 
anunciados nese 

explicarnos que a 
frota estaba 

do de 70 millóns 
de ECUS do con
vénio do 88 á 102 
do 92 e 125 no 
texto que están a 
debater. 

sobredimensionada" 
XABIER ABOI 

ronsel de baixas 
que vai deixando 
atrás a política de pesca comuni
tária. Se cadra, outras actividades 
como a pesca de cerco e artesa
nal poderian obter certas avanta
xes de crer as últimas declara
cións do ministro Atienza. Haberá 
que comprobalo á vista do acordo. 
Pero adví rtese que serán os pe
quenos armadores os· que termen 
coa parte principal das rebaixas. 
Delas se librarán pela contra os 
empresários máis capitalizados, 
que aceleren ou extendan a sua 
instalación en Marrocos. 

Sen revisión 

Advírtese que o novo convénio 
non será revisado cando se cum-

•,j 

Se alguén pensa 
que os retrasos e 
e o xeito de ne
gociar de Rabat 

son erráticos, non terá máis que 
consultar o editorial dunha revis
ta nada sospeitosa de calquer ti
po de enfrontamento co Gover
no central como é "Mar": "A tácti
ca negociadora de agardar até o 
último .instante para a sinatura 
ou as prórrogas dos convénios 
de pesca -sinala o número de 
Marzo do 92- é algo que adoita 
facer o país norteafricano na sua 
teima por acadar maiores con
trapartidas. As augas de M3rro
co s son unha saida para boa 
parte da frota do Sul, e en moi
tos casos a única alternativa, 
tanto pala sua proximidade co
mo polo tipo de capturas e tama
ño das embarcacións. Pero Ra
bat utiliza este caladoiro coma 
un arma máis na sua estratéxia 
por lograr da CE o máximo de 
concesións, non só en matéria 
de pesca senón na ofensiva glo
bal para acadar unha maior inte
gración na economía da UE. 

Un dos. extremos que ainda é 
obxecto de debate é o da canti
dade de peixe que os barcos de 
cefalópodos descargaron dos 
portas de Marrocos-, que iria au
mentando aos poucos para che
gar aos catro anos a unha canti
da9e entre 20 e o 30 por cento. 

A información concorda ·nestes 
dados con pequenas variantes. 
Chama atención en cámbio a ca-

. tiva atención que se lle co"ncede 
á probabHidade de que- este 
acorde sexa o derradeiro con 
Marrocos. No seu diá, quen pro
nunciara esta ameaza en Com
postela foi a própria Consellaria 
de Pesca e a comisária Bonina, 
que tan _ boa impresión persoal 
causara na Xunta. lsto significa 
que o futuro pasa, sen nengunha 
clase de excusa, por sociedade 
conxuntas, asociacons tempo
rais, etc. Como xa está aconte-

. cendo con outras frotas desde 
desde a expulsión das augas de 
Namíbia: que só O$ empresários 
máis. fortes poden sair adiante 
mentres os peiraos énchense de 
mans martas. Para nos tranquili
zar, o ministro Atienza ánúncia 
un "proceso progresivo de rees
truturación", co que consegue 
arrepiar.a máis dun.+ 



DIAS 

XOSÉ LOIS 

• Folga de fame 
dun pre.so 
independentista 

Xavier Filgueira, preso 
independentista galego, 
comezou unha folga de fame o 
dia 15 de Outubro, que 
continuará até o 21 do mesmo 
mes. Filgueira está na prisión 
Jaen 11 , onde tamén 
permanecen once presos 

• políticos bascos, que ta111én 
participan na folga. Xa, desde 
hai un par de anos, os presos 
políticos de Jaen 11 veñen 
reclamando poder. estar nun 
mesmo módulo, polo menos 
dous e, tamén, poder compartir 
cela como o resto dos presos 
comúns. Denuncia, ademáis, 
Xavier Filgueira, a utilización do 
departamento de isolamento 
como módulo para os presos de 
primeiro grao e a proibición que 
teñen estos de participar en . 
actividades deportivas ou 
manuais, motivo polo que os 
restantes presos solidarizáronse 
con eles. Filgueira declara estar 
illado e, asimesmo, critica o 
incuprimento por parte da 
dirección da cadea de cumprir 
un auto do xuiz de Vixiáncia 
Penitenciária no que se 
recoñecia o direito dm~ pr-esos 
políticos a compartir cela. 

• Altos cargos 
políticos 
nos tribunais 
das opos.icións 

Os Comités Antirepresivos tamén 
denúncian o trato recibido polos 
presos independentistas e a sua 
dispersión. Anunciaron unha 
mobilizadón nos próximos meses . 
solicitando o traslado a Galiza de 
todos os presos e presas.+ 

A CIG ven de denunciar o feito 
de que altos cargos políticos 
presidan os tribunais para as 
probas selectivas de celadores, 
pinches e auxiliares 
administrativos na Sanidade. A 
central nacionalista denuncia 
que os presidentes son . . 
directores xerais ou secretários 
xerais e o resto dos 
compoñentes, delegados 
provinciais, subdirectores· xerais 
ou xefes de servizo agás o~ 
representantes sindicais. "E . 
impresentábel que altos cargos 

• o pp terá 
que investigar 
lntxaurrondo 
ao chegar 
os GAL 
ao Senado 

Por un só·'{oto, aprobouse no 
Senado a-formación dunha 
comisión para investigar aos 
GAL. Votaron a favor o PP, IU, 
PNV, Coalición Canária, Eusko 
Alkartasuna, Unión Valenciana 
e Converxéncia de Demócratas 
Navarro.s, reunindo 128 votos. 
En_ contra votaron PSOE, CIU e 
o senador do Partido de 
lndependentes de Lanzarote, 
con 127 votos. Mália o acordo 
dos grupos políticos que deron 
o sí, xa se deron alguns avisos. 
lnaki Anasagasti, voceiro do 
PNV advertiu ao PP q'ue era 
unha falácia pensar que se ia 
investigar aos GAL sen tocar a 
trama do cuartel de 
lntxaurrondo, á que se negaron 
a investigar os populares no 
Congreso. A comisión estará 
formada por trinta e dous 
senadores e ante ela declararán 
todos os implicados no caso, 
incluido Felipe González.+ · 

~ presidan e formen parte d~ 
tribunais de selección de 
pinches ou celadores, non só 
porque o seu tempo debe e~tar 
adicado a outras tarefas para as 
que xa perciben unhas 
retribucións acordes a elas, 
senón porque tamén di moi 
pouco da independéncia e 
profisionalidade do tribunal", 
afirma o sindicato. · 

Os nomeamentos, publicados no 
Diário Oficial de Galiza do 
Mércores 18, son, segundo os 
representantes da C IG na 
administración, unha falla de 
respeto aos critérios de 
obxectividade e profesionalidade, 
xa que consideran Cf!Ue a 
composición dos tribunais 
deberia estar formada por 
persóas que atenderan a esas 
premisas. Nas oposicións ao 
Sergas, o sindicato afirma que os 
tribunais están formados "por 
persoas das que se coñece a 
sua obedéncia e sometimento 
disciplinário aq ·Partido Popular, 
sen nengun coñecemento 
profesional das categorias que 

_ · van a xulgar e tendo como único · 
mérito a sua obediéncia e 
fidelidade ao conselleiro Romay". 
A central Solicitou á conselleria 
da Presidéncia a anulación 
destes nomeamentos, que ' 
dependen da Dirección Xeral de 
Recursos Humanos do Sergas.+ 

• Finalmente, 
o Hospital Militar 

· pasa ao Sergas 

Segundo· o conselleiro de 
Sanidade, Xosé Manuel 
Romay Beccaria, a 
cantidade de 1.100 millóns 

P que terá que pagar a Xunta 
polo traspaso do Hospital 
Militar da Coruña está a 
medio camiño entre o que 
ofrecia a Administración 
autonómica e o que esixia 
o Ministério de Defensa. O 
pago ef ectuarase en catro 
anos e non se reducirá 
persoal xa que parte def 
trasladarase ao centro 
hospitalário do Ferro!. As 
mobilizacións dos 
traballadores e dos 
coruñeses, en xeral, a favor 
do traspaso do centro ao 
Sergas ven o seu obxectivo 
s·atisfeito en parte xa que 
os primeiros amosanse 
receosos respeito ao seu 
futuro laboral. O Hospital 
Militar recibirá enfermos 
crónicos do Juan Canaleja, 
da Coruña, do que 
dependerá. Ademáis , 
contará con unidades de 
ciruxia, un centro de 
atención primária e un 
servizo de urxéncias. • 

~ Os afroqmericanos amosaron 
o seu poder en Washington 

O momento xusto ou a imperiosa n-ecesidade de reivindicar 
a dignidade dos afroamericanos poden ser as razóns que 
se conxugaron o Luns 16 e reuniron en Washington a un 
millón de persoas. A impresionante mobilización lemt;>raba ·a 
revolta antirracial que se levou a cabo nos anos 60 e, sen 
embargo, foi a manifestación desta étnia máis grande das 
que se convocaran nunca. Tres quilómetros de extensión 

. encheron os participantes desde a' explanada do· Capitólio. 
Mália o radicalismo do líder da Nación do Islam, Louis Fa
rrakhan, que foi o que convocou a mobilízación, nesta, es
tiveron representados todo tipo de org&nizacións de afro
americanos cunha reivindicación común: a dignidade. + 

l' · ' ,. .u ..... ' • 1 · ' ' - ' - ..... 1 " ... --\.· " ' ••• 1:. •• 

• Sogama rexeita 
alternativas e aposta 
por empresas 
incineradoras 

Qs científicos qe Sog~ma compareceron 
ante a comisión de Resíduos Sólidos do 

·Parlamento para indicar que. nengun dos 
grupos empresariais apresentados para 
que lles fora adxudicada a eliminación de 
resíduos sólidos urbanos reunia as condi
cións necesárias. O voceiro do comité 
científico, Manuel Bao, que é a vez mem
bro do consello de administración de So
gama, apontou, sen embargo, que se incli
naba pola unión de empresas de Técnicas 
Reunidas, formada por Sibersa, Ahlstrom, 
Brówn and Cotwell e lsolux. Todas as em
presas solicitantes apostan pola incinera
ción, método que lles _semella o máis co
rrecto aos técnicos de Sogama. Os repre
sentantes do BNG e PSdeG criticaron a 
atitude da empresa participada por Fenosa 
e a Xunta e os nacionalistas reiteraron o 
seu convencimento de que se deben bus
car métodos alternativos como a reciclaxe. 
O socialista Miguel Cortizo apontou que 
Fenosa tiña rexistado o nome de Sogama 
medio ano antes de que a Xunta constitui
ra esta sociedade por decreto. Por outra 
parte, a cidade de Vigo sofriu irregularida
des na recollida de lixo perante vários dias, 
o que ocasionou a acumulación de resí
duos nas ruas. A razón estaba en que a 
empacadora de Guixar non funcionaba 
pola oposición dos viciños e non se podia 
recorrir ao ·vertedoiro do Zondal , porque 
xa está pechado por saturación. O mem
bros do governo local seguen sen dar ex
plicacións do que vai acontecer coa em
pacadora. Mália as promesas de traslado, 
tanto o alcalde do Porriño, Xosé Manuel 
Barros coma o de Salceda de Caselas, Xo
sé Man1:Jel Fernández, ambos do PP, ama
saron o seu rexeitamento á empacadora.• 

• Mobilizacións 
en Massó contra 
un novo expedente 
de regulación 

A aprobación dun expedente de regulación 
de emprego por catro meses na conservei
ra Massó motivou o comezo de novas mo
bilizacións. Os traballadores pecháronse 
na Delegación de Traballo de Vigo o Xo
ves 19. Para os membros da CIG, maiori
tários no comité, este expedente só busca 
a agonía da empresa e que os propietáríos 
sigan conservando o património da mes
ma. As grandes perxudicadas desta medi
da son as traballadoras fixas discontí
nuas que, ao paralizarse a actividade da 
conserveira, non cobran nengunha axuda 
polo que levan máis dun ano sen perce
ber nengun diñeiro. Luciano Villar, presi
dente do comité de empresa, solicitou 
axudas económicas para estas traballa
doras no tempo que dure a regulación.+ 

• A AMI manifestouse 
contra o Dia 
da Hispanidade . 

Co lema de Non ternos nada que cele
brar , un grupo de simpatizantes da 
Asamblea da Mocidade Independentista 
manifestouse polas ·ruas da Coruña o _ 
Xoves 12 de Outubro. Con relación a es
te dia denominado da Hispanidade, é a 
segunda vez que a AMI organiza amo
bilización na que amasa o seu rexeita
mento á nacionalidade española e o seu 
desexo de independéncia para Galiza. A 
manifestación rematou fronte a Delega
ción do Go'verno español na cidade e 
h.oubo .unha,lembranza para Armando Ri
vadulla, ainda preso en Carabanchel tras 
serlle aplicada a lei antiterroíista e cunha 
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ECONOMIA 

Os investimentos reais mínguan en 25 mil millóns de pesetas· 

A Xunta prepara o~ · or.Zamentos 
máis restrictivos da sua história 
•A. EIRÉ 

Os investimentos do 
Governo autonómico para 
1976 caen vertixinosamente 
pasando dos 144.000 
millóns de pesetas iniciais 
do ano en curso a só 
119.000 millóns previsto 
para o orzamento que a 
Xunta apresentará a 
próxima semana no 
Parlamento. As Consellarias 
máis perxudicadas 
globalmente serán as de 
Sanidade e Política 
Territorial, onde se baraxa 
un descenso do 25% para 
Jnvestimentos reais. Os 
ingresos estatais ordinários 
aumentan nun 7%. 

A Xunta non dá pechado os seus 
orzamentos para 1996, mentres 
tenta que as previsións non saian 

mento que non daria cuberto nen 
as necesidades básicas. Quen si 
aumentaria seria a de Educa
ción. aumento que iria destinado 
ás universidades (20.000 millóns 
de pesetas) e tamén ao ensino 
privado. Mentres tanto se tenta 
reducir os gastos en profesores e 
en mantimento dos centros. 

· Freazo na economia 

A falta de investimentos reais, 
sobre todo nos sectores máis 
deprimidos como a industrial na
val, pesca e agricultura, leva co
mo consecuéncia un estanca
mento da nosa economia, tocan
do teito o ·proceso de recupera
ción económica iniciado a escala 
estatal, segundo o estudo elabo
rado polo ldega para o segundo 

· trimestre dest'e ano. Segundo o 
estudo en cuestión agrávase a 
caida do consumo privado, ao 
mesmo tempo que as taxas de 
variación das importacións pa
san a ser negativas, senda ta
mén as exportacións cada vez 

0 
~ máis febles, ainda que seguen a 
m sustituir á demanda interna cog 
00 . mo motor da actividade. 
x á opinión pública. O descenso de < 

25 mil millóns de pésetas para in
vestimentos reais, desata unha 
guerra política entre os distintos 
conselleiros á que non é allea a 
própria guerra sucesória. Os da
dos coñecidos até de agora pro
ceden das entrevista que tivo o 
Conselleiro de Economia, Xosé 
António Orza, coa patronal gale
ga e cos sindicatos operários . 
Ambas exposicións co inciden 
nas grandes cifras, pero difiren 
t.amén en alguns aspectos. 

Cuiña e Romai manteñen un pulso que val máis alá dos orzamentos, ~ro dependen deles para lograr apoios Parte da economia galega está 
movida polos fondos estruturais 
da CE, recibindo de 1994 a 1'998 
uns 5.000 millóns de pesetas. As 
axudas mais cuantiosas están 
destinadas á agricultura e desen
volvimento rural, cuns 50.000 mi
llóns de pesetas e á red~ de es
tradas 41.6000 millóns. A indús
tria asígnaselle 31.500 millóns; 
ao turismo 2.450 millóns; 3.100 a 
investigación e desenvolvimento 
e 670 a asisténcia técnica. A 
educación e formación profisio
nal 22.200 millóns; 10.460 mi
llóns a emprego, 6.400 a medio 
ambiente e algo máis de 5. 700 a 
sanidad·e. Pero estas aporta
cións van dirixidas no seu con
xlmto a paliar as eivas produci -: 
das palas reconversión e a pri
mar os abandonos da produción. 

Patronal e sindicatos coincidiron 
en mostrar a sua preocupación 
pola caida dos investimentos re
ais. Enrique -Acuña, Secretário 
Xeral da CIG, afirmou que "son 
os máis restrictivos de toda a his
tória da autonomia galega", arre
metendo contra iste recorte nos 
investimentos pois "deste xeitó di
ficil mente se pode falar da cria
ción de emprego". Xesus Mos
quera, de UGT, botou en falta "ci
fras concretas e precisas", contra
decindo a Orza pois, mentres que 
este afirmaba que os orzamentos 
medrarían nun 7% a respeito do 
ano anterior, situándose en 850 
millóns de pesetas, Mosquera 
afirma que a caida "é dun 1,5 por 
cento". Xesús Diaz de CCOO 
usou o calificativo de "preocupan-

tes", para definir os orzamentos, 
preocupación que está motivada 
non só polo descenso no investi
mento real, senón polo elevado 
endébedamento, que acada os 
305.000 millóns de pesetas. 

O presidente da patronal gale
ga, António Ramilo, pon de ma
nifesto como á caida dos inves
timentos reais hai que sumarlle 
a xa esperimentada neste ano, 
donde houbo unha merma de 
20.000 millóns de pesetas en 
duas fases: 8.500. millóns nos 
orzamentos iniciais e 12.000 mi
llóns no recorte efectuado en 
Semana Santa, que se efectivi
z ou unha vez celebradas as 
eleicións municipais. O investido 
en 1995 foron 132.000 millóns 
de pesetas, fronte· aos 152.951 
millóns de 1994. · 

Pugna política Cuiña-Romai 

Fixada a cuantia orzamentária 
en 850.000 millóns de pesetas, a 
batalla entáblase dentro da pró
p ria Xunta, entre os distintos 
conselleiros qu~ puxan por con
seguir o maior diñeiro posíbel pa:
r a os seus d~partamentos. A 

d~sputa, que sempre se dá nun 
governo á hora de repartir os in-

. ve·stimentos, calle neste caso un
ha nova dimensión ao estar 
imersos na guerra de sucesión a 
Fraga. Un recorte orzamentário a 
unha consell~ia sígnifica non sá 
menor capacidade de incidéncia 
e na percura de apoios, senón 
tamén unha indicación sobre as 
predilecións do Presidente. Este 
sinal, á espera de ·que se atreva 
a nomear vicepresidente, tal GO
mo prometera, é interpretado pa
las distintas famílias da dereita 
galega para arrimarse na liorta a 
un ou a outro candidato. 

Xosé Guiña, en Política Territo
rial, e Romai Beccaria, en Sani
dade, son os dous cbnselleiros 
que máis fol poñen en evitar 
eses recortes que, lpxicamente, 
lles van mermar a sua capacida
de de investimentos, ao ser as 
duas consellarias con máis com
peténcias e capacidade de xes-

. tión. Entre as duas terian que 
· sofrar un recorte duns 17 mil mi

llóns de pesetas. Guiña razona 
que non é léxico que se lle siga 
a recortar o seu orzamento, can
do este ano· xa lle mermou nun 

7%, a respeito dos 52.000 mi
llóns de 1994. Se comezou o 
ano con 48.000 millóns de pese
tas, en Semana Santa tivo que 
reducir outros 3.000 ·mmóns. 

Pela sua banda, Sanidade, tivo 
unha alza este ano do 2,84%, 
sobre os 28.900 millóns de pese
tas de 1994. O Sergas, recibiu 
unha axuda financieira de 29.000 
millóns de pesetas, alcanzando 
un orzamento de 236.000 millóns 
de pesetas. Todo semella indicar 
que, segundo as directrices de 
Fraga van primar os mesmos ·cri
térios que no ano anterior. 

Para amortecer a caída de in,. 
vestimentos na sua Consellaria, 
Guiña pretende pór en marcha a 
ecotaxa, qye representaría 
4.000 millóns máis, que virian 
do pago que terian que realizar 
as indústrias contaminantes. Es
ta medida é fortemente criticada 
pola patronal. 

Outra das consellarias á que si
tu an case na inanición é a de 
Cultura. Vázquez Portomeñe re
correu ao próprio Fraga para 
conseguir aumentar o seu orza-

· Eneko Landáburu, director gene
. ral de Políticas Rexionais da UE, 
advertiu en Madrid, a propósito _da 
distribución dos fondos de com
pensación inter-territorial, que "a 
Unión Eropea non pode ser. ma
nexada por un grupo de burócra
tas en Bruxelas, pois lévannos ao 
fracaso. Non hai consenso entre 
os estados no básico e falta unha 
visión eonxunta, cada un defende 
os seus intereses".• 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Xosé M. Sarille,presidenteda-Mesa 

'O Mapa Lingüístico demostra que o bilingüismo · 
non é máis que o desprazamento ·do galega polo castelán' 

•M.V. 

"O que cómpre non son 
medidas correctoras, 
senón un plano lingüístico 
que incida en todos os 
ámbitos e unha 
Viceconselleria que evite a · 
actual dispersión de 
responsabilidades", sinalou 
Xosé Manuel Sarilla, · 
presidente da Mesa para a 
normalización lingüística, 
despois de que a Xunta . 
apresentase publicamente 
o segundo tomo do Mapa 
Lingüístico. 

Sarille constata que "se· no pri
meiro .volume se percibia a caída 
de talantes, ainda que a· Xunta 
se negase a talar de retroceso 
do galego, agora vese especifi
camente que o emprego do idio
ma descende nos ámbitos bási
cos: familiar, escolar .e laboral". 

O presidente da Mesa fai notar 
· tamén a caida xeneracional do 

galega, pois se entre os avós, o 
uso maioritário do citadc idioma 
é do 83%, entre os netos esta 
porcentaxe descende ao 38%". 

Xosé M. Sarille non dubida en 
calificar o bilingüismo de "proce
so de asimilación . ou despraza
mento do galega polo castelán". 
A respeito das variábeis de nivel 
cultural, clase social e lugar de
residéncia, o citado estudo de
mostraria '_'que nada mudou nos 
últimos vinte anos, pésie á auto
nomia, posta que o retrato robot 
do galego-falante é idéntico. Fá-

lase máis galega nas clases bai
xas, no rural e entre as persoas 
de menos estudos". 

Sarille matiza que "non se trata 
de dar unha idea catastrofista, 
pero se de verdaqe se buscan 
solucións, antes hai que coñe
cer a realidade". 

"Seria precisa unha avaliación 
da situación do galega cada 
pouco tempo. Pero o que se es-· 
tá a ver, por parte da Xunta, en
gade, é o contrário. Periodica
mente sae á ruz algo sobre a 
exención de estudar galega, a 
multa por etiquetar un produto 
no naso idioma ou unha pasivi
dade de sepulcro. Até o recente 
decreto sobre o ensino, non se 
viu unha norma do-PP a respei
to da língua". · 

Propaganda cultural 

Despois de manifestar a necesi
dade urxente duriha Viceconse
lleria de Política Lingüística, Xo-> 
sé M. Sarille califica o papel da 
actual Direción Xeral de "propa
ganda cultural do réxime". "Tan
to ten, aponta, que alguén pre
sente na Gonselleria un libro et
nográfico, unha obra de teatro 
ou un tema de língua. Apoiase 
calquera causa se serve para 
comprar unha vontade, pero ra
ra é a que ten algo a ver co im
pulso do uso do galega". 

O Presidente da Mesa lembra 
que Manuel Regueiro Tenreiro, 
Diredor Xeral de Política Lingüís
tica, presentou, o mesmo dia que 
se anunciaba a distribución do 
programa Windows 95, un refra- · 
neiro sobre a vaca, o que estaria 
máis relacionado "co labor dunha 
facultade de filoloxia que cunha 

. política de acción prática". • 

'F áia~e galego, .como hai vinte anos, 
nas clases baixas, no rural e 
entre ·a xente de menos estudos"-

UNHA 
GALIZA 

E DOUS PP 
M.V. 

Non discriminaremos nen ao 
galego, nen ao castelán. Non 
iremos en contra de ninguén. 
Está insisténcia no equilíbrio 
da política lingüística por bo
ca do s·eu responsábel, Ma
nuel Regueiro Tenreiro, pare
ceria obedecer á realidade de 
duas comunidades enfrenta
das polo idioma, perante as 
cales un político debe primar 
sobre todo a convivéncia. 

Sen embargo, os datos do se
gundo volume do próprio Ma
pa Lingüístico, que ven de 
presentar a Xunta, sinalan 
que "o 78,6% dos galegas son 
favorábeis á promoción do ga
lega desde instáncias oficiais". 
Non existen apenas opinións 
en contra, nen os datos cons
tatan que alguén demande o 
apoio do castellano. Xa que 
lago, en Galiza fálanse hoxe 
dous idiomas, pero non exis
ten duas comunidades, senón 
unha só que defende o gale
ga, con independéncia de que 
o empregue ou non. 

Regueiro parece atender, 
máis ben, ca seu "equilibris
mo", á división dentro do seu 
partido entre autonomistas e 
vella garda. Liorta que se es
tá a facer notar noutros ám
bitos. Existe efectivamente 
un PP rural, m.esmo galego
falante , e un franquismo so
ciolóxico que na sua verten
te estatalista é apoiado des
de Madrid. Velaí onde teñen 
sentido as arremetidas do 
ABC contra o decreto da 
Xunta sobre o galega no en
sino e a obsesión do gover
no galega por non despertar 
suspicácias. • 

QUEM_ INFRINGE DEVE PAGAR 
. O IDIOMA-NOM É EXCUSA 

Desde urna longínqua oportunidade na 
que um meu artigo no que mencionava a 
um querido amigo custou-me com ele un 
desgasto, procurei fugir de qualquer críti
ca pública com gente do meu mais íntimo 
entorno. Ao ler o número do diário El 
Mundo Galicia do pasado Sábado pensei 
igualmente pasar por alto a surpreenden
te tira do meu querido e admirado Xavier 
Alcalá "A favor de Guiña", contido que 
pensava discutir e criticar-quando em 
breve coincidí semos na próxima juntanza 
da lrmandade dos Vinhos Galegas. 

' 
Mas um dia de reflexom e a desatada de-
fensa que no favor do Gonselheiro José 
Guiña se está a fazer, coa sempiterna in.:. 
vocac;om á "conspiración judea-masónica". 
omnipresente quando norn há outros argu
mentos, fisserom-me mudar de opiniom. 

As informa(.fons ·aparecidas precisamente 
em El Mundo relativas ao pasmoso e re
cente enriquecimento do Sr. Guiña e a 
sua família, notícias nom desmentidas, 
mediante contratos ca Governo galega, 
do que é um dos máximos representan
tes e titular da carteira com mais posibili
dades, som-bastañte ...eloquentes como 

NEMÉSIO BARXA 

para abrir urna investigagom para o afas-
tar da vida política. ' 

· Di Alcalá: "Guiña fáiseme cordial porque 
tala galega ben ... terei que simpatizar co 
ministro atacado, pois que se expresa nun
ha língua natural e á vez pulida. Móveme a 

imoralidade que nos invade, co exemplo 
permanente do proceder dos que nos go
vernam. 

A um cidadao dono de indústrias· quando 
chega a um cargo público o que compre 
fazer, respostando a outra pergunta que 

· formula Xavier Alcalá 

-------------- no seJ.J artigo, é nom 
realizar contratos das 

escreber en favor de' 
Guiña un ·galeguismo 
que lima aristas ... ". 
Pois nom, querido. Xa- 'Q .e · d f 1 · suas empresas co 
vier, Guiña pode fazer- l eltO e a ar seu departamento ou 
se-te cordial porque fa- galega nom J·ustifica ~ coa administrac;om, 
la galega, mas i.sso ~ como manda a legali-
nom será nunca des- . imoralidades nem dade vigente e espe-
culpa para que seja cialmente fugir de 
castigado como co- ilegalidades. qualquer adjudicac;om 
rrupto se, como pare- O ·d· "' 1 digital, tam gratas á 
ce, é-o. o feito de talar 1 toma e a go administrac;om públi-
galego nom justifica totalmente alheio ·ca galega, que ente-
imoralidades nem ile- nebrece o processo 
galidades. o idioma é . á decéncia da gente" de atribuic;om. Prec;o 
algo totalmente alheio que paga o que .asu-
á decéncia da gente me um cargo público 
(ainda que o galega para evitar tentac;ons 
decente deva talar o e desconfianc;as; mas 
seu idioma}. A nossa consciéncia, o nosso que se pretere nom pagá-lo pode fazé-lo 
concejto da moralidade míngua quando renunciando a esse cargo público. Sim, 
procuramos justificac;ons para a onda 9e . . -Xavie~. há- linha diferenciadora entre rou-.. 

bar, subornar, estorquir e emprego de in
formagom reservada ... mas tu dos estas 
factos e qualquera deles constituem ile
galidades sancionáveis. 

Lamentável a conclussom á que chega 
Xavier- Alca1á na sua defessa de José 
Guiña. Neste caso nom é pregoeiro de 
verdades; porém de confussom. Ainda 
que é bem certo, e ao que isto escreve 
consta, que. Alcalá mantiv.o a'.sua inde
pendéncia a costa de renu'nciac;ons e es
tou seguro que nada paga nem pretende 
com essa defessa de Cuiña na que con
funde témporas e cu (que é como na nor
mativa oficial lhe chamam também á letra 
"que", além de que eu me retira ao único 
significado que tem em galega). 

A consciéncia do povo deveria rejeitar com 
forza e naturalidade todas aquelas ac
_tua<_fons que· rozam na imoralidade, no re
proche social ou na especulac;.om, as que 
derom lugar á tam trazida e levada "cultura 
del pelotazo",. do enriquecimento sem cau
.sa e da utilizac;om da· política e dos orga
nismo oficiais no proveito próprio, tam 
afastado do espírito de servic;o que prego-

- arom. nas ·suas campanha;; eleitorais. • · 



OESMANTELAMENTO INDUSTRIAL 

A CIG. chama a "defender os sectores produtivos básicos" 

ConvoCada unha mobilizaclón nacional 
en Santiago o próximo 25 de. Novembro 
Empresas en crise, entidades so
ciais, estudantes, organizacións 
non guvernamentais, sindicatos e 
forzas políticas, están chamados 
a participar en Santiago o vindei
ro 25 de Novembro no que se 
pretende "unha grande mobiliza
ción de toda Galiza en defensa 
dos seus sectores produtivos". 

"A situación económica de Gali
za é alarmante", sinala Manuel 
Dios, secretário de comunica
ción da Confederación lntersin-

dical Galega. "Non podemos -
sinala- refuxiarnos na resigna
ción, porque se non se produce 
unha reación social masiva non 
se logrará nada". 

O sindicato nacionalista tomou 
a iniciativa de convocar esta 
mobilización na reunión do seu 
Secretariado Confedera!, cele
brada o pasado dia 17, pero in
tentará que o acto sexa asumi
do polo maior número posíbel 
de forzas e entidades sociais. 

Manuel Doval 

A CIG constata que "a situación 
actual ameaza coa liquidación 
de grande parte dos sectores 
produtivos básicos, como con·
secuéncia das políticas dese
ñadas e aprobadas pola UE 
coa ·compricidade do governo 
central e da Xunta". Considera 
polo. tanto que "se fai impres
cindibel un berro uhánime de 
basta xa ás agresións que Gali
za ven sofrindo". 

Mariñeiros, traballadores dos 

asteleiros e de empresas en cri
se como Massó e Santa Bárba
ra, entre outros, serán probabel
mente protagonistas do acto. 

Atouciñamento 

"Non será un acto aillado -
lembra Manuel Dios-. O 14 de 
Xufio xa fixemos unha concen
tración de delegados en Santia
go e queremos que os próxi
mos 1 O de Marzo e 1 de Maio 
teñan un sentido similar". 

Após · desta. mobilización, a 
CIG prevé a convocatória de 
outros .actos que serán porme
norizados en sucesivas reu
nións. Os representantes dos · 
distintos sectores e comarcas 
da central nacionalista coinci
diron na necesidade de que "o 
conxunto da sociedade galéga 
se involucre diante da pasfvi
dade e atouciñamento do sin
dicalismo estatal e dos parti
das governantes en Galiza e 
no Estado".+ · 

.'Pediremos aos concellos da Ferrolterra qúe reproben a actitude de CCOO e UGT' 

O acordo do sector naval asinado polo governo central e os sindicatos CCOO e UGT 
mantén a proibición de que Astano retorne á construción. de buques e reduce ainda · 
máis o plantel de persoal de Astano e Barreras. Manuel Ooval, responsabel do BNG 
na bisbarra ferrolá e deputado provincial desta organización, afirma que a sua forza 
política pedirá? reprobación so~ial da decisión tomada palas centrais estatais: 

•M.V. 

O BNQ foi a única forza políti
ca que se manlfestou en con
tra do acordo do naval. 

Hai unha dobre linguaxe tanto 
por parte da Xunta, como do 
PSOE galega que días atrás, . 
segundo espallaron de forma 
abondosa os xornais, parecían 
defender, por unha vez, a nasa 
indústria . . Agora resulta que 
acollen con alborozo unha re
dución de persoal do 40%, o 
que significa o meirande ata
que, en termos relativos, que 
teñen afrontado os nasos aste-
1 e iros nos últimos dez anos. 

Asi eluden a sua 
responsabilidade. 

Pero ·o Parlamen
to pronunciarase 
unanimemente a 
prol de que Asta
no voltase a 
construir barcos? 

Precisamente. 
Pero, o que se 
pe9ia na moción 
do BNG non se fi-
xo. Quedárase de 
solicitar un ha · reu-
nión dos portavo-

'A Xunta, o PSOE 
:. gc:ilego e máis 
os sindicatos 
estatais din unha 
causa na prensa 
elogo 
asinan outra" 

A. IGLESIAS 

se realizou. A 
Xunta limitouse 
a enviar cartas 
a Madrid, pero 
non negociou 
nada. O Conse
lleiro de lndús
tria,· Antó ni o 
Couceiro mes
mo chegou a 
dicer estes dias 
que o acorde ia 
na liña do que 
suscribira o 
Parlamento. 

ces dos grupos parlamentares . 
ca ministro Eguiagaray e non 

Con todo, os 
traballadores de Astano vota
ron a prol do acordo. 

Tal como están as causas algun
ha xente mira o inmediato que é 
a prexubilación-e teme ainda que 
veña algo piar. Pero o certo é 
que así non hai futuro. O acordo 
non aceita o rexuvenecemento 
do cadro de persoal. Onde vai ir 
agora a xente nova da comarca? 

Dobre linguaxe 

O BNG que vai facer? 

Nove concellos da zona (Ferrol, 
Fene; Mugardos, Neda, Ares, 
Valdoviño," Narón, Pontedeume 
e Cabanas) pronunciáronse hai 
un mes a pral dunha moción 
apresentada polo BNG na que 

·se pedia: que Astano voltase _ 
construir buques, que se capita
lizase a empresa, que a Xunta 
participase n9 Consello de Ad
ministración e que se rexeitase 
o Plano de Competitividade. 
Agora resulta que CCOO e UGT 
piden o s( para o acorde de re
d u ción de emprego, en contra 
desa opinión social un~nime. 
Nós irnos solicitarlle agora aos 
concellos que reproben a actitu
de deses dous sindicatos . Non 
vale con que Xúlio Abelleira, 
presidente do Comité de Astano 
e membro de CCOO, diga, des- · 
pois de 'Pedir o si na votación, 
que a comarca se vai seguir 
mobilizando e que hai que se
guir demandando qu~ o astelei- · 
.ro construía buques. E a mesma 
·dobre linguaxe que practica o 
Conselleiro e o PSOE_ galega. 

Cales son as críticas básicas 
que realizan ao acordo asina
do ei:i Madrid? 

O acorde asume plenamente as 
concepcións e cohtido do Plano 
de Competitividade, continua o 
desmantelainento do sector pú
blico industrial e entrega o sector 
ás exixéncias da UE. O camiño 
que marca e a privatización ou 
desaparición das empresas. Pa
la contra, non se toma nengunha 
medida para mellorar a competi
tividade, nen para potenciar a 
eficácia técnica e industrial. Máis 
ben parece que se poñen rémo
ras. Ademais centraliza a xes
tión dos asteleiros, de modo que 
se pode dicer que xuridicam~nte 
d~saparece o naval galega pú-

blico. A sección de reparacións 
de Astano pasa a ser denomina
da activjdade c~mplementária , 
abríndose as portas á priv<:J.tiza-

. ción. E o máis grave de todo: se
gue sen .eliminarse a proibición 
'de que o asteleiro con~truia bu
ques. Por último, empiora en 

-grande medida as condicións la
borais dos traballadores e cám
bia indústrias por subvencións. + 
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INTEGRACIÓN NA UE 

As exixéncias sanitárias, reguladas ·pola Unión Europea, non sempre obedecen .a· 
razóns obxetivas. -o queixo a.rtesanal recentemente, pero tamén o leite, o viño, a 

froita e máis as verduras, son os produtos galegos maiormente afectados por 
unha normativa que o autor <leste artigo considera "imposta ¡)olas grandes 

indústrias para .superar aos pequen os corripe~idores". 

AS GRANJ?ES I~DÚSTRIAS EmOPEAS_ DECRETAN AS NORMAS' 
. AO SEU GOSTO CO FIN DE ELIMINAR COMPETIDORES 

O CALOTE DAS-MEDIDAS 
SANITÁRIAS 

NICHOLAS UnDYARD 

O proxecto do Merca
do Unico foi xestiona
do, desde o comezo, 
como un negócio. O 
guión da proposta ini
cial, que viu a luz en 
1957, co Tratado de 
Roina, foi realizado, 

. entre outros, por Wisse 
· · Dekker, Director Exe

cutivo de Phílips, e 
Giovanni Agnelli, xefe 
do holding italiano Fíat. 

sumidores urxiran un
ha redución na utiliza
ción de aditivos: a in
dústria conseguiu un- . 
ha ampliación". En 
vários casos, os aditi
vos proibidos voltan 
seren legais: Grande 
Bretaña, por exemplo, 
estará obrigada a per
mittr a importación .de 
produtos que conte
ñan ciclamatos edul
corantes pésie á ad
verténcia negativa do 
departamento guver
namental de Saude 
por se tratar dunha 
sustáncia sospeitosa 
de ser canceríxena. 

Pola contra, alí onde 
as maiores indústrias 
viron a oportunidade 
de utilizar normas 
máis duras para su
perar aos pequenos 
competidores; utilizá
ronnas. Na ihdústria 
cárnica, foron adopta
dos estándares de hi
xiene máis estritos a 

Para facilitar a libre 
circulación de bens 
entre os países, o 
proceso de est?blecer 
as mesmas normas 
de produto para cada 
país (armonización, 
en terminoloxia comu
nitária) gañou espá
cios na axenda até se 
converter nu nha . das 
prioridades sobrancei
ras. Na área de nor
mas de alimentos, a 
Comisión ""'Europea 
acordou que calquer 
produto alimentício 
poderia ser vendido, 
se cumpria a condi
ción de observar cer-

. tas normas sanitárias 
e a sua etiqueta canti
ña información espe-

. nível comunitário _co 
Aspectó do mercado da abastos de Santiago en-1984. Actualmen· apoio dos matadeiros 
te as vendedoras están a seren desaloxadas. CHUS GARCIA máis poderosos. Inca-

cífica para .os con?U-

paces de aplicar as 
novas regulacións, a 
metade dos aproxi
madamente 600 ma-midores. As normas 

nacionais para ali~ 
mentas e bebidas fo
ron mesmo ·abolidas 
en favor doutras euro
peas, que a ·cotio con
levan cusfos máis bai
xos para os empresá
rios pero alimentos de 
pior calidade para os 
consumidores. Os 
produtores de cervexa 
alemáns, por exem
plo, proxectaron re
cortar o 22% dos seus 

- - - - ,- - - ·- - - - - - - - - - - 1111!11 tadeiros existentes na 

'Moitas normas. n3:cionais foron 
" abolidas en favor do.utras 

europeas que conleva'n custós 
máis baixos para os grandes . 

empresários e · aliinentós 9e . .Pior 
calidade para os cop.sumidores''. 

Grande Bretaña, moi-
tos deles locais ou de 
propriedade familiar, 
f6ron na práctica ex
pulsados do sector e 
o seu negócio absor
bido por matadeiros 
máis grandes. Os car
niceiros locais tamén 
se viror:i afectados 
desde que os gran
des · matadeiros ten-

custos de produCión, 
conseguindo a dero-
gación das antigas 
normativas da "cervexa pura"; a Reinheitsgenbot, 
que estipulaba que a cervexa poderia fabricarse 
só de lúpulo e cebada, sen aditivos nen sucre. Na 
Grande Bretaña, andes os estándares para ali
mentos foron revisados en 1986, un estudo de
mostrou que a media de carne nos produtós cárni
c.os tiña descendido do 46 ao 31 % despois da . 
desregulación da_s normas nacionais de alimentos. 

den a vender directa
mente aos grandes 
su.permercados, o 
que está a concentr.ar . 

a indústria da carne a cada en menos mans. 

Tamén se escoitaron queixas contra as "barreiras 
comerciais" que st:ipoñeri leis protectoras do mé
dio ambiente. En 1987, a província belga de Való
nia foi demandada pola Comisión Europea por ter 
proibido a importación de resíduos tóxicos na pro
víncia, un ostáculo para a libre circulación de bens 
entre os sócios comunitários (baixo a normativa 
da CEE, os. resídúos -!.mesmo os tóxicos- están 
considerad.os e tratados como "bens"). 

Co car .. po de xogo nivelado ao seu favor e con 
capital libre para mover através da CEE, os inte
reses multinacionais recebiron en abundáncia o 
que o Informe Ceccheni, un estudo de 1988 sobre 

· os benefícios e(;onómicos proxectados para o 
Mercado Unico, lles prometeu: custos máis bara
tos e normas máis favorábeis. • 

THE ECOLOGIST 

A armonización conduciu á caida nos níveis de ca
lidade tamén noutrq.s áreas. O número de aditivos . 
alimentários permitidos incrementouse, de tal xeito 
que os produtores do sector da alimentación en 
Grécia e Alemaña, por exemplo, poden agora ele
xir entre 412 aditivos cando antes as suas norma
tivas nacionais permitíanlles o uso de sé 120. Co
mo o doctor Tim Lang, do grupo de defensa dos 
consumidores británico País para a seguridade ali
mentária, coment~: "Na negociación para as nor
mas da CEE, os intereses das multinacionais da 

.~limentaci,ó,n. i;:qnsegui~on P. q~~ qu_e_ri9,n. Os con-
• J ~/',\.···.l •• ~.\.•/,'"~·,·-.·- .\/~·.·.~~· ......... , •,.",•:,., .. ,_, •,• ~ \. 1 : .·h · ~ ·· .:."'-:-~ .. ·.···::.· 

Cruce · de cabos 
MANuELCAo 

Detéctase unha certa ferocidade entre o PP e o resto dos gru
pos políticos do Parlamento español (PSOE, CIU, IJJ e PNV) a 
propósito da futura UJi de Telecomunicacións por Cabo. O por
tavoz do PP Miguel Angel Rodríguez· desmarcábase do acordo 
acadado o dia 2 de Outubro por todos os demais grupos políti
cos alegando que: "Estariamos dispostos a empezar a negociar 
a partir dun 50% para Concello e Governo, pero: o qué pintan aí 
as comunidades -autónomas?" Despois, o 11 de Outubro o PP 
reuniá aos seus 54 alcaldes de cidades de máis de 100.000 ha
bitantes e decidia adxudicar por via de urxéncia as licéncias an
tes de esperar·á futura leí, ao tempo que prometía reformala no 
momento de tomar o poder. · 

Ainda que en Galiza son poucos os qu~ se ocupan da problemáti
ca do cabo, a verdade e que ten unha enorme trascendéncia. Por 
sorte, para nós, a auséncia de portavoces galegas de proxectos 
próprios vese relativizada pala poténcia de voces doutras latitudes 
que defendendo os seus intereses tamén favorecen os nosos. A 
posición dos representantes de Galiza no Congreso coincidiria co 
exposto polo portavoz do PP e pola posición inicial de Borrell con
trária a ceder competéncias ás CCAA. Una vez máis, a oposición 
de CIU ·e PNV apoiada neste caso por IU e o PSC obrigou a mo
dificar o proxecto de lei inicial e a darlle trámite de urxéncia para 
que a finais de Decembro poida aparecer no BOE. 

Os ~ervícios de telecomunicacións por cabo son un dos secto
res con maidres taxas de medre (7% en taxa meia a nível mun
dial) debido, sobre todo, á ill}portáncia potencial do cabo como 
soporte óptimo que multiplica exponencialmente a capacidade 
de transmisión das redes actuais e facilita o acceso directo aos 
fogares de paquetes de información e servícios jndividualizados. 
A rede do cabo configura un sistema de telecomunicacións bidi
reccional de banda ancha, de xeito que a própria TV deixa de 
ser o principal servício demandado con carácter de ben público, 
ao permitir a programación individualizada e a aplicación dun 
prezo por desaparecer o princípio de non exclusión. O cabo per
mite a transmisión simultánea de múltiples sinais de rádio e TV 
sen os problemas de saturación e interferéncias do espácio ra
dioléctrico, sendo necesário distinguir o servício de transporte 
dos sinais dos servícios transportados (datos, teléfono, TV, etc). 

----------------
'Os servícios de 

tele~omunicacións por cabo 
sori un dos sectores con maiores 

taxas · de medre" 

Diante da liberalización total das telecomunicacións na UE o 1 de 
Xaneiro de 199H é prioritário regular o cabo para potenciar unha 
indústria audiovisual própria e limitar os· perigos de control e mani
pulación da oferta mediática. Por exemplo, en <;3aliza, as institu
cións autonómicas teñen a obriga de facer respetar e protexer o 

·idioma própri0 polo que debe recoñecerse por lei a sua voz e voto 
na concesión de licéncias e no regulamento dos servícios realiza
dos respetando, iso si, os .direitos democráti~os básicos. O pro
xecto negociado inclue a participación do Estado (50%), CCAA. 
(25%) e Concellos (25%) nunha mesa que será, na prática, deter
minante para a concesi.ón de licéncias de explotación. Ademais · 

·as CCAA regularán as demarcacións territoriais, os contidos da 
.TV por ·cabo: idioma, publicidade., programación, etc.• . ........ . 
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500 ANOS DE UNIVERSIDADE 

Antón Costa afirma que .foi criada tarde., mal ~ arrastro 
- J 

A Universidade naceu hipotecada 
á lgrexa e · a Castel~, segundo Díaz Pard~ 
• CARME 'llDAL 

Cúmprense agora 500 
anos da criación polo 
notário compostelán 
Gómez de Marzos, ao 
abeiro dos bieitos, dun 
Coléxio de Gramáticos que 
seria a base do primeiro 
"Estudo Xeral" fundado no 
1_504. Para tnoitos, nesa 
data está o nacimento dos 
estudos oficiais na Galiza 
e da mesma Universidade 
que este ano celebra o seu 
quinto centenário. Desde 
os seus comezos da man 
de poderes alleos e 
eclesiásticos, a 
Universidade é un ponto 
máis que reflecte a nasa 
história. 

O 17 de Decembro de 1483 mo
rria executado na Frouseira o 
mariscal Pardo de Cela e con el 
remataba a oposición ao domí
nio tjos Reis Católicos na Gali
za. Faltaban apenas doce anos 
para a data de fundación da 
Uníversidade de Santiago de 
Compostela, que naceu ampa
rada no poder eclesiástico e que 
pouco significou nos seus albo
res para a dinamización dunha 
Galiza ferreamente dominada. 
Para o profesor desta Universi-

· dad e e investigador no tema 
dos f:lStudos galegos, Antón 
Costa, a criacipn da institución 
non supón un cámbio radical ao 
respeito das ensinanzas que até 
o momento se estaban a dar no 
país, "inicialmente non existe 
unha castellanización porque o 
centro dos estudos era a gramá
tica latina. O mal estaba feito a 
finais do século XIV, cando a 
nobreza galega se esvái e se 

Pazo de Fonseca. 

perde a posibilidade da defensa 
dun poder político próprio". 

Costa, frente ao que está a ser 
a visión oficial nesta comemora
ción, considera qy_e a Universi
dade de Santiago naceu "tarde, 
mal e arrasto", e para constatar 
esta afirmación fala do domínio 
da igrexa com-

grau que no século. XVIII "nos 
coñecimentos técnicos ia por 
diante o Arsenal marítimo de 
Ferrol". 

A falta de figuras nos primeiros 
séculas da Universidade é outro 
dos baremos empregados por 
Antón Costa para rexeitar o "de-

postelá, que con
finou á institución 
ás suas necesi
dades e a mesma 
falta de· capacida
d e políticá dos 
sectores sociais 
do país para que 
se instalase cal
quer outra opción 
na Galiza. Nen 
sequer colleu a 
de Compostela 
as bonanzas do 
século XVI, épo
ca de esplendor 
das Universida
des do que agora 
é o Estado espa
ñ o I. Apesar dos 
seus cincocentos 
anos, Antón Cos
ta non dubida en 
talar do retraso 
universitário gale
ga, que non che
gou a dar graus 
até 1555, e no 
1506 só contaba 
cun catedrático 
de gramática, Pe-

Feixoo e 
Sarmiento, 

senfoque" que 
cos fastos se po
de interpretar a 
história dos estu-
dos universitários 
na Galiza. Feixoo 
e Sarmiento, en 
primeira instáncia, 
nada lle deben á 
Universidade e, 
pala contra, nen 
en ensinos teoló
xicos nen en gra
rpática -quitado 
Alvaro de Cada
val que se formou 
fara- nen en filo
sofía, hai recoñe
c idos estudosos 
vinculados ao na
ci mento da Uni
versidade. 

dro de Vitória. 
Tarde tamén por 
ser a tgrexa a 

en primeira 
instáncia, 
na:da lle deben 
á Universidade e; 
pala contra, 
nen en ensinos 
teolóxicos 
nen en gramática 
nen en füosoffa, 
hai recoñecidos 
estudosos 
vinculados 
ao nacimento 
da Un~versidade 

Como balanzo 
Antón Costa sina
la que "serviu para 
que un maior nú-

- mero de xente do 
país se incorpora
s e aos estudos, 

· pero non significa 
apenas nada en 
canto a mudar o 
país e que se teña 
consciéncia de . si 

que marcaba o ritmo dos estu
dos e, polo tanto, "cando nas 
universidades se rompe coa es
colástica, Santiago ten un gran
de retraso porque non hai un 
grupo que demande a moderni
zación dos estudos". A medida 
tamén a dá o número de estu
dantes, que no século XVI che
ga a ser de 7. 000 en Salamanca 
frente aos 700 de Compostela e 
o estancamento chega a tal 

próprio". A criación do Coléxio de 
Fonseca e o de San Xerome polo 
arcebispo Fonseca, considerado 
grande mecenas e impulsor da 
Universidade non pode facer 
sombra a unha realidade. que pai
raba daquela sobre a Galiza: "ao 
mesmo tempo Fonseca fundaba 
con moita maior forza o Coléxio 
Maior de Salamanca e deixaba 
claro que a verdadeira universida
de era aquela". 

Isaac Díaz Pardo é contundente 
á hora de falar da "hipoteca ao 
reino de Castela e León'' que 
presidiu o nacimento da Univer
sidade de Santiago, sen iso 
querer dicer que "Galiza non ti
ña nesa época unha personali
dad e e unha economia pró- · 
prias". Nesa hipoteca de orixe 
situa Díaz Pardo a castellaniza
ción da vida universitária, que 
responde a un país que no mo
mento "non tiña personalidade 
própria e dependía fundamental
mente, no nívei-dos estudos, do 
peso de Salamanca". 

A dependéncia é tamén, para a 
medievalista Elisa Ferreira, un 
dos signos da criación da Uni
versidade, pero esta ven funda
mentalmente "polo financiamen-

to, que era por mecenádego 
eclesiástico é dos reis de Cas
tela e León, que tiñan esta po
testade por concesión especial 
do Papa". Para Elisa Ferreira, a 
base dos estudos universitários 
está nas anteriores escalas ca
tedralícias, que estaban indica
das para a formación interna do 
clero en disciplinas como latín, 
retórica e gramática e tamén 
nunha série de estudos ou aca-

· dém ias laicas para xente da 
burguesía, que engadian, ade
mais das ensinanzas xerais, ou
tras específicas comc:i r-iegócios 
e caligrafia, constituindo a orixe 
do estudo criado por Gómez de 
Marzoa, que á sua morte ''íase 
converter en semi-eclesiástico 
ao ser collido polo cabido para 
salvar a sua crise". • 
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l ATINOAMÉRICA A FERVER 

No 11 1· Congreso celebrado en Brasília mantén' o lema de "ocupar, re_sistir e pro 
. -· . ' . . 

Nunha década o Movimento dos Sen Terra 
~ - ,. • .a: • • • 

ocupo~ 5 millóns de hectáreas dos latifundiári~s . 
• AFRICA LÓPEZ-ANTÓN CARBAJAL 

O Movimento dos Sen 
Terra (MST) ven de 
celebrar o seu 111 Congreso 
en Brasília onde· fixo 
balanza dos doce anos da 
história da sua loita no 
Brasil. Máis de 140.000 
fam ílias asentadas en 
terras ociosas e 
pertencentes a latifundistas 
que foron ocupadas, 
organizacións en 22 
estados do Brasil e o 
millóns de hectáreas qt,Je 
agora son de cultivo 
agrícola son os datos dun 
movimento en progresivo 
medre que está a ser 
perigoso para o governo 
brasileiro quen xa non pode 
só escoitar a voz dos 
latifundistas. Duas imaxe~ do Campamento do i:-ontal denominado 1ª de Avri/, no estado de Sao Paulo, nel están instaladas case 2.000 familias. 

Clever é un mestre de pouco máis 
de trinta anos que milita activamen
te no MST desenvolvendo labores 

· educativas e de concientización na 
rexión do Pontal. Desde o 1958 as 
terras agora ocupadas pertericen 
ao Estado pero ao non se preocu
par pala sua distribuición e a sua 
productividade os facendeiros fixé- -
ronse ao pouco posuidores. "Os fa
cendeiros foron collendo áreas ca
da vez máis grandes sen preocu
parse nunca por formalizar a pro
priedade da terra mentres que os 
pequenos productores tivemn que 
marchar para a eidade" s~nalia Cle
ver que canta como a parti r dlas pri
meiras ocupacións na zona os fa
cendeiros trataron de expulsar aos 
campesinos presentando esc~ituras 
falsas envellecidas co líquido ama
relo segregado polos grilos, de aí o 
extendido uso da expresión "terra . 
grilada" para todas esas extensións 
que o movimento reclama para po-

der producir e que moitas veces ,os 
latifundistas defenden mesmo coa 
participación de pistoleiros a sold_os 
que orixinan verdadeiras mas9-cres 
entre a poboación asentada. E nos 
Estados do Norde, onde o MST ten 
menos ferza, nos que as matanzas 
son maiores, este verán en Rondó
nia vários pistoleiros entraron na 
noite nun acampamento provocan
do máis de dez mortos o que pro
duciu o terror nos asentamentos 
onde .os militantes do movimento 
non só se ven amen~ados polas 
presións dos facendeiros senón ta
mén polas forzas policiais do go.: 
verno que cada pouco os reteñen 
como sospeitosos de alterar a orde 
na teimosia de apresentar ao MST 
como extremista. 

.O que para a prensa oficial e pa
_ ra os latifundistas é invasión, pa
ra os campesinos non é máis que 
unha ocupación que chegan a ca-

lificar con apaixoamento de "boni
ta" . Neste terceiro congreso 
niantivéronse vivos os lemas dos 
anteriores: "Sen· reforma agrária 
nao há democrácia" e, nomeada
mente "Ocupar, resistir e produ
cir" que constitue o verdadeiro 
proceso de desenvolvemento-da 
sua actividade. · · 

No recente acampamento chama
do '-'1 º de Abril" no Pontal, ao extre
·mo Oeste do Estado de Sáo Paulo 
teñen ainda moi recente o que foi o 
primeiro paso de cara a lograr o 
asentamento nas terras. Foio en 
Abril, hai seis meses,.cando por pri
meira vez case duas mil famílias -
unidade de poboación que eles re
piten- chegaron a esas terras con 
todos os seus bártulos incluidos 
nalguns casos coches e .tractores 
que logo serán de uso comuriitário. 
Previamente os militantes do MST 
fixeran un importante traballo qe 

base consistente en concienciar á 
pobóación sobre a explotación 
agrária e en convocar o . máis dis
cretamente posíbel -para non elimi
nar o_ factor sorpresa- a xente de 
todo tipo e condición de cara unha 
opción de vida que lles ia supoñer 
un cámbio radical. Neste caso a 
ocupacíón non deu lugar a brigas 
cos facendeiros nin a policia -como 
sí adoita ocorrir no norte- e tras un
ha grande acampada dispuxéronse 
imediatamente á máis ardua tarefa 
de resistir até conseguir solucións e 
terras para todas as famílias a tra
vés de múltiples negociacións coas 
autoridades estatais. Xa non son 
poucos os que desisten neste pri
mei ro momento, ben por falta de 
médios para subsistir, ben porque 
non se adaptaron ás condicións de 
vida e convivéncia -alguns foron 
expulsados a causa de disputas- e 
despois da merma son unhas mil 
famílias as que permanecen mos-

trando un alto nivel de concientiza
ción e unha coidada organización: 
distribúense por sectores como es
cala, máquinas, enferfneiria, harta, 
administración .. . tendo un respon
sábel por cada 50 persoas e con 
reunións de tipo asambleário todos 
os ·dias ás tres da tarde. Un dos 
que chegaron ao Pontal é Carlao 
Alves de Sousa, un parado duns 
50 anos, que deixou a sua casa 
para incorporarse con dous dos 
seus tillos ao acampamento; a sua 
tilla, duns quince anos, rebulia ale
gremente coa vida en comun dos 
rapaces da ocupación e teimaba 
en non querer voltar nunca máis á 
cidade Presidente Prudente de on
de procedian. 

Co 1 assentamento' en marcha 

Na Copajota, perta de Promissao, 
no centro-norte do estado, levan 
xa uns cinco ou seis anos nun 

U~ modelo de resisténcia no agn;» contra a 

A ·Joit~ pala terra_ no Brasil data tas loitas dispersas e en 1984 ce- cións, camiñatas, xexúns colecti
vos, acam'padas por sorpresa, 
obstrucción de estradas, ocupa
ción de edificios públicos ... - e re
sistindo nas terras ocupadas até 

cando menos de hai 150 anos, to- lébrase o primeiro congreso na-
. mando formas variadas ao longo cional do MST. 
de todo ese tempo (dirixidas xa _ . 
por líderes mesiánicos, xa por . Actualmente e tras doce anos de 
grupos de campesiños, etc), e su- históri-a oficial 

· frindo unha forte parálise a partí- enorgullécense de 
res de 1964 debido á represión ter ,máis de 
da diGtadura. Mais para centrar- 1_40.00Ó fam ílias 

- nos no MST bástarios cunha olla- - assentadas e adi~· 
da á histria máis recente: a finais cadas a tarefas 

_ ·do$ anos 70, e enmarcado naco- de prooucción. · 
rrente de movementos ·sociais Chegar a isto que _ 
q·ue xorden por todo Brasil -a non é nen moito 
causa do proceso de apertura de- menos o ponto e 
mocrática-, aparece sen. data final do proceso, 
exacta de nace·mehto o MST. supúxolles enfron-
Desde 1978 e especialemnte nos tarse cun latifun-
. estados do Sul. do Brasil teñen lu- dismo profunda-
gar ocupacións de terra por pc;.rte mente ancorado 
de campesrños en lugarés e por na realidade do 
motivos moi diversos, sen apenas pais ocupando te-
conexión entre eles. De 1981 en rras mediante to-
adiante acontecen os primeiros do tipo de estraté-
contactos entre os dirixentes des- xias -manifesta-

·o caos 
¡ nas cidades 
! fai volver 
! os ollas sobre 
1 • 

! a agricultura· 

conseguir garan
tias legais e ex-

. tensión de terreo 
suficiente para 
que todas as _ fa
m íl i as poideran 
viv.ir do produci 
do. 

Na sua loita non 
só teñen que re
batir os "anticua
dos" argumentos 
duns latifundiá
rios do pasado, 
senón tamén á 
dialéctica da mo
d e~nización que 
trata de disuadi
los. Nas últimas 
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asentamento camposto por perso
as que proveñen na sua maior 
parte de Campinas, a carón de 
Sao Paulo. Unhas vinte famílias 
forman a agro-vila na que a vida 
xira arredor da "cozinha" multiusos 
empregada como comedor, local 
de reunións,, de festas, armacén 
de grao ... E ali onde comeza a 
xornada diaria ao pouco de saír o 
sol. As cociñeiras xa teñen feíto o 
pan e o café do almorzo e na piza
rra escriben os avisos máis insos
pejtados: desde asambleias do PT 
até o menu do dia, sempre com
posto por arroz e feixóns. Cada 
quen ten as suas tarefas clara
mente definidas, a uns tócalles a 
agricultura, outros van á garderia, 
e hai tamén os que máis madru
gan que se ocupan das vacas, 
parcos e galiñas. ·Todo o traballo 
faise en común, porque como nor
ma do asentamento decidiuse que 
seria mellor que as terras perten-

111ultinacionais 
décadas a agricultura brasileira 
pasou por un proceso de tecnifi
.cación -mecanización , abonos 
químicos e pesticidas, monocul
tivos .Para o consumo externo, 
expansión de bosques de euca
lipto e acácia para a explotación 
industrial, uso de crédito rural 
etc ... -, ante o que moitos teóri
cos comezaron a indicar que 
non seria precisa a reforma 
agrária. De feíto, para os intere
ses da burguesía rural e indus
trial-comercial os benefícios pro
ducidos polo agro son suficien
tes sen ter por que cambiar a 
sua situación. 

Ante isto o MST r~sponde sina
lando que a ociosidade das te
rras chega ao 80% da ter~a po
suída, das que un 30% está en 
mans dé multinacionais, e só uri 

• 10% da propriedade privada es
tá adicada ao cultivo. Engade 

. ' 

ceran á· colectividade e non repar
tilas en anacos entre famílias. 

Os problemas non faltan: cultivan 
fundamentalmente productos bási
cos que se venden baratos no mer
cado mentras os insumos son cada 
vez máis caros e non reciben nin
gun tipo de subvención, traballan a 
pecuária con éxito pero a produc
ción de leite e carne ainda non é 
moi grande, precisarian facer maio
res inversións, non teñen segurida
de social, nin apenas meios de 
transporte e , amais, ainda non so-
1 ucionaron o problema legal da te
rra da que seguen sen ser posuido
res. Pero, a pesares dos atrancos, 
a sua loita continua na busca de al
ternativas e solucións que non es
peran conseguir do governo cunha 
sorte de autoxestión que os levou a 
querer formar eles mesmos aos 

· ensinantes, administradores ou téc
nicos do mesmo MST. + 

tamén o feíto de que o éxodo 
rural provocou entre 1970 e 
1990 qüe case 30 millóns de 
campesinos emigraran ás gran
des capitais onde foron engro
sar as xa populosas favelas sen 
chegar nunca a satisfacer as 
condicións de vida básicas. 
Tampouco é para o MST solu
ción os agricultores a soldo dos 
facendeiros porque constituen 
unha sorte máis de explotación 
case medieval que da as costas 
ao progreso social dos traballa
dores brasileiros. Pola con·tra 
para os que abandeiran a ocu
pación das terras para o traba-
11 o, é precisa unha reforma 
agrária que implique un novo 
modelo de desenvolvemento 
agrícola máis· adecuado da rea
lidade, solo, clima e cultura bra
sileiro, distinto do modelo tecnó
lóxico que favorece especial
mente ás multinacionais. + 

/ 

Brasil foi descrito hai máis. dun século 
como o país do futuro. Durante os 

anos sesenta ~ setenta parecía que esa 
opuléncia estaba máis próxima. 

Pero a realidade de hoxe desminte 
de novo as predicións. 

Manuel Mera, secretário confedera! da 
CI G, of e rece neste artigo unha crónica 
da vida na cidade de Sao Paulq que 
visitou ainda recentemente, asi como 
dos problemas e das alternativas 
da esquerda e dos sindicatos . 

A DITADURA MILITAR E A CORRUPCIÓN DE COLLOR 
ACABARON COA ILUSIÓN COLECTIVA DOS SETENTA 

HOTEIS DE 21.000 PTA. _NOITE E 
SALÁRIOS DE 15.000 PTA. AO MES 

MANuELMERA 

Ria Janeiro, Agosto de 1991, a népoa cubre o Paó de 
Azúcar e máis o Corcovado, mentras en Copacabana 
e lpanema hai persoas facendo deportes a primeiras 
horas da mañá, e grupos de .rapaces que pasaron a 
noite na praia van recol_lendo os cartóns que lle servi
ron de improvisada manta ... A cantidade de meniños 
da rua e xente eivada, que hai nas ruas de Ria, espe
cialmente no centro da cidade (na !Ua de Rio Branca 
ou perta do Palácto de ·Tiradentes) chama a atención 
do turista, poñendo ao descuberto, como á beira dos 
rañaceos de cristal e dunha paisaxe maxestuosa, agá
chase a miséria máis descarnada ... Nos restaurantes, 
bares·e comércio en xer~I, os empregados dispútanse 
o cliente, xa que o seu saláiio está condicionado polo 
consumo ou a venda conquerida durante o día. 

Que diferente este Brasil, do que coñecera-no ano 1962 
e 1973. Daquela había pobreza, pero pouca xente tira
da palas ruas. A avenida Castelo Branca, perta do por.
to, estaba chea de vida, e agora mírase lixo por todas 
partes, din que xa non hai un só centro comercial, e que 

ros do Brasil, e que rnesmo para Europa é caro, xa 
que non é un hotel de grande luxo. Concretamente no 
ano 1993 o salário mínimo era de .74,33 reais, que re
presentaba o 79% do diñeiro necesário pra mercar a 
cesta básica, para unha persoa. O 10% dos ocupados 
gañaban menos que o salário mínimo, e está en deba
te aumentalo a 100 reais (15.000 pta.). 

Pala praza da f\epúbrica, a rua de lpiranga e a de 
Sáo Joáo ... os comércios abren até moi entrada a noi
te e non pechan ao meio-dia. A roupa e a comida é 
máis cara éa en Vigo. Só os libros de produción na
cional son máis baratos e hai moitos títulos. ·os zu
mes son variados e de calidade, pero para trocar mo
eda tes que pasar por várias portas de seguridade, 
entrar dentro dun cuarto reducido, coa porta pecha ás 
costas e unha persoa que te atende detras duns ba
rrotes. Da unha sensación de afogo, de violéncia, que 
te anima a non volver a entrar. Abundan os McDonals 
e bares de servício rápido, que te sirven de pé ou na 
barra, o que na Arxentina chaman "copetin al paso", 

para as clases meias e cada bairro tea o seu ... En 
1961 o Brasil tiña 73 ·millóns -
de habitantes, e durante a 
década dos 50 chegaran 627 
mil imigrantes ... Aquel era o 
Brasil dos proxectos ambicio
sos: as estradas transama
zónicas, a conquista do Mat
to Grosso, a construción de 
Brasilia, a etapa de loitado
res como Prestes, Maringela 
e Lamarca. Toda unha ilu
sión colectiva afogada pola 
ditadura militar de Castelo 
Branca e a corrupción de Co
llar, unha estrutura rural ar
cáica baseada no latifundis-

- - - - - - - - - - - - - - - - obreiros ben pagos. 

'A econom.ia medrou 
durante as décadas 

·do 70 e .80, 

As ruas do centro de Sao 
Paulo non están limpas, e 
a vida é apresurada, neuró
tica, como neutras grandes 
cidades. Vemos xente dei
tada nas beiraruas, mesmo 
en pleno dia. Algunha m~io 
espida, especialmente ne
nas e vellos, cáseque to
dos pretos e mulatos. A 
xente pasa xunto a eles co
mo se non existisen e fo
sen parte dos grandes e lu-

pero este aumento -
do PIB só favoreceu 

a un estracto .reducido 
da sobiedade" 

mo, a dependéncia dos mo-
nopólios estranxeiros, a es-
poliación da natureza, e un 
crecimento demográfico que 
hipoteca calquer plan de de-
senvolvimento. 

No caso deste país, a dife
réncia da Arxentina, a eco-
nomía medrou durante as décadas do 70 e 80, na 
primeira parte do período a razón dun 8, 1 % de média 
por ano, e na segunda un 2,2% até 1992. Pero este 
aumento do PIB só favoreceu a un estrato reducido 
da sociedade, mentras a imensa' maioria emprobecí
ase, igual que en Chile, Arxentina, Venezuela ... Tal 
como reflexa o feíto que: de 65 millóns de persoas 

. que forman o mercado de trabal lo, o 1 % recibia o 
17,3% da renda a primeiros dos 90, mentras unha 
década antes apropriábase dun 13%. 

A ÚLTIMA VISITA 

É o mes de Abril de 1995, estou na cidade de Sao 
Paulo, v~i calór, pero non moito, dado que a altura, 
801 m. atempera o clima. Esta cidade é o maior centro 
urbano e industrial de América do Sul, segundo The 
World Almanac tiña en '1991 nada. menos que 
18.701.000 habitantes na área metropolitana, polo que 
era a terceira cidade do mundo, despois de Toquio e . 
México. Cristina, unha empregada no Departamento 
de Relacións lnternacionais, da CUT (Central Unitária 
de Traballadores), tilla de galegas, reservoonos un 
cuarto no Hotel Bourbón, no centro da cidade, ao pre
zo de 140 reais (21.000 pesetas/noite), xa que "é unha 
zona tranquila, onde non corremos perigo, e hon está 
lonxe do local da CUT'. Tanto Luís P. Leira, que me 
acompaña na viaxe, como eu, aínda non entendemos 
o valor destas palabras, e só pensamos en que 140 
r~ais é o salário do mes ~~m_h.a wande parte dos obrei-

xosos rañaceos de cristal e 
aceiro que nos arrode.an . 
Resulta . insoportábel, pen
samos que é mellar pasar 
as horas que nos quedan 
para ir a Salvador de Bahía 
no aeroporto. Ali, con catro 
horas de anticipación sobre 
a saída do voo, perguntá
monos: se isto son econo-

mías emerxentes, como será a situación económica 
e sociai nas que .están en decadéncia? 

A ESQUERDA E ATERRA 

Par~ o PT, e a CUT, o tema agrário ten moita impor
táncia, e asi mo decian Vargas e Martins (do Departa
mento de. Internacional, candg o Congreso da CUT, 
en Sáo Paulo no ano 1994) e reafirmano agora Lula e 
Dercy Ribeiro. Ainda están presentes, en carne viva, 
as loita"s de Chico Méndez no Acre, e as ocupacións 
de terras son un problema diário no Brasil, dramático 
e violento. Ao que hai que engadir a riada de fuxidos 
do rural, que en moitos casos engrosan aos "sen, vi
vencia" en Sáo Paulo, Rio ou Porto Alegre. No grande 

. Sáo Pa4lo, un 47,3% da povoación-é pobre, dos que 
2.300.000 persoas están na ·miséria absoluta, desde 
1990 esta cifra aumentou no 42,2%, como conse
CL,léncia das drásticas medidas neotiberais, e calcúla
se qué 2/3 .. partes dos meninos da rua proveñen de 
famílias procedentes do meio·-rural. O PT entende o 
problema da terra como· unha tarefa democrática, na 
que a burguesía urbana e os USA terian que estar da
cordo. Por iso, cando no mes de Maio de 1994, os in
quéritos daban máis de 20 pontos de diferéncia a Lula 
sobre o segundo, pensaron que unha grande parte da 
burguesía e da prensa ia ser imparcial... As eleicións 
de Outubro demostraron que esta era unha valora
ción que non tiña en canta os intereses da burguesía 
brasileira e#que as suas prioridades son outras.• 



AXUDAS PÚBLICAS 

A Asociació17 Galega da Muller . 
devolve as 100.000 pesetas de, subvenció·n recibida 

. Mulleres Rurais obteñen máis 
. - . 

de 60 tnillóns de FamíliO· 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

A escuridade no reparto 
das subvencións da · 
Conselleria de Famíliar 
Mullere Xuventude está a 
causar as primeiras 
desercións. A Asociación 
Galega da Muller quer 
devolver os cartas 
recibidos neste ano en 
conceito de subvencións. 

-As razóns qu~ sosteñen 
as suas voceiras é que se 
está a criar unha rede de 
clientelismo na qu~ o 
agrávio comparativo é a 
regla á hora de repartir as 
axudas entre as diferentes 
asociacións. 

Duas axudas de cincuenta mil 
pesetas cada u nha fóronlle 
concedidas este ann á Asocia
ción Galega da Muller. Unha 
era para actividades da própia 
asociación e outra para a publi
cación da revista Andaina. 
Dentro da Comisión para a 
lgualdade das Mulleres do Par
lamento, onde compareceron 
Mulleres Rurais, Mulleres Pro
gresistas e a AGM, estas últi
mas anunciaron que querian 
comezar os trámites para a de
volución das cen mil pesetas 
recibidas. "Xa de por si esta
mos ~n contra das subven
cións, veñan de quen veñan. O 
que se está a ver agora é que 
serven para criar unha rede de 
clientelismo que, posteriormen
te, sirve para captar votos. A 
prioridade no reparto de sub
vencións é outorgalas aos pró-
5<i m os ao partido 90 poder e, 
despois, repartir as migalliñas 
ao resto de asociacións que 
quedan. Como vemos qu.e este 
mecanismo s~mpre funciona 
igual, decidimos devblver os 
cartos que nos deron", comenta 
Nanina Santos, voceira da 
AGM. 

As tres representantes de AGM 

Manuela López Besteiro, Consefleira 
de Familia. A. IGLESIAS 

que acudiron á comisión parla
mentária do pasado Luns rn 
eren que se está a outorgar un 
volume de millóns des·mesura_.. 
do á Federación de Mulleres 
Rurais baixo conceitos de pro
moción de asociacionismo e or
ganización de cursos de forma
ción. "No ano 1994, nós non re
cibimos nen unha peseta co 
pretexto de que non había pre
suposto. Dos 198 
millóns que se re-
partiron, Mulleres 

mesmo. Asi llo comunicaron ás 
tres representantes que asisti
ron á comisión de lgualdade: . 
Maria Teresa Fernández,· ao 
PP, Mar.ia Xosé Porteiro, do 
PSOE, e Mª Pilar Garcia Negro, 
do BNG. "Non hai que esque-

. cer que son cartas que veñen 
dos fundos europeus e que se 
están a distribuir para cursos 
con critérios que non se fan pú
blicos. As Muller Rurais organi
zan cursos que veñen anuncia-

_-Oos para promocionar activida
des laborais n_os que as mulle
res galegas están en .desavan
taxe. Para elas, son tapicería, 
corte e confeéción ou enferme
ría xeriátrica e, para máis, hai 
que escoitar á sua representan
te dicer que as mulleres. están 
moi satisfeitas de .facer tapice
ría. Tampouco, desde a AGM, 
estamos .de acorde con que 
promova o asociacionismo a 
golpe de millóns. Ese non é o 
xeito de que as mulleres se 
.asócieri, terá que haber un de
sexo e unha finalidade para fa
celo", qi Nanina Santos. 

Na reunión da Cornisión para a 
lgualdade da Muller do Parla
mento, que se celebrou, o 
Luns, as tres asociacións ex
puxeron a sua situación e a 
problemática da muller, que 

·. cada unha consideraba máis 
grave. "Á AGM non lle notifica

ron oficialmente · 
. que tiña que ir. 
Chamounas a 

Rurais levou A 
máis da terceira Asociació(I 

presidenta da 
comisión, Maria 
Xosé Ares, por 
teléfo.no para di
cilo pero non sa
bi amos ao que 
iamos. A repre
sentante de Mu
lleres Rurais fa
lou o que quixo, 
a nós lembrá-

parte. Coido que :, Galega da Mulle_r 
se están a outor-
gar as subven- : ere que non se 
cións con érité- ! · 
rios sectários", + pode promover o 
afirma Nanina 1 

santos. · ! asociacionismo da 
1 -

·cursos ! mu ller a golpe de 
1 

de tapicéria 

Nanina Santos 
opina que o tema 

.do reparto das 
subvencións da 

! millóns. 

Consel·leria de Familia, Muller e · 
Xuventude é sério de abando 
como para que se abra· un. de
bate parl¡:¡mentário sobre o 

. . ... ' ... ! t~· ' ..... ··~.r... .., . 1 

ronnos que o 
naso tempo era 
de dez minutos 
para a interven
ción. Houbo 

. moita tensión 
por parte da representante do 
PP cando talamos da política 
da ·conselléria de Familia, ten-
tando cortarnos. Eu expusen 
que estaba en desacorde coas 
directrices da mesma: desde o 
nome até o rep~rto de axudas", 
di a representante de AGM. 

Maria Xosé Ares non aceitou a 
proposta de AGM de ·que a co
misión servira de media'dora 
coa conselleria para devolver 
as. cen mil pesetas de subven
cións. "Estamos en contra de 
axudas que non son públicas. 
Para nó~ é prioritário criar un 
grande centro de documenta
ción · sobre a muller na Galiza 
na que, conxuntamente, puidé
semos traballar e consultar to
das as asociacións. Co que 
non estaremos nunca de acor
de é coa mecánica da Conse
lleria de Família que consiste, 

. exclusivamente; en outorgar 
diñe·iro ás asociacións próxi
mas ideolóxicamente e miga
llas ao resto. Dese xeito, non 
se fai nada", comenta Nanina 
Santos.+ 

Fernando Castro Santos xa é o novo entrenador do Celta. XOAN ÁLVAREZ 

Os despropósitos do Ce.Ita 
culminan co cesamento do adestrador 

Cámbios de guióo 
no futbol. galego 

• 

• GONZALO VILAS 

As tres equipas galegas 
na elite do futbol ·coñecen 
este ano, e transcorridas 
unhas poucas xornadas, 
unha sorte moi distinta á 
esperada no guión prévio 
elaborado por meios de 
comUnicación e afeizón. 

O cámbio de lioreto ven protago
nizado por un Compostela con 
arranque espectacular, que se 
ven revelando coma un conxunto 
seguro de si mesmo e con maior 
regosto a bon futbol que o ano 
precedente, e polo decepcionante 
Deportivo, que habia anos que 
non coñecia unha racha tan nega
tiva, afeitas á loita polo título. Tras 
deles un Celta alporizado en to
dos os seus estamentos despois 
da movida estival, que xa empe
zara co "golpe de estado" contra o 
presidente Núr]ez. Co transfondo 
último da turbulenta asamblea, a 

. equipa comezou mal e seguiu 
igual, e quen pagou, de momento, 
foi o adestrador Aimar. Nisto si 
que o guión tópico do mundo fut
boleiro foi seguido ao pé da letra. 

En Santiago ,Poucos acreditaban 
a priori nas posibilidades do seu 
élube, o máis modesto da catego
ria, e sobretodo nas do novo 
adestrador, o . "novato" Fernando 
Vázquez, ao tempo que a mar
cha de Santos abria para moitos 
unha espécie de "orfandade" de 
negro prognóstico. Pero un ano 
máis, desde que principiou o seu 
ascenso desde a terceira, o Cam
pos é unha equipa que se supera 
en cada exercício, e vai sempre 
máis alá das perspectivas iniciais. 
A política de fichaxes, sempre 
cun míñimo de diñeiro, revela un
ha intuición certeira da parte do 
Caneda, tan criticábel neutros as
pectos externos. A espiña dorsal 
da equipa (Ohen, Nacho,_ Fabia
no, Passi...) non custou un peso 
de traspaso. O nixeriano foi unha 
aposta que pareceu errada no 
seu dia e hoxe é unha pérola, cu
xas intermiténcias físicas case 
agradece a afeizón, pois sen elas 
hai tempo que voaria máis alto 
que polo campo de San Lázaro. 
O porteiro titular lru foi reempra- . 
zado por outro que de momento 
oferece ainda máis solidez. Igual 
aconteceu co treinador. A marcha 
do Santos non provoco u ·o cata
clismo, e de momento o outro 
Fernando, sen facer moito ruído, 
está a levar a equipa con ainda 
maior brillantez, polo momento. 

Sen desmerecer o traballo meri
tório do de Lourido, demóstrase 
agora se cadra que a equipa do 
Campos tivo unha mellor calida
de durante estes anos da que 
moitos pensaron, atribuindo a 
sua traxectória a un xeito de mila
gre desde o banquiño. 

O Depor co listón alto 

Caso contrário o do Deporti~o. 
ainda que a Liga é longa daban- · 
do para endireitar o rumo. Pero 
se o Compos xoga coa avanta
xe de que calquer logro vai ser 
celebrado coma un triunfo por 
unha afeizón ainda modesta, o 
Depor colocou durante estes 
anos un listón moi alto, e ao en
cadear várias derrotas xa se 
produciron movimentos sísmi
cos sob o banco do Toshack. 
Ao igual q~e o galés foi a som
bra ·carroñeira de Arsénio nos 
últimos meses da pasada liga, 
cando xa estaba contratado, 
agora é o alongado espectro do 
de Arteixo o que pende sobre 
J.B. A vinganza do Arsénio en 
todo o caso sempre será moral, 
xa canso de interpretar o mito 
do eterno retorno. 

A moralexa momentánea do 
canto está clara: coa prudéncia 
arseniana garantíase a posibili
dade de asaltar títulos, e gaña
los de cando en vez. Pero a es
tética parace que 'non era a ade
cuada. Coa prepoténcia toshac
kiana os resultados revíranse 
con demasiada frecuéncia, e os 
corceis da carroza parece que 
mudan en humildes ratos, coma 
no canto. De todos os xeitos ha
berá máis capítulos para trocar 
o decurso do canto. 

En canto ao Celta o seu disco
rrer deportivo semella continua
ción penosa da sucesión de 
ineptitudes, "golpes" de conse
llo, e demais movidas na direc
ción, cuxo resultado primeiro é o 
cesamento do adestrador. Un 
Aimar que o ano pasado era 
ponderado coma artífice da per
manéncia nunha equipa esmo- · 
recida pola má política de ficha
xes e traspasos, e que agora 
paga antes de facelo a directiva. 
Nen a situación, a tan poucas 
xornadas, semellaba tan deses
perada, nen as cousas parecían_ 
estrictamente deportivas (o Se
villa, compañeiro de penúrias, 
vai igual de mal). A chegada do 
Santos supón unha incógnita, · 
p9is o ambiente está enrareci
do, e neste Celta todo comezou 
tan mal qüe traballo vai custar 
que non remate igual.• 
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L ATINOAMÉRICA A FERVER. 

Cooperantes gal egos en Centroamérica · 

-Refuxiados no-paraíso 
A llla Zapatera, situada no meio do lago . 
Nicarágua, declarada parque natural durante 
o goberno sandinista, é un paraíso de 
especies animáis e vexetais, e tamén de 
vestíxios arqueolóxicos indíxenas. O idílico 
destas paraxes contrasta coas difíciles 
circunstáncias dos seus novas moradores. 
Arredor da metade dos cincocentos 

habitantes da illa e o seu arquipélago 
viñéronse establecendo nos últimos anos 
fuxindo desde o norte do país.da represión 
da posguerra nicaraguansa cifrada nuns 
cinco atentados diários (martes, violacións, 
etc ... ) perpetrados por restós da contra, 
practicantes dun bandoleirismo cun 
trasfondo de vinganzas e intereses políticos. 

Os cooperantes galegas participaron, especialmente, en labouras de alfabetización. 

•GONZALO VILAS 

Entre estes refuxiados que tentan 
refacer alí as suas vidas, unha 
dúcia de cooperantes galegos le
varon a termo nos meses do ve
rqn labores de alfabetización, dis
tribuidos nos tres asentamentos 
existentes nas zonas habitábeis 
da illa, ao tempo que lles fixeron 
chegar a axuda reunida polo Co
mité de Solidaridade (COSAL), 
organizador coma desde hai anos 
destas brigadas de cooperación. 

Ademáis de dar clases a nenos 
e maiores, prolongando así moi
tos dos brigadistas o seu traballo 
de mestres durante as vaca
cións, a sua función foi tamén de 
apoio moral, de puro acompaña
mento físico a unhas famílias es
gotadas pala guerra anterior e a 
non declarada pero sofrida ac
tualmente nas suas zonas de 
orixe. Un colectivo no que abon
dan as viúvas moi novas, e que 
se ten que instalar nunha terra 
descoñecida recomezando as 
suas vidas desde cero. 

Apoiados pala Unión de Coope
rativas Agropecuárias (UCA), 
que presta unha cobertura de 
supervivéncia aos refuxiados, a 
sua preséncia na illa ven senda 
motivo de tensións coas autori
dades ~ coa proprietária, con in
tereses especulativos de fondo. 
Cando a expedición g~lega che
g óu, a situación era de certa 
calma, refrexada na anécdota 
referida por un deles: cando un
ha parella do exército chegaba 
á illa perguntaba por algun indi
vid_uo tjo que sabían perfecta
mente o paradeiro, e lago per
guntaban con máis ·interese polo 
estaqo civil qas "cheles" (así 
chaman aos brancas/as) do gru
po. Quen esto conta destaca 
que se nota a existéncia no seu 
día dunha revolución no carác
ter civilizado do exército en 

. co.mparanza cos casos de o· 
Salvador ou Guatemala, visita-

dos por vários destes brigadis
tas en anos precedentes. 

Dos días vividos nestas comuni
dades todos destacan o gratifi
cante do interese posta por ne
nas e maiores na sua escolariza
ción. A xente maior ía á escala 
(instaladas nas champas ou cu
bertos-dormitorio) despóis de to
do un día traballando no campo, 
e os nenos erguíanse ás seis da 
mañá para se bañar no lago e ir 

Encarreirar 
as axudas 

ANTÓNIO PÉREZ 

guapos a clase, despertando de 
- paso aos profes do seu escaso 

sono. A alguns deles leváballes 
unha hora ir á clase, nunha balsa 
de troncos feíta por eles próprios 
(un día tiveron un naufráxio por 
un furacán, felizmente salvado). 

Nunhas condicións de vida que 
no sobrepasan as da supervivén
cia, detalles coma o regalo de 
.duas guitarras provocan unhá 
alegría inusitada n·a comunidade, 
unha festa inmediata e a compo
sición de cancións adicadas aos 
"cheles" europeos, aos que al
guns indíxenas ubicaron final
mente en "Galilea", despóis .das 
reiteradas explicacións ·sobre a· 
sua provenéncia de Galiza. 

Regalar o ·nome 

A experiencia humana- despren
dida desta convivéncia é desta
c~da mesmo con · emoción polos 
cooperantes, tamén por aqueles 
xa experimentados nestas viaxes 
solidárias, que recoñecen asumir 
como habituáis ünha série de ex
periéncias e situacións realmente 
insólitas ou duras de ver. Outras, 
que tocan o "corazonciño", como 
a quen lle pediron que "regalara 
o seu nome" a unha neriiña naci
da durante a sua estáncia. 

Pero a todo se afai un, mesmo á 
profusión infinita de blcherío, e 
quen aquí teñan noxo dunha ara
ña, alí logo "pasan" das invasións 
diárias de mosquitos, da presén
cia de cascudas confundidas con 
tartarugas, de arañas coma néco
ras, das visitas de cortesía dos 
alacráns ou os paseos por entre 
a roupa de lagartos curiosos. 

.Só unha notícia levou a preocu
pación a vários membros da ex
pedición, durante uns días. No 
meio do mato nicaraguano en
teiránronse de contado do des
censo do Celta a 2ª B, nunha 
demostración máis daquelo da 
aldea global.+ 

Ordenar o filar galego 
Uxio Labarta, portavoz da comisión de Pesca do PSOE no 
Parlmento, reclama o ordenamerito e recuperación dos. 
recursos· próprios nun traballo publicado no último número de 
ANALISE EMPRESARIAL. "Os galegas seguimos aprazando o 
arranxo do Poso e considerámonos no entanto vítimas dos de 
fóra. As frotas de enmmalle, palangre e arrastre, precisan dun 
esforzo correctamente planificado para con axudas públicas 
termar dos custes a curto prazo das medidas de recuperación 
dos recursos pesqueiros, esforzo que tamén debe abranguer ao 
marisqueo e-aos cultivos mariños. Somos quen de reclamar de 
seguido intervencións públicas para termar da pesca en augas 
alleas, mais poucas son as vindicacións para atendermos ao 
desenvolvemento dos nosos recursos. Como expl_icar senón qµe 
un plan de viabilidade da-frota de arrastre litoral que aspira a 
redución dun 25 por cento da frota pase desapercibido e 
ninguén dea importáncia á perda de empregos no noso mar? E 
que ninguén ere que se vai levar adiante ou mais ben é que 
ninguén ere que no mar da Galiza se poidan levar as cousas . 
doutro xeito? Como explicar a vergoña que supón que nas 
·míticas rías galegas só produzan 4.000 toneladas de ameixa 
cando o mercado español precisa dunhas 16.000 tendo que 
seren o resto importadas? Ou asistir a unha entrada no mercado 
de mexilón daquil neozelandés ou coreano hoxe, mañá 
sulafricano·ou chinés, rrientres Galiza con 200.000 toneladas, 
una terceira parte.da pesca desembarcada, malamente vende o 
que ten. En troques, asístese cunha imprevisión froito da 

· ignoráncia a que pasásemos de producir o 50 por cento do 
mexilón do mundo ·a tan só o 20 por cento".+ 

Xénio ·en· solitário 
, . . 

Xosé Luis Barreiro comenta nas páxinas de LA Voz DE GALicIA 
a intervenc;ión do presidente da Xunta no debate ·sobre o estado 
da Autonomía. "Ao meu ver estivo xenial, para non variar, 
facendo pinchos de Estado sobre o trapécio da nada, sen máis 
rede que Pérez Varela e sen outro interese que dar espectáculo 
do mellor e contentará parróquia. A oposición pode cantar misa, 
pero sabe tan ben coma min que só Fraga é quen de méter no 
mesmo saco a história e o futuro, para presumir de ter cumprido 

o mesmo que está prometer. 
Fraga é Un xénio pero tan 
espilido que os comentaristas 
do comun non dan enxergado 
a sua xenialidade. Só os 
fragólogos expertos 
albiscamos os seus 
inescrutábeis pasos e . 
descobremos ao home de 
Estado onde Beiras ve só un 
autista, Carlos Luis Rodríguez 
un dobre, Cortizo un 
organizador do caos e Guiña 
un pai amarrado que non quer 
tester en vida. Pero don 
Manuel·é un mago, dígollo eu. 
Por mor da sua administración 

Manuel Fraga. eficiente e austera, a Galiza é 
a autonomía con máis débeda 

por habitante; por mor da sua influencia no PP, as teses de Orza 
sobre a cesión do IRPF foron tumbadas por Ruiz Gallardó.n, por 
un tal Zaplana e polo sucesor de Canyellas; o seu invento da 
Administración Unica está a dar froitos tan mellorados coma as 
sociedade anónimas comarcais, as sociedades anonimas de 
xestión de residuos, as sociedades anónimas do Xacobeo, as 
dúcias de institutos perdidos na touza administrativa e ós 
plúrimos organismos autónomos que non impiden o xigantismo 
burocrático_ nen a proliferación de acubillos sustancioso~· para os 
consultores madrileños".+ ' 

Terra ·da liberdade 
José Ros escrebe no voceiro anarq'uista TIERRA Y LIBERTAD 
sobre a represión en Norteamérica. "Apresentárannos a 
Norteamérica como o buque enseña da liberdade e o país no -
que os repartidores de diários poden facerse multimillonários. Só 
era cousa de traballar e ser sacrificado. Estache ben o conto! A 
·partir do 16 de Xullo, Washington, capital da nación, impón o 
toque de queda para a xente moza: a proibición de sair de casa · 
entre as once da noite e as seis da mañá aos menores de 18 

~ anos. Viva a liberdade!. Dallas e Nova Orleans xa aplicaban esa 
medida á xente moza. A xustificación para tal medida:é o 
número tan elevado de delitos que a xente desta idade 
protagoniza cando noite. Como sempre, mállase no efeito, pero 
rion as causas".• 
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CONGRESO DO PCG 
•' 

Manuel Peña-.Rei 
Secretário xeral do PCG 

'O Estado federal non o.entendemos como café para todos' 
e • . • 

Manuel Peña-Rei ven de ser eleito novo 
secretário xeraJ do 'Partido Comunista de 
Galiza, en sustitución ·de Anxo Guerreiro. 
Médico en Ourense, militante desde hai trinta 
anos no PC, considera que a actividade da 
sua· organización é complementária de IU, 
que protagoniza toda a actividad.e pública, 
"puidendo. asi centrarnos máis no debate e na 
anális~ dos problemas á tus do· marxismo". 

• XAN CARBALLA 

Antes da sua eleición como no
vo secretário xeral do PCG ob
sérvase na dirección do seu par
tido unha certa tendéncia a es
luir por completo a .actividade en 
EU .. EG,- mesmo con acusacións 
dun certo liquidacionismo. 

Non é exactamente asi, iso suce
dia máis ben a nível do estado. 
Máis que unha postura liquidacio
nista foi o debate no XIII Congreso 
do PCE, que ante o pulo imprtante 
de 1 U non lle via sen so a continuar 
o PC. lso coincidiu cunha situación 
histórica como. a caída do Muro de 
Berlin e dos paises do Leste. Ante 
a utilización intere-

momento, no que esa división era 
unha artificialidade que a prensa 
recollia. Nós estivemos pelexando 
moito tempo pola soberanía de 
EU-EG, mesmo tivemos conflitos· 
por non participar nalgunha asam
blea de IU, por diferenciarnos e ser 
máis semellantes a Iniciativa per 
Catalunya. Planteei moitas veces 
que non tiñamos que entrar nas 
liortas de Madrid, e iso a xente 
aquí aceitábao. É certo que había 
quen estaba máis perto de Sarto
rius que de Anguita, pero iso xa 
pasou. IU é moi plural e en Galiza 
comeza a selo, ainda que non tan-· 
to. Estamos os comunistas, socia
listas importantes, trostkistas, inde-

. pendentes e mesmo anarquistas. 
Hoxe só hai discu

sada destes feitos 
pola dereita non lle 
parecía útil a al
gunha xente que 
l l) aparecese con 
ese vencello. Pola 
contra queriannos 
liquidar a gloriosa 
história do PC de 
España e de Gali: 
za, razón de máis 
para mantelo. O 
PCG aquí estivo 

'Non creo que 
sións de matiz so
bre como se trata 
co PSOE, porque 
ainda hai que 
mantén a posibili
dade de alianzas. 
Son membro do 
Consello Federal 
de IU, e o debate 
sobre alianzas que 
se deu despois 
das municipais e 
os cinco que esta
bam os por Galiza 
acordamos non 
darlle o voto nen 
ao PP nen ao 
PSOE , senón a 
quen considerasen 

o café para todos 
se sosteña. Non 

· bastante desmobi
lizado pero é · máis 
por debilídade que 

sei como vai ser a 
construcción dese 
Estado Federal, 
pero coido que 

· por outra cousa. 
Nós non ternos un
ha militáncia tan 
grande se a com-

vai haber 
soberanias 
diferenciadas" 

paramos cos millei-
ro s que eramos 
nos anos 70, e en 
EU-EG non somos 
moitos máis, esta-
mos fóra das insti-

. tucions, e iso cria 
unha dificuldade de atender a acti
vidade e unha certa desmobiliza
ción, o que implicaba que o PCG 
tivese escasa aetividade. A min 
planteáronme este cargo, quizais 
pola miña veteranía e porque des
de hai moitos anos xa estou -na di
rección, pero eu non queria deixar 
o meu traballo profisional, · e aceitá
romas. Pero Geluco forma parte 
da dirección e coido que na execu
tiva do PCG el tamén vai aceitar 
estar e asi llo propuxen. A xente 
que non considera que deba existir 
o partido xa non está nel. 

Vostede parece máis cercano 
ás posición'S de Anguita men
tres que Anxo Guerreiro, vistos 
os seús pro'nunciamentos, es
taría perto de Nueva Izquierda. 

ls'a-xa non é así. Ruido ser. nun 

os militantes das 
localidades. Hoxe 
non existe aqueta 
división que dividía 
pola metade a IU, 
e aqui tampouco 

' hai ese debate, .só 
nos preocupa re- . 

lanzar o proxecto de EU-EG. 

Na clausura do congreso vos
tede falou da nova función do 
PCG. Cal seria . dentro do. pro
xecto de EU-EG? 

Falei de que.o PC $case a única 
forza histórica viva, con 70 anos 
de história, que defendeu en soli
tário a federalidade do estado, xa 
desde os anos 20. Seguimos nesa 
liña e ainda está pendente a sua 
consecución. Fumos os abandei
rados na nova etapa na loita pola 
autonomía, fumos os que máis 
presión fixemos polo Estatuto. E aí 
seguimos na loita pola federalida
de, como dixem.os no noso mani
festo do 25 de Xullo. O PCG e IU 
teñen un ha estrutura federal, pero 
ainda hai problemas dí¡'! iricom
prensión do que. iso significa. 

Pero o f1 
que o ne 
ser EU-E 
rar progr, 
o trabal!( 
vai facer 
tar, e no 
mos o Ol 
ao XIV e 
tán moi 
tjuizais e 
neira me 
ta, é sob 
sidade e 
guir unhé 
nia inte 
ideolóxic 
xismo é 
dunha c 
global di 
dade m~ 
tante q1 
houbo, E 
ten 150 
desenvc 
Hai que 
nese te 
ideas e a 
vai ter u 
fundam 
existir. O 
anos o t1 
se imped 
te ideo 
agora irn 
fin temp1 
ber que 
case de~ 
moitas C( 

ha unive 
adquire s 
sobre a f 
vai estar 
con aqu1 
no PCG 
bouse. 

Federal 
e café 1 

En que 
posta d 
fórmula 
réncia E 
café pa1 
expresa 

Non hai 
neo nes1 
Comunis 
70 en Pa 
do feder 
tres com 
ra as de1 
nomia q 
despois. 
princípio1 
mecanis 
Pero de1 
tras naci 
ban tan 1 
Valéncia 
integran 
ou Anda 
se poder 
plas con 
se pode 
ou Casti 
teñen ur 
Esa dife1 
piar. Nor 
dos ses 
ser a ce 
Federal, 
soberan 
sempre ( 
ra de coi 
o que e 
Constitu 
ternos q1 
ro non s 
de Albac 

EU-EG 
cun ven 
eco non 
ponto e 
.a sua aL 

Nas dire 
mo de El 
tonomia. 

_ entra en¡ 
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Pero o fundamental que sinalei é 
que o noso traballo importante vai, 
ser EU-EG, que é quen vai elabo
rar programas, candidaturas, dirixir 
o traballo nas institucións. O que 
vai facer o PC é difícil de concre
tar, e nos documentos que discuti
mos o butro dia, e os que se leva.n 
ao XIV congreso do PCE, non es
tán moi concretos. O que dixen, 
quizais dunha ma- · 
neira moi abstrac-

entende que a autonomia das or
ganizacións debilita o proxecto es
tatal como conxunto. Pero coido 
que en EU-EG máis ainda que no 
PCG (que surxe no 1969), está moi 
clara esa soberania. Ainda que non 
trascenda ternos un protocolo -de 
colaboración con IU, coa que esta-

. mos federados. Témonos negado 
a votar nalgunhas ocasións simbo

licamente para re
marcar esa inde-

mente de como son ou non son. 
Nas mobilizacións do BNG ves 
xente sen identificación ideolóxi
ca, ·que son familiares., son ami
gos, e nós non · somos capaces 
de facelo, buscamos unha mei
rande identificación co noso pro
xecto global. 

ta, é sobre a nece- Q 
sidade de conse- BNG lanza 

. pendéncia de crité
rio, igual que Ini
ciativa per Cata
lunya, pero· por su
po s to con moita 
menos forza. 

De todás maneiras coido que no 
futuro vai ser rnáis abrigado definir 
posicións, porque vai haber gran
des cámbios, sobretodo a nível'de 
Estado, porque a vitória probábel 
da Dereita vai ter efeitos importan
tes. Ai veremos o papel naso e o 
Bloque. Irnos estar no parlamento 
nas próximas autonómicas e iso 
vai ser importante, e se consegue 
o Blo.que preséncia en Madrid, ta
mén vai mudar a sua política. Un
ha causa é dicer somos de aqui e 
a partir deste ponto é o estranxei
ro, e outra ter que bregar no Esta
do e tomar posición. 

guir unha hexemo
n i a intelectual e 
ideolóxica. O mar
xismo é a teoria 
dunha conceición 
global da humani
dade mfüs impor
tante que nunca 
houbo, e ainda só 
ten 150 anos de 
desenvolvimento. 
Hai que pelexar 
nese terreo das 
ideas e aí o partido 
vai ter unha razón 
fundamental de 

unha mensaxe 
ambígua, 
e consegue 
votantes que 
antes eran do PP, · 

Por outra banda a 
axuda económica 
que recibimos 
nalgu nhas oca
sións non nos 
condiciona. A 
vontade nosa é 
ter tamén u:iha 

causa que non 
nos sucede 
a nós" 

existir; Durante 30 
anos o traballo ca-
se impedia o deba-
te ideolóx ico e 
agora irnos ter por 
fin tempo. Vai ha-
ber que facer análises marxistas 
case desde cero, porque mudaron 
moitas cousas. O partido non é un
ha universidade pero o marxismo 
adquire senso discutido dia a dia e 
sobre a práctica. O traballo político 
vai estar en EU-EG e irnos rematar 
con aqueles militantes que están 

independéncia 
económica com
pleta. Pero quero 
deixar claro que 
Madrid nunca ex
plotou esa situa
ción , ainda que 
vexan con certa 
desconfianza o 

feito de non ter nós Qapacidade 
dabondo e ao mesmo tempo re
clamar soberania. Cando hai te
mas de Galiza que se discuten no 
Consello Federal se non se che
ga a un acordo pr~valece a nasa 
opinión. 

Problemas e dentro e de fóra 

Anguita dixo que os problemas 
de Galiza non viñan de fóra, 
que eran responsabilidade dos 
gal egos. 

Foi unha pergunta que lle fixe
ron sobre o discurso d~ Fraga 
culpando dos problemas de Ga-

no PCG e non en EU-EG, lso aca- O populismo do BNG 
bouse. 

. liza ao Governo central. A res
posta del foi sesgada, porque 
moitos do problemas que ternos 
son orixinados polo Governo an
daluz. El dicia que na situación 
de Galiza influiran tamén gale
gas que teñen estado no Gover
no de Madrid. Isa en parteé ver
dade. Nas nasas análises tamén 
talamos das responsabilidades 
do Governo da Xunta. Angu-ita 
ten claro que as autonomías te
ñen unha determinada cuota de 
poder, e a Xunta non pode botar 
balóns fóra. 

Federalismo 
e calé para todos 

En que diferéncian a sua pro
posta dun Estado federal, coa 
fórmula de que non haxa dife
réncia entre comunidades, de 
café para todos, que é a cotio . 
expresada por Anguita. 

Non hai un pensamento homoxé
neo nese nível. Nós no Manifesto 
Comunista que fixemos nos anos 
70 en Paris, defendiamos un Esta
do federal que concebiamos con 
tres comunidades históricas, e pa
ra as demais defendiamos a auto
nomia que cada unha reclamara 
despois. Era unha declaración de 
princípios e na Transición fíxose o 
mecanismo de café para todos. 
Pero despois configuráronse ou
tras nacionalidades que non esta
ban tan definidas como o caso de 
Valéncia ou Baleares (que alguns 
integran como Parsos Cataláns) 
ou Andalucía. Sigo creendo que 
se poden dar autonomias tan am
plas como se reclamen, pero non 
se pode comparar Extremadura 
ou Castilla-la Mancha con Galiza, 
teñen unha história moi diferente. 
Esa diferéncia ten que se contem
plar. Non creo que o café para to
dos se sosteña. Non sei como vai 
ser a construcción dese Estado 
Federal, pero coido que vai haber 
soberanias diferenciadas, pero 
sempre chegando a unha estrutu
ra de consenso de todos os povos 
o que abrigará a cámbios na 
Constitución. T eño claro ao que 
ternos que aspirar os galegos, pe
ro non sei o que poden querer os 
de Albacete e Extremadura. 

EU-EG é unha organización 
cun vencello orgánico, mesmo 
economico, con IU. Até que 
ponto esa relación condiciona 
. a sua autonomia política? 

Nas direccións, tanto do PCG co
mo de EU-UG, está ben clara a au
tonomia. · Ás veces na práctica iso 
entra éfl colisis~~ porque •hai quen 

A necesidade de distinguir o 
seu campo político fai que al
cu men habitualmente ao BNG 
como " populista". 

Un partido ten que anal isar as 
causas dos seus resultados , e 
non vale botarlle a culpa á xente, 
que é maior de idade e ten as 
suas razóns para votar. O fracaso 
ou o éxito terá que vir da cone
xión do naso programa coa xen
te. Do ponto de vista marxista hai 
razóns obxectivas, que xa non 
son as mesmas que se arguian 
antes (referidas ao carácter maio
ritário da povoación rural , por 
exemplo) , pero seguen inflüindo. 
Os labregos teñen unha ideoloxia 
máis de direitas, conducida pola 
igrexa e pola pervivéncia dos va
lores tradicionais, e son máis fáci
les de manexar polos mecanis
mos caciquis que conserva a di
reita desde sempre e reforzados 
co poder da Xunta e as Deputa
cións. O PSOE ao ter o poder no 
Estado tamén usou eses meca-· 
nismos. O dado novo é o Bloque, 
porque partindo de votos seme
llantes aos nasos, e nalguns co
mícios menores, agora ten un re
sultado espectacular. 

Hai unha política oficial de IU 
que tala de mobilización. Dase 
unha paradoxa porque vostedes 
en CCOO manteñen posturas 
diferentes seg~ndo sexa. Galiza 
ou Andalucia. Onde son boas 
as manifestacións de Cádiz son 
malas as dos mariñeiros do Mo
rrazo. Como se explica isto? 

Quizais non se explicou claramen
te que entendiamos por mobiliza
ción , e pensouse que era unha 
posición frente aos sindicatos, que . 
estan en Madrid nun debate a ese 
respeito . . Defendemos que os co
munistas teñen que defender a 
sua postura nos sindicatos, en IU 
ou nunha asociación de viciños, 
plegándose ás decisións demo
cráticas da maioria. En CCOO hai 
un debate importante, pero a posi
ción de 1 U non ten nada que ver 
con el. A nasa análise é que a si
tuación. política está moi deteriora
da en moitos aspectos e que hai 
que mobilizar á xente para modifi
cala. Quen pen-

A nós preocúpanos polo que ten sou que era un o PCG só 
de forza que nos quita votos a radicalismo sen tivo 
nós, airida que polo menos non sentido confun- representa· 
son do PP nen do PSOE. A poli- diuse do que fa- ción ' , - parlamentar 
tica do BNG é distinta á nasa. lamo? e d~ J?~>ne! na primeira 
Teñ unha mensaxe ambígua e é en d1spos1c1on a lexislatura. 
unha forza que non está tan · xente: explicarlle Na foto, 
marcada como EU-UG, que ·nos o que pasa, as Anxo 
segue pesando a asimilación co nasas posturas, ~ Guerreiro, 
Partido Comunista, apesar de mobil izar para que ven de 
que a militáncia de IU, sobreto- bt.Jscar solucións. deixar ª 
do a nível de Estado,· é moi plu- Romper coa idea se:e~~f~: 
ral. O BNG lanza untia mensaxe de que a política PCG e 
ambígua, e consegue votantes e a intervención mantense 
que antes eran do PP, cousa da xente só des- como 
que non nos sucetje a nós. Coi- cansa nas elei-coordenador 
do que o Sloque non ten clara a cións. Hai que . galega .· 
sua definición respeito á política buscar formas de de EU-UG . 

do Estado e mesmo o seu perfil participación di-
ideolóxico. O populismo que dici- recta da xente, . 
mos que ten é porque fai algo sen exclusivismos 
que nós non tacemos, que é mo- de nenguriha or-

dli1 izaf . á xente .independente- ~ J 1ganización:+ ...... 

r--------------------------------------------------, 
1 Defendemos Galiza 
con tanta forza 
como os naciona-listas' 

Un dos campos de debate do 
J>CG é sobre o nacionalismo. 
Historicamente o nacionalis
mo foi virando a esquerda e o 
PC facéndose antinaciohalista. 

Coido que é unha pergunta for
mulada provocativamente. Eu, e 
moitos outros, pelexamos moi
tos anos no PC por galeguizalo. 
Meu pai foi presidente do Parti
do Galeguista en Ourense, foi 
amigo ae Castelao, de Bóveda, 
de Losada Diéguez. Sempre vi
vin nese ·ambiente e teño un re., 
cordo vivo de Cuevillas, de Ote
ro ou de Risco. Coido que o PC, 
cunha visión internacioAalista e 
de solidariedade, 
defende os valo-

guén o adxectiva. 

Cuba estivo en Angola e en 
vintemil sítios con todos os pro
blemas que tiña. Pero efectiva
mente Cuba é un caso de re
sisténcia tremenda ante unha 
agresión dunha poténcia enor
me que os agrede sen piedade 
co embargo. lso non . me pare
ce mal. A nós, se ·por unha po
lítica de Estado ou europea nós 
ternos que defender o noso, fa
cémolo pero iso non .é naciona
lismo, é algo próprio dos intere
ses dunha comunidade. O fun
damental que ternos. que de
fender, e fíxoo sempre o PCG, 

é a defensa dun
ha cultura rica 

res da própria na- ' E 
cionalidade. Re- n Madrid hai 

importante, do 
idioma, e o outro 
fano todos a·s 
partidos. · Pero 
non o confundiria 
co nacionalismo. 

coñece.mos a per
soalidade de Gali
za como tal na
cionalidade histó
rica, que ten ra
zóns moi diferen
ciadoras, .que non 
teñen outras zo
nas de España, e 
ternos que defen
d el as con tanta 
intensidade como 
poda facer unha 
forza nacionalista. 
Pero de aí a pa
sar a un naciona-

unha tendéncia 
a considerar a 
Cataluña e a 

' Di que o PC tivo 
Euskadi, pero sempre un dis-

1 
curso federal 

aos ga egos, mpi elaborado, 
conscentemente ~istoric.ame~te 

- e o nac1onahs-
OU non, mo, e propria

mente antes de 
esquécennos" hoxe, Castelao, 

queri no Sempre 
en Galiza chega 
a asegurar que 
nunca haberá 
establidade se 
non se aborda 

lismo exclusivista, 
de que o único · 
que nos interesa 
é cr noso, seria 
contraditório cun 
partido que considera a solida
riedade con todo o mundo, que 
quer mudar a sociedade. Os 
partidos nacionalistas moitas ve- . 
ces péchanse en banda e só lle 
interesa o que pasa aqui, e de
fenden as causas de aqui inde
pendentemente de que causen 
perxuizos noutro lado. Nós te
rnos unha definición clara do Es
tado e o Bloque como conxunto 
coido que non e nós dicímoslle 
sempre que ten que facelo:· Nós 
estamos por un Estado federal. 
No Bloque uns talan de indepen
dencia e outros non se sabe. · 

Ese debate é ideolóxico, pero 
semella unha caricatura esa 
adxectivación de nacionalismo 
exclusivista. Un PC como o cu
bano ten un alicerce funda
mental de .manterse nun nacio
nalismo moi afincado. e nin-

unha estrutura 
que recoñeza a soberania, 
que supere· o estado unitário. 

Nós ao longo .destes anos no 
PCG e en IU sempre vimos que, 
independentemente de quen es
tivese .á frente, habia unha ten
déncia a esquencer. a Galiza. 
En Madrid hai ·un ha tendéncia a 
considerar a Cataluña e a Eus
kadi, pero aos galegas, cons
centemente ou non, esquecian
nos. En Madrid todas as organ!
zacións centralistas, mesmo nos 
partidos, tiñan sérias dúbidas 
sobre Galiza. Nun documento 
recente Iniciativa per Cataluña 
recolle o direito de autodetermi
n.ación, ca que concorde. Res
peito a Castelao, que é un ponto 
de referéncía crucial para nós, 
no Sempre en Ga/iza hai que 
lembrar que utilizaba a teoriza
ción nacional de Stalin.• 

•• 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Rafael Ferreras, 
contrabandista de 
plutónio e garda civil · 
na reserva, está tamén 
pluriempregado de 
axente a soldo da 
BND, o servizo secreto 

' alemán. Todo o mundo 
-o sabe. Saiu nos 
xornais. Causa 
asombro a 
normalidade coa que 
se admite. 

O. segundo volume 
do Mapa Lingüístico 
foi editado. Púxose á 
venda nas librarias. 
Mercárono os 
estudantes e os 
leitores, comentáronse 
nas· tertúlias os 
novidosos dados que 
nel aparecian. 
Pasaron lentamente 
as semanas e lego un 
mes, pero a prensa 
non dixo nada. Un dia 
o Director Xeral de 
Política Lingüística, 
que pagara o estudo, 
tivo que desconvocar 
un xantar de trabal/o 
por enfermidade do 
que ia ser o seu 
acoi:npañante. Entón, 
aburrido e licencioso, 
lembrou o Mapa e 

· decidiuse a presentalo 
aos méios de 
comunicación, riláis 
que nada para ocupar 
a tarde. Premeu un 
timbre e chegaron a 
correr, sen folgos, os 
xornalistas, os 
fotógrafos e máis os 

.- cámaras de televisión. 

Radio Pene 
Casa do Concello 
15500 .Fene (A Coruña) 

Sobre 
· as referéncias 
culturais 
Nesta carta quereria respostar a 
aparecida no nº 695 deste se
manário, asinada por Fernando 
Pereira. 

Non é a miña intenzón fazer 
nesfas escasas liñas unha aná-

. lise histórica profunda, mas 
gostaria-me demostrar. sinteti
zadamente o ~quivocaao das 
afirmazóns do texto "De novo o 
celtismo" . Non tomo eu, evi
dentemente, como base de ri
gor a aqueles intelectuais do s. 
XIX que ergueron a nasa con
ciéncia colecti.va mediante algo 
bastante achegado a "história 
ficzón". Porén, é absurdo· des
prazar-se ao "lado aposto", eli
minando da nasa cultura a 
aquela que deixou un riquísimo 
património. · Sobre a influéncia 
celta está~se a levar no campo 
académico unha interesante 
discusión que , or razóns ób
vias, non se pode tratar aqui 
na extenajón que merece. ~a 
que logo, apontarei certos da
dos illados que penso talan por 
si sós: Que hai dos textos de 
Estrabón, aludindo aos "sae
fes"? Que hai do Trisque! gale
ga, irmáll do irlandés? Que hai 
do Livro das lnvasións da Eire, 
onde se recollen lendas que 
nos son comuns? Que tiai do 
mito pagán · 
da encrucilla-
da, hoxe cris
tián na Breta
ña e na Gali
za .. ? 

A referéncia 
celta cómpre 
tomá-la con 
total rigor, 
sen cerrazón 
intelectual, 
englobando
ª déntro do 
cruxol de po-
vos que nos 

Quehaido 
Trisquel galego, 
irinán do 
irlandés? Que 
hai do Livro das 
lnvasións da 
Eire? 

foron conformando como Pá
tria .. Ben é certo que. desde Vi
cetto até Risco se procurou, 
alén dunha diferenciazón con 
España, unha .estúpida superio,
ridade cultural baseada na "ra
za" e na "étnia". De todos xei- · 
tos non surxe este sentimento 
racista pala escolla deste pavo 
como principal representante 
da Nazón Galega. Os celtas fo
ron empregados como podian 
se-lo Oestrimnios ou Suevos. 
E, señor Pereira, Risco non se 
converteu ao fascismo por crer 
en Breogán... . 

Di vostede que "ser celta na re
alidad e non significa nada". 
Pois moitas grazas pala aclara
zón ! Desfruto dunha parte da 
miña cultura, estudo-a, enten-. 
do-a. por ser parte de min, mas 
crea-me, nunca se me deu por 
chamar-me celta. Afortunada
mente, non coñezo a ninguén · 
que o faga. A fermosa palavra 
"galega" xa rec;olle con rigor to-
do o que somos·. · 

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

Telef~x (981) 34 27 51 

. PAROLE DE FEMME 
NANINA SANTOS 

Estiven busca que busca un libro que fixo furor entre as femi
nistas alá polos anos 78-79, ainda que nunca chegou a ter 
grande difusión pois non se traduciu , porén algunhas das ideas 
ali expostas si. Non o atopei mais atrévome de memória. Annie 
Leclerc: Parole de femme. . 

Ali adicaba un capítulo á menstruación falando dos sentimeri
tos e as emocións da autora que gozaba -e convidábanos a 
gozar co doce · fluir do sangue menstrual, quente, discurrindo 
pola vaxina mes a mes. Daquelas, muitas de nós fumos presas 
da raiva, do riso,· do desconcerto co alegato que Annie facia a 
prol da menstruación. Hoxe estou convencida de que causas 
asi, e máis, conv~a que foran escritas e faladas por doquier. 

Recordan o estudo do Concello de Leganés entre 254 alunas e 
alunas de 8º de EXB? Ali d 77% dos varóns din que hai que 
evitar bañarse durante a menstruación (e non o di o inquérito 
porén seguramente pensaran, ao igual que o Levítico, un dos 
cinco libros d~ Tora ou do Pentatélico. Non te ach~gues á mu
ller mentres padece o menstruo nen teñas que ver con ela) . 

O <lito , mellar Annie Lederc, por ver se destruimos a vella idea 
de que a muller menstruando -e a menstruación mesma- é 
un noxa, un arrepio, unha impureza, un tabu, unha contradi
ción coa áuga. • 

"Galiza, a sua cultura ( ... ) non 
vai alén da ldade média", afirma 
vostede. Borrar da nasa Histó
ria eses primeiros sustratos que 
como Pátria nos definen e nos 
fan resistir fronte a pegada uni
formizadora do sistema é fazer 
desaparecer' un anaco do noso 
espírito. A cultura do Pavo Ga
lega, non é, nen moito. menos, 
exclusivamente pre-romana, 
mas o desenrolo histórico do 
país fixo que pudésemos seguir 
gardando, séc.ulo tras século, 
esa visión do mundo que os an
tergos nos doaron. 

. Vaia vostede a Bretaña, estu
de-a, e decatará-se do que nos 
separa. Contraste o noso Ro
mánico co seu Gotico Flamíxe
ro. Diferéncias enriquecedoras, 
produto de diferentes decorre
res evolutivos. Despois, afaste
se da urbe, profundice no povo, 
entenda a sua xente (é a nasa), 
olle os seus cruceiros e os 
seus cantis ... O fermosa que é 
a irmandade! 

Como vostede di: "A Nación Ga
lega debe ter os seus alicerces 
chantados no presente". Pero 
non pechemos os altos. Igno
rando a história non se construe 
un futuro en liberdade. 

" ... Érguete e anda!/Coma en lr
landa!/Coma e Irlanda!"• 

Máis disparos 
eri confianza 

A.L. 
(TEo) 

Non comprendo a resposta de 
Manuel Veiga a Suso de Toro. 
Parte de dous apoios que nón o 
son en absoluto: a opinión dun 
novelista español sobre unha 
tendencia á irrealidade que o tal 
autor percibe e que seguramen
te pretende. desviar no futuro; e 
unha afirmación de !apela sobre 
que "os últimos clásicos definen 
a realidade vivida polo home da 
segunda metade do século XX". 
Eis dOU$ apoios perfectos para 
as argumentaGións do señor de 
Toro, e non para quen as invo
ca: un novelista en p~rticular de-

cide o ~eu camiño propio, diver
xente do que ere ver ao seu re
dor, como fixo o autor de Tic
Tac; e unha colección chamada 
Últimos clásicos (¿aceptarían a 
Blanco-Amor?) xustifica a súa 
existencia na obviedade de que 
a literatura explica a sociedade · 
do seu tempo: a literatura de 
Galdós, pensará alguén, mais 
tamén a de Lewis Carroll , e por 
suposto a de George Orwell, re
flecten as épocas e as socieda
d es nas que n~ceton, e fano 
sen que os 
seus autores 
tivesen que 
buscar en vi- Un novelista en 
da 0- consen-
so dos se u s particular decide 
colegas. 

A explicación 
do número de 
títulos publi

oseucamiño 
propio, 
diverxente do 

cados 'poi as que ere verªº 
lecturas obri- seu redor 
gatorias dos 
institutos non 
ten léxica, 
pois que pode · 
influír na tiraxe, pero non n~ce
sariamente na variedade: a obri
gatoriedade podaría manterse 
·se se publicase a décima parte 
do que hoxe se fai. A dependen
cia neste caso non é maior da 
que existe nas principais litera
turas, o Quixote non soe ser o 
regalo de primeira comuñón dos 
nenos segovianos, e de Hamlet 

· non se fala nas gasolineiras. 

Coma Suso de Toro, eu tamén 
creo que a literatura é o único 
normalizado ne.sté país. A me
llar proba desa normalidade é 
que aquí tamén xogamos a teó- · 
logos bizantinos.+ 

XAVIER RAIMuNDEZ 

(ÜURENSE) 

De viva voz 
A passada quinta-feira á noite, 
comec;ou um novo programa de 
debate na TVG: De viva voz. 

Para al~m do tema tratado (se é 
melhor ser magrb ou grosso), 
um televidente minimamente 
procupado pola posic;om social 

do gaiego pudo desesperar-se 
perante o gra,ndioso espectácu
lo diglóssico oferecido . 

Dos oito convidados e ·convida
das, cinco falavam espanhol 
sem_pre (umha condessa, um 
jorr¡alista,, umha esteticista, .... ); 
um falava galega (um actor) e 
outro galega e espanhol segun
do quem lhe falasse a ele antes 
(o tristemente conhecido · presi
dente da Cá-
mara do Po-
rrinho). Um 
médico endo
crjno presente 
no debate era 
a, plasmac;om 
mesma do bi
linguismo har
mónico: co
mec;ou falan
do espanhol, 
para depois 
tentar um par 
de incursons 
num suposto 
galego ("he 
mos dito" "o 
hambre ",: .. ). 
Mais tarde , 

Foium 
espectáculo 
vergonhoso, á 
altura dos 
objectivos 
t~dosdesde 

aDi~m 
Geral de Política 
Linguística 

voltou ao espanhol com a mes
ma harmonia do princípio. 

Por último, o moderador (Bieito 
Rubido) , nom deu mantido o 
uso do galega apesar de tentá-
1 o, sem dúvida pola pressom 
"ambiental" existente: "ahora ha
cemos una pausa ... e voltamos 
deseguido". 

Foi um espectáculo vergonhoso, 
á altura dos objectivos trac;ados 
desde a Direcc;om Geral de Po
lítica Linguística e, até hoje, per
feitamente cumpridos pola TVG 
no que a ela compete. 

Por suposto, nom se nos acorre 
exigir que levem bons profissio
nais do tema que vaiam deba
ter, talantes de galega (que os 
há!). Em tal caso, chamariam
nos intolerantes , QU qualquer 
cousa polo estilo, já que estes 
da TVG-PP nom reconhecem á 
cultura da Galiza o direito á dig
nidade que defendem para a es
panhola. 

Só nos resta, portante, seguir 
trabalhando até acabar com es
sa peste de políticos anti-gale
gos e atingir um futuro digno pa
ra a Galiza e a sua língua.+ 

AssocIA(.OM DA l.JNGUA AKI'ABRIA 

(TERRA DE TRASANCOS) 

As Windows 95 
Como membro da Plataforma 
polo galego na informática 
quero dicer que o feito de que 
sairan as Windows 95 en todos 
os idiomas do Estado menos 
en lingua galega non é algo. 
que nos cause muita sorpresa, 
senon que é algo tan natural 
que non poderiamos esperar 
outra cousa. 

Cada época da história ten o 
seu aquel. Se no século XIX, fa-

. cer un poemário en galego era 
cousa ben rara, axudando por 
tanto a que a "língua rexional" 
recupera-se un campo que lle 
fara negado, no mundo actual 
no que vivamos, finais do sécu
lo XX, 'fai-se máis polo idioma 
facendo que un sistema opera
cional como son as Windows 
95, saia en galega, que ao me
llar 5.00 libros de poemas. lsto 
non quer dicer que non sexan 

· importantes os · poemas, cursi
ños, etc., senón, que o galega, 

. ou se engancha ao carro das 
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novas tecnoloxias entre as que 
se atopa a informática, as tele
comunicacións, ... ou senón vai 
seguir polo 
camiño da 
Dálmata ou 
Gaélico. Fai-se máis polo 
Agora ben , idiomafacendo 
cando cae - 'st 
mos na conta que un SI ema 
de facer que operacional 
os computa
dores nos fa-
1 en na nosa 
língua, penso 
eu, que terán 
que talar ben, 
e non seguir 
dependendo 

como son as 
Windows95, 
saia en galego, 
queaomellor 
500 libros de 

sempre das poemas 
formas do 
castellano . 
Así, todos nós 
en galega, cando escoitamos 
palabras como cabecera, e lago 
tratamos de decila en galega, 
trocamos o "era" por "eira", dan
do como resultado cabeceira. 
De aquí, a dicer de agujero agu
xeiro hai realmente ben pouco. 
A que ven isto? Pois a que diga
mos computadores e non orde
nadores digamos tabelas e non 
taboas, cabezal/os e non cabe
ceiras, etc, porque se seguimos 
tamén dependendo do castella
no, até no léxico técnico, o gale-

go non será máis que un dialec
to do idioma de c·astela tan 
afastado lingüísticamente do na
so. 

Nun dos últimos números de A 
Nosa Terra, lin como se dicía, 
que outra causa é o que está a 
suceder en Catalunya. A verda
de é que xa non é que en Cata
lunya saia o software traducido 
ao catalán despois da versión 
en castellano, senón que algúns 
productos xa· saen directamente 
en catalán. Sabedes por quepa
sa isto? Porque os cataláns , 
causa que ainda non saben os 
de Política lingüística ou non 
queren saber, saben que os 
computadores non só funcionan 
coas Windows 95.+ 

XósÉ RAMoN PICHEL CAMPos 
(A CORUÑA) 

Para cando 
Madrid? 
Con grande satisfacción, desde 
a emigración ollamos con pai
xón, mais con ledícia, como os 
atrancos que a Xunta e o seu 
esperpéntico mundo caciql,.Jil se 
van esfarelando no ar, diante 
do medre e asentamento do 
BNG na estrutura social da no-

sanación. 

Ledícia da que qtiixéramos 
sentirnos partícipes, mais que 
illados e esparexidos nos bai
rros da cidade,· afastados de 
calquer centro organizativo, os 
galegas co sentimento ao lom
bo, conformamos illas de soida
de e de morriña, que polo feito 
de sermos 
illas carece-
mos de toda 
posibilidade Falamosde 
de conforma
ción de estru
tu ras nas que 
se vexan re
flectidos os 
nasos sinais 
de identidade. 

emp~rios, 
profisións 
liberais, 
funcionários,' 
empregados 
públicos, de 
servizos, etc., 
que 
conformamos 

Coa vontade 
de non inter
fer ir nos tra
ballos, que es
ta a nosa or
ganización vai 
debullando -
no evoluir le- un extenso 
do , mais fir- abano 
me-- na refor-
mulación, e 
na introducón 
dos seus pontos de vista ideoló
xico-políticos, os emigrantes, ou 
adoecemos da suficiente infor
mación, ou na sua -vontade, 
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mais no esforzo interno adicou-
. se toda enerxia, deixándonos 
quizais; aos que na diáspora so
ñamos con axudar a facer da 
utopía galega unha realidade, 
no esquecimento, ainda que eu 
penso que para un despois.' . 

Ignorar a importáncia da emigra
ción galega en Madrid é renun
ciar a unha illa de galeguidade 
no corazón da capital do Esta
do, e o que isto pode supor a 
curto/médio prazo como plata
forma de traballo e suporte, tan
to administrativo como político, 
nos vieiras de comunicación con 
organizacións políticas estatais, 
institucións económicas, tanto 
públicas como privadas, institu
cións culturais, etc., no derradei
ro estarzo de rompimento de cli
xés e de afianzamento, polo tan
to coñecimento da nosa configu
ración sócial e mundo cultural 
110 exterior. O cal pódenos levar 
a un fortaledmento das influén
cias das que a nível exterior ho
xe adoecemos. 

Quizá se fixo algun estudo so
ciolóxico da configuración social 
do mundo económico galega na 
emigración? Coido que non. 
Son eivas que ternos que apren
der doutros pavos en xermolo 
de conformación . Quizá os irlan
deses esquecen a sua colón.ia 
de Nova lorque? 

A estrutura social da emigración 
galega é moi variada. Hoxe non 
talamos dos sereos das ruas de 
Velázquez e Serrano;· hoxe fala
mós de empresários, profisións 
llberais, .funcionários, emprega
dos públicos,· de servizos, etc., 
que conformamos un extenso 
abano, que na nosa individuali
dade pouco podemos aportar, 
mais nunha conxunción político
económico-cultural si podaría
mos ser ese suporte de traballo 
do que van ter necesidade os 

- nasos próximqs deputados no 
parlamento do estado. Caída al
guén que o traballo a desenrolar 
por estes nasos deputados non 
ia subir moitos inteiros na in
fluéncia política? Coida alguén 
que con este contrapeso político 
poderian os partidos estatais 
desprezar o naso país coma ho
xe, con actuacións coma as que 
están levando de cara aos esta
leiros, pesca, etc? 

Alguén podará imaxinar que 
quizais sexa a plasmación dun 
soño o enfoque que aquí expo
ño. A realidade é que a diáspo
ra galega en Madrid foi e é tre
mendamente estepária; cantos 
de milleiros de galegas, mais 
seguimos a ser un pavo que 
ainda non aptendeu psicoloxi
camente a se identificar, a se 
facer a si mesmo. -Certo, mais 
algunha vez ten de ser a pri
meira -con isto non digo que 
non se teñan feito causas. 

Alguns de nós coidamos qüé 
nestes intres pódense dar as cir
cunstáncias -imellorábeis para 
poder comezar a elaborar traba
l! os conxuntos -a Galiza de 
dentro e a de fora-, nun arrí
quecimento de aportacións, e 
nun encentro que en moitos 
anos -pudo ser desencontro, pe
ro que hoxe afortalaria tremen
damente as nosas · posicións no 
Parlamento do estado, e en Bru
xelas, onde asignan cuotas de 
mercados, producións, subven
cións, etc., no cal .nós non esta
mos representados; 

Para o ano que ven ternos elei
cí.óns estatais, das que agarda
mas con ledícia a presenza dos 
representantes do BNG , dos 

Ao. dia seguinte a nova 
de que o Mapa tora 
editado saiu en toda a 
prensa. 

No centenário de 
Engels, un aluno de 
BUP entra na recén 
inaugurada Biblioteca 
Central de Vigo, pero 
no arquivo xeral non 
están Engels, Marx, 
Lenin e menos ainda 
Bujarin, Lunarcharski 
ou Trotski. Explica o 
résponsabel que aquel 
non é un fondo 
especializado, mália 
que si se atopen 
facilmente no mesmo 
obras de Primo de 
Rivera, Onésimo 
Redondo, Queipo de 
Llano, Giran de 
Velasco e outros 
sobran ce iros 
exponentes da 
dialéctica dos puños e 
das pistolas, segundo 

·: a célebre expresión 
1 

: Joseantoniana·. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Louis Farrakhan, 

líder negro 
norteamericano, que a 
pasada semana se 
dirixiu a 300.000 
afroamericanos en 
Washington, foi 
alcumado de 
"extretn ista 
impresentabel"' e 
asemade de "racista e 
antisionista". Querian 
un Tío Tome 
encontráronse con 
alguén que lembra a 
consigna da Casa 
Branca: ''volveremos 

·, 

.. . 
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Vietnam ao paleol.ítico". 
Que menciona os 
escuadróns aéreos que 
bombardearon un 
hospital de Tripolí, coa 
desculpa de que no 

. mesmo se encontraba 
un tillo. de Gaddafi. 

- Tamén recorda como 
se manten 
artificialmente -grácias 
á subvención 
norteamericana- o 
Estado de Israel, 
conforrne non se lle 
concede un peso .en 
créditos ao continente 
africano. Farrakhan, 
abofé, non é 
politicamente correcto. 

Perrier púxose de 
moda nós Estados 
Unidos. Aos 
norteamericanos 
prestáballe, como unha 
regalia, a auga mineral 
francesa. Mais, velaí 
que o Food and Drug. 
(Ministério de 
Sanidade) atopou un 
xerme de salmonella 
nunha botella. A 
notícia difundiuse por 
televisión e as vendas 
de Perrier recuaron. 
Poucos anos despois, 
os inspectores de 
sanidade precintaron 
unha Coca-cola nun 
local nocturno de París 
e d~scobriron que fiña 
un volume excesivo de 
conservante: A 
empresa pediu 
desculpas e 
argumentou que se_ 
trataba dun fallo nunha · 
pequena partida.+ 

•••••••••••••• 

"nosos parlamentários", os cais 
non pode·n ter dúbidas de que 
lles daremos o noso apoio e es
forzo; mais que non sexa teste
muñal. Traballemos, afiancemos 
o noso proxecto, ·fagamos reali
dade das enerxias que levamos 
dentro. Compañeiros do Cense-

. llo Nacional do BNG, póñannos 
a traballar, axúdennos a facer da 
diáspora esa avangarda que alu
mee o camiño da nosa nación.• 

CARWs PIÑEIRO . 

{MADRID) 

Organizar os CAE 
Os Comités Abertos de Estu
dantes (C.A.E.) vimos de ter o 
pasado 7 de Outubro unha 
Asemblea Comarcal na localida
de de Foz para analisar a nosa 
situación na comarca da Mariña 
e elixir nova dirección, de cara a 
fortalecer e sair con "máis ilusión 
e gañas de traballar polos nosos 
obxectivos este vindeiro curso. 

O noso responsabel da Mariña é 
Breogán Valcárcel Méndez, mo
zo da localidade da Pontenova, 
pero estudante no 1.8. Burela. 

As reinvindicacións dun ensino 
galega, público e de calidade for
mativo e integrador, ·sérán unha 
vez máis os eixos da nosa actua
ción, pero non os únicos, ·pois 
apoiaremos aqueJas ini~iativas 
de outros grupos ou asociacións 
que defendan con seridade os 
intereses- da mocidade galega. 

Ademais, organizaremos actos 
e charlas nos centros de ensino 
da Mariña.+ 

COMITÉS ABERTOS DE 

ESTUDANTES DA MARIÑA 

A liberdade 
terapéutica 
secuestrada 
En plena tempada de vaca
cións, os meios de comunica
ción, sen demostrar unha infor
mación profunda sobre o tema, 
difunden de maneira tendencio
sa e intoxicadora, a fuxida 'pro
tagonizada polos pais da nena 
austriaca, Olivia Pilhar, do hos
pital Sta. Ana de Wiener Neus
dadt (Austria)". O motivo foi im
pedir que a. sua filla tora vítima 
dun duro e cruel tratamento de 
Quimioterápia, á que as celebri
dades· científicas do devandito' 
hospital pretendían sometela. 

Sen dúbida al.gunha, os pais da 

ALEATÓRIO 
XAN X. PIÑEIRO 

Houbo un tempo no que a vella democrácia grega facíase por 
sorteo. Os chamados cidadáns libres insaculaban unha cunea 
de ostra e, aps que lle tocaba de certa cor, eran considerados 
como governantes da polis durante un tempo determinado. 

As reseñas que ternos sobre o resultado de tan razoábel expe- · 
riéncia aleatória, sendo escasas, indican sen embargo que o sis
tema non sufría o roáis mínimo. Ben ao contrário, a democrácia 
por riguroso sorteo parece que resultou do máis satisfactória . 

Na actualidade non .existe -tristemente.:_ nengun exemplo da
qµela bendita institución eleitoral. Sabemos, eso si, que países 
como Itália, Bélxica e algun outro, experimentaron notábeis al
zas bursátiles e un estado de certa felicidade en días nos que 
es~iveron sen govemo nengun. 

o anúncio dos rnilleiros de sorteados para ser x:urado popular, 
senda unha bendición da cruzada contra o paro, queda curta· 
de máis. Algun Real Decreto deberia extender canto antes esta 
posibilidade constitucional aos postos de presentadores de tele
xqrnais, de espías do CESID, á condfción de árbitros de primei
ra, de rexistadores da propriedade ou de posuidores de Visa
Ouro, entre outros colectivos suceptíbeis de sáir dun bombo. 

Logo de instituir esta inspiradísima medida contra o desemprego, 
acadaríamos a maior· cantidade posíbel de sorteábeis para acabar 
decidindo aos próprios procesados dun xeito a1etório. Para deter
minar estes reos por sorteo bastaría unha simple porra, é dicer, 
igual . que na antiga Grécia pero en . combinación coa última cifra 
do gordo do Nadal. Principiaríamos, naturahnente, repartindo pa
peletas entre os membros do govemo. De calquer dos govemos. + 

nena (Helmunt e Eurika), toman . 
unha decisión· coerente coa de
mocrácia e a liberdade terapéu
tica. Coñecedores dos numero
sos e irreversíbeis efectos se
cundários que a Quimioterápia 
vai proporcionárenlle, fuxen ate
rrorizados e convencidos do mal 
que vai acabar a sua tilla. 

Para evitar a situación presente 
deciden demandarlle auxílio mé
dico ao Dr. Ryke Hamer, autor 
da tese "Nova medicina", forma 
absolutamente diferenciada da 
que practican os membros da 
Ciéncia laica ao servício .das 
multinacionais. 

A reacción do moderno fascismo 
médico é imediata: reclama da 
xustiza que dicte orde de busca 
e captura contra a parella Hel
munt-Erika, que, acompañados 
polo Dr. Ryke Hamer, fuxen a 
España: Cúrsqse orde á lnterpol 
para a sua captura e devolución 
ao seu país. Os membros da 
ciéncia laica reclaman para si o 

dereito de "pernada"; non están 
dispostos a permitir precedentes 
semellantes. Solicitan que os 
pais da nena sexan desposuidos 
da tutoria ·da tilla, ao tempo que 
piden sexan condenados por in
tento de homicidio"(¿). O castigo 
exemplar débeselle impoñer, so
bre todo para que ninguén se 
atreva a poñer en dúbida a efi
cácia da Quimioterápia, patrón 
ouro da medicina industrializada 

Ao mesmo tempo, informan a 
bombo e platillo que a Quimiote
rapia d~alle á nena un 85% de 
posibilidades de curación; iso si, 
con habilidade , deixan o 15% 
restante para un máis que posí
bel certificado de defunción. Con
sumado xa este dereito de "per
nada", reolamado polas celebri
dades científicas do seu país, a 
nena ven senda sometida á Qui
mioterápia. O impacto das primei
ras sesións deixou xa tambalean
do o corpo de Olivia, deixándoa 
sen globos vermellos, etc., cami
ño da. leucopémia inducida; por 

tal motivo tiveron que suspendér
llelo tratamento. Agora, as mes
mas celebridapes, din que só ten 
un 10% ·de posibilidades de cu
rarse. O seu pai, en protesta, 
mantén unha folga de fame. 

Respondendo aos intereses dos 
poderes fácticos, insignes cele
bridades científicas da ciéncia 
laica, anúncian a posta en mar
cha dunha caza de bruxas contra 
o Dr. Ryke Hamer e os médicos 
que simpatizan coa sua tese. lsto 
non é novo. A caza de bruxas 
contra científicos disidentes ten 
feíto correr rios de .tinta e téñen-

. se mobilizado 
miles de en
fermos en de-
fensa da Li- Cel b 'd d 
berdade tera- e rl a es 
péutica, como científicas da 
ocorreu na ciéncia laica, 
Franza ou 
EEUU, onde a 
presión dos 
enfermos obri-
gou a criar a 

anúncian a 
posta en marcha 
dunha caza de 

OTA, oficina bruxas contra o 
de comproba-
ción de méto- Dr. Hamer 
dos alternati-
vos, con tribu-
nal multidisci-
plinar, proce-
déndose a aceitar a eficácia dal
guns. En España, non hai moito 
tempo, vários centos de enfer
mos protagonizaron un peche na 
Delegación de Sanidade de Cas
tellón, en defensa do tratamento 
s;on urea, que, por suposto, na 
India, Grecia, México, EE .UU 
nalgunhas clínicas e Universida
des sábese da sua utilidade en 
tratamentos contra o cáncer. 

Asi podemos ver cotidianamente 
·na prensa oficialista a táctica in
formativa destinada a crear fal
sas expectativas, notícias infor
mando de que científicos de tal 
ou cal país, descobren que a 
proteina X ou a xudia K é a cau
sa do cáncer Y, e que o trata
mento non estará disponíbel en 
vários anos. Notícias que cada 
dia son repetidas desde hai co
renta anos, sen que, practica
mente nada cámbie. Dese 1978 
a 1992, a mortalidade aumentou 
o 24% en España, a pesar de 
que ditas celebridades din que 
"hoxe, a maior parte dos cancros 
curan". Preto de 80.000 mortos 
anuais talan por si só das terá
pias de "eficácia probada". Men
tres, impídese con tanto descaro 
a liberdade terapéutica. + 

MANuEL GUERRA FERREIRA 

ASOCIACION DE ENFERMO DE 

CANCER POLA DEFENSA DA 

LIBERDADE TERAPÉUTICA 

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

Q) escudo de Galiza, 

de seña do por Cástelao, 

agora en insignia._ 

¿oli~it~ ,a ca~tidade 
que desexes ao ápartado 

1371, 36200 de Vigo. 

ENVIA O IMPORTE TOTAL 

E~ SELOS DE CORREOS 

P.V.P. 200 PTA UNIDADE 

. L-------------------------------------------------~ . 
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ANOSATERRA Guieiro· 
CULTURAL · Nº696 

Xunta, Concello e ~ Consórcio 
montaron · no ar a· Orquestra da Galiza 
O governo municipal recoñece ·que é 'un atranco para a candidatura de Compostela' · 
• CARME VIDAL 

A selección viña da 
man de Helmuth 
Rilling, os contratos 
estaban sobre a mesa e 
os 37 músicos tiñan 
aviso de se incorporar á 
Orque tra da Galiza o 
dia 1 de Setembro ás 1 O 
da mañá, cun 
compromi o de 

tabilidade até o 31 de 
Ago to de 1996. 
Nengun deles 
sospeitaba que o 
proxecto que asinaran 
conxuntamente 
Vázquez Portomeñe e 
Xerardo Estévez, e 
amparado polo 
Concello de Santiago, a 
Consellaria e o 
Consórcio, ia ficar en 
água de castañas. 

Cando a campaña pola capitalida
de cultural para Compostela chega 
ao seu último tramo, o escándalo 
pola paralisación da criación da 
Orque tra da Galiza comezou a 
criar de confianza sobre a credibi
lidade das institución que ampa
ran o proxecto. Que o próprio Hel
mutb Rilling e dirixi e por carta a 
todo o mú ico eleccionado e 
comprometido para formar parte 
da que seria a suposta Orquestra 
da. Comunidade Autónoma non era 
mái que un intento do pre tixio o 
mú ico internacional para e des
marcar da desfeita e deixar á mar
xe calquer u peita obre a ua 
credibilidade. Ao tempo, a mira 
do 37 mú icos pairaban obre a 
Xunta e o Concello, que en No
vembro do ano pasado anunciaran 
a criación da orque tra e a Escola 
de Altos E tudo Musicai que de
ran pé á exaustiva selección cele
brada en cinco países européus. 

Apesar de ser este un proxecto de 
"colaboración internacional entre 
as administracións central, autonó
mica e local", como gosta de repe
tir o próprio Xerardo Estévez, a 
ninguén se lle escapa en Compos
tela a falta de previsión e mesmo a 
conivéncia dos tres organismos im
plicados. Desde o governo munici
pal, o primeiro tenente de alcalde, 
Xosé Lois Río Barro, tivo de reco
ñecer que o prestíxio de Santiago 
ficaba en entredito e que mesmo 
este triste episódio poderla influir 
na candidatura da cidade á capitali
dade europea para o ano 2000. 

A capital de que músicas? 
, \ 

A espera de a nominación se confir-
mar oficialmente odia 20 de No
vembro en Bruxelas, e logo de ter 
percorrido_máis de 13.000 quilóme-

Helmuth Rllling desmarcouse da polémica da Orquestra. 

tros apresentando o proxecto, Río 
Barro, que conta que "Santiago ten 
un 80% de posibilidades para ser 
capital cultural'' di que a cancela
ción da orquestra ven ser "un con
tratempo, xa que se fose adiante se
ria un elemento moi positivo de ca
ra ao 2000, cando xa estaría conso
lidada". Pero apesar de lamentar 
que esta circunstáncia deixe en desi
gualdade de condicións a Compos
tela frente a outras cidades e mesmo 
abra fortes dúbidas sobre a serieda
de dos proxectos cuJturais oficiais, 
Río Barro elude buscar responsá
beis e só deixa ás claras a inconsis
téncia dunha iniciativa que se tirou 
adiante sen antes estar consolidada: 
"Non se pode imputar a nengunha 
das ad.ministracións o que aconte
ceu, foron dificuldades de viabilida
de financeira moi fortes as que leva
ron a cancelar o proxecto e deixalo 
en suspenso, que non abandonado". 

Tampouco desde o IGAEM (Insti
tuto Galega de Artes Escénicas e 
Musicais, dependente da Xunta) se 
lle quer botar leña ao lume, e ape-

........••••..•.•..•.•.•...••.•. . . 
Beiras levou 
a polémica 
ao Parlamento 

O caos suscitado pola cancela
ción do proxecto de Orquestra 
chegou mesmo ao debate. de 
política xeral da man do vocei
ro do BNG Beiras Torrado, 
quen lle reeriminou a Fraga 
que a Xunta ficase en ridículo e 
mesmo demonstrase "falta total 
de educación ante Unha perso
nalidade como Helmuth Ri
lling", ao tempo que eviden
ciou a necesidade de a capital 
da Galiza contar cunha orques
tra sinfónica. O presidente da 
Xunta, na sua réplica, exculpou 

. : ao seu govemo e indicou que 
: foi a negativa a aprobar esa 
: partida orzamentária por parte 

do Ministério da Facenda a que 
impedia que o proxecto, que o 
mesmo conselleiro de Cultura 
asinara, fose adiante. A falta de 
peso político da Xunta deixou.., 
se ver ao non exixir qúe se • . 
cumprise o convénio asinado. + ! . ...•............................ 

sai da sua clara implicación no 
proxecto, só acertan a dicer que 
"fallou o presuposto do Consórcio, 
co que se facia inviábel a criación 
da Orquestra", salvando a sua par
ticipación, que se vai orientar a 
"cumprir as tarefas de elevar o· nf
vel de ensino mediante a Escota de 
Altos Estudos Musicais que segue 
en marcha, e daí, nunha orde lóxi
ca, terá de sair a Orquestra'', ·se
gundo o director do organismo 
Xosé Manuel García Iglesias. O 
IGAEM, que non pediu responsa
bilidades n? fracaso . do proxecto e 

que reitera o cumprimento total do 
seu compromiso, ofereceulle un 
contrato como profesores da Esco
la a sete dos músicos que foran se
leccionados para a Orquestra. No 
entanto, iso non evitou que os ar
tistas anunciasen accións xu9iciais . 
contra a Xunta e o Concello por 
incumprimento de contrato e que 
vários representantes <leste colecti
vo se monstrasen publicamente 
agraviados ao se sentiren bulrados 
nas sÜas aspiracións profisionais. 

Desde o concello é o BNG quen se 
atreve a falar directamente de 
"irresponsabilidade total, ridíCulo e 
escándalo" por parte dos organis
mos que asinaran o convénio. No 
pleno no que se debatera o proxec
to, a voceira nacionahsta Encama 
Otero falara da necesidade de vin
cular a Orquestra á Escala de Altos 
Estudos, e a unha estruturación e 

· dinamización dos estudos básicos, 
habida conta de que Santiago non · 
ten sequer conservatório público. 
Agora Otero lamenta o que ven de 
acontecer e non dubida en criticar 
que unha das promesas e1eitorais 
de Xerardo Estévez se veña abai
xo, traendo consigo consecuéncias 
de tipo legal e · mesmo o cuantioso_ 
gasto de cartos públicos investidos 
nunha aventura que non vai levar a 
nengures. No camiño ficou embar
gada, segundo a voceira naciona-

O rei David 
tocanda a arpa, 
detalle da porta 

das Praterias da 
Catedral 

de Santiago. 
Debuxo 

de Castelao. 

lista, a Xoven Orquestra Galega, 
que "levaba oito anos traballando e 
foi liquidada inexplicabelmente". 

É difícil deslindar a polémica á sua 
xeración, cando máis se ouve o no
me de Compostela como capitalida-

• de cultural, e asi, Encarna Otero di 
que este "como outros moitos pro
xectos culturais, nace sen intención 

• dunha construción do país, cando se 
aspira a ser recoñecidos internacio
nalmente dentro do ámbito da cultu
ra hai que xerar ·unha série de activi
dades estábeis con rigor e serieda
de". Para a concelleira do BNG, o 
proxecto da Órquestra só foi un cas
telo montado no ar, sen por iso ter 
menores consecuéncias a todos os · 
níveis, e mesmo cita as repercusións 
que pode ter na estreita relación que 
Rilling mantiña con Santiago a 
meio da Bach Akademt._e. Para ela as 
supostas rivalidades e tensións coa 
Orquestra da Coruña son "proble
mas artificiais" e defende a necesi
dade dunha Orquestra Nacional Ga- . 
lega, para o que aprobaria a "discri
minación positiva para xente <leste 
país", que teria un meio para se for
mar na Escola de Altos Estudos, 
despois dun ensino musical_público 
dinamizado. 

Desde o grupo municipal do PP 
botan pola _contra brasa c·ontra a 
xestión de Xerardo Estévez, e a 
concelleira <:;arme Guisán di que 
"non se pode esperar demasiado 
rigor, comprométense a gastos que 
non poden pagar", mentres deman
da a necesidade urxente de que as 
representantes da oposición, Mª 
Xesus Sáinz e mais Encarna Ote
ro, entren de vez no Consórcio pa
ra poderen levar conta e teren in
formación do que ali l!Contece. No 
entanto, Carme Guisán considera 
"como economista, que hai outras 
prioridades na cidade e no Consór
cio, que van antes que a criación 
da Orquestra". Mália recoñecer 
que a imaxe da cidade e da Galiza 
ficaba danada, a representante do 
PP, verbo do compromiso da Xun
ta e da falta de presión para que o 
proxecto fose adiante, pontualiza 
que "o seu compromiso ia ligado 
ao do govemo central, que aporta
ba un 60% do orzamento, frente ao 
35% da Xunta, que segue a apoiar 
pero que se ten que re.tirar ao face
to a administración central". 

Un caso insólito · 

A dúbida chegou tamén ao Sindi
cato Galego do Espectáculo, desde 
o que o seu representante )fosé Ra
món Santomil ere que "se están a 
facer cousas só de cara á galeria, os 
proxectos ·que se monten no 1999 
desaparecerán no 2000 sen ficar 
nada no país". O SGE, que está a 
levar a causa dos músicos contrata
dos para a Orquestra da Galiza, la
menta que se teña que chegar a ac
cións legais contra as tres entida
des que asinaron o convénio, nun 
caso que califican de "insólito, xa 
qu~ despois de comunicar odia e a 
hora-de incorporación dos músicos 
á orquestra, clise que o proxecto es
tá anulado, e isto vai ter repercu
sións mundiais a respeito da candi
datura de Compostela".• 
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• o -Festival de 
Sitges súmase 
ao centenário 
do cinema 

O Festival de Cinema Fantástico 
de Sitges tamén se uniu á 
conmemoración do centenário do 
cinema cunha interesante 
seleccción de cen títulos <leste 
xénero escollidos polo público; 
segundo informa Fran Alvárez . . 
Esta retrospectiva foi un dos 
apartados máis atractivos dentro · 
de Sitges 95 xunto coa proxección 
da película O convento, a última 
obra de Manoel de Oliveira, que 
protagonizan J ohn Malkovich e 
Catherine Deneuve. Con máis de 
oitenta anos, Oliveira amosa, na 
película, unha interesante 
radiografía de parella que atopa ao 
diaño en forma dunha bela 
bibliotecária nun convento 
portugués tentando rematar coa 
vida conx~gal. 

O prémio á mellor película nesta 
edición foi para a película Citizen 
X, de Chris Gerolmo, cun guión e 
unha realización .que resultan do 
roáis reais posíbeis. O seu actor 
protagonista, Stephen Rea, que 
interpreta a un investigador 
encargado ·de resolver un caso de 
asasinatos en série na ex Unión 
Soviética, levou o prémio ao 
mellor actor. Bridget Fonda foi 
nomeada melloi actriz polo seu 
traballo en Rough Magic .e Elíseo 
Subiela foi premiado polo guión 
por No te 11]Ueras sin decirme a 
dónde vas.+ 

•Música solidária 
cos mariñeiros 
do Morrazo 

Xa non é a primeira vez qÚe os 
músicos tentan prestar o seu facer 
en axudas dos que están 
necesitados. O pasado ano, 
Siniestro Total e Os Resentidos 
uníronse á causa dos traballadores 
do Grupo Alvárez, tocando 
gratuitamente e recaudando 
fundos para as familias 
gravemente afectadas pola 
situación económica da empresa. 
Agora, a Asemblea dos 
Mariñeiros en Loita do Morr(l?:o 
tamén precisa da música, e son 
vários os grupos que participan 
nun festival de solidariedade. Folk 
e rock para o Sábado 21, ás nove 
da noite no pavillón de Romarigo, 
de Cangas. 

Treixadura e Chouteira serán_ os 
grupos representantes da música 
tradicional e, xa no apartado de 
rock, os monfortinos Yellow 
Pixoliñas e Os Diplomáticos de 
Montea/to, _que veñen de estrear o 
seu último disco. Como artistas 
convidados estarán, en Cangas, a 
cantante Uxia e Antón Reixa. Por 
600 pesetás, pódese disfrutar de 
várias horas de música galega e, 
ao mesmo tempo, contribuir a 
axudar aos mariñeiros afectados 
polo acordo entre Marrocos e a 
UE e as suas familias.+ 

• Vicente Risco, 
análise e debate 
en Ourense 

Desde o 18 até o 21 De Outubro, 
celébrase en Ourense un congreso 
que tenta analisar a figura de 
Vicente Risco. Na aula de cultura 
de Caixa Ourense, estudiosos da 
obra do intelectual falarán dos 
diferentes matices da mesma e da 
personalidade de Risco. Xosé 
Filgueira Valverde, presidente do 
Consello da Cultura, lembrou as 
diferentes iniciativas nas que 
Risco tomou parte nunha 

conferéncia titulada De La 
Centúria a Nós. O.historiador 
Xavier Castro falou sobre 
Etnografias e prácticas 
alinientárias na obra de Risco e 
Dolores Vilavedra sobre aspectos 
lingüísticos da obra O porco de pé 
. As referéncias a Irlanda na obra 
do escritor ourensán son 
analizadas por Femando Serrano 
Valverde e o posicionamento 
político de Risco trat_ado por 
Xesus Alonso Montero na 
conferéncia Risco: coheréncia 
ideolóxica antes e despois de 
1936. A cultura do ourensán corre 
da mán de Torres Queiruga e 
Enrique Monteagu,do analisa a_s 
ideas de Risco sobre a, língua 
galega.+ 

• Filgueira Valverde, 
reelexido 
presidente 
do Consello 
da Cultura 

Despois de que Xosé Filgueira 
Valverde puxera o seu cargo de 
presidente do Consello da 
Cultura Galega a disposición do 
plenário, este decidiu reelexilo 
por unanimidade. Nesta sesión 
do plenário, que tivo lugar o 16 
de Outubro e que, segundo o 
reelexido presidente, supón unha 

Vicente Risco. 

nova etapa no Consello, · 
producíronse alguns cámbios. O 
escritor Víctor Fernández 
Freixanes foi substituido polo 
teólogo Andrés Torres Queiruga 
nó apartado de persoalidades. 
No apartado das institucións, 
todas renovaron: a Académia 
Galega das Ciéncias,·Académia 
Galega de Lexislación e 
Xurisprudéncia, Instituto da · 
Língua Galega, Fundación 
Barrié de la Maza e Instituto de 
Estudios Xacobeos. 

Os membros do plenário que 
foron reelexidos son Xosé 
Ramón Barreiro Femández, 

· Pedro de Llano Cabado, Maria 
Xosé Rodríguez Galdo e Alfonso 
Zulueta de Haz. O presidente do 
Consello da Cultura, Xosé 
Fílgueira V al verde, reitero u a sua 
intención de crear o Arquivo 
Sonoro de Galiza, como un dos 
proxectos máis importantes da 
nova etapa+ 

• Garcia Soto 
gañou o Prémio 
Vicente Risco 

Recentemente falloQse o Prémio 
Vicente Risco de Antropoloxia e 
Ciéncias Sociais, organizado pola 
Fundación Sotelo Blanco. O 
gañador foi Xosé Ramón Garcia 
Soto, psicólogo infantil, polo 
traballo "Era unha vez neno", 
enfocado a analisar como é a 
aprendizaxe do galego nas vilas e 
aldeas galego. Fíxose o estudo a 
meio do estudo das narracións du 
mesmo conto --orixinalmente un 
libro de imaxes-de nenos de 4, 
5, 7, 9 e 11 anos.+ 

• Novo boletin 
da Rede 
contra a Probeza 

·A Rede Galega de Loita contra 
a Pobreza e a Exclusión Social 
(REGAL), publica o seu boletín 
número 1 correspondente a 

Setembro 
de 1995. O Boletín dá conta 
da penosa história e situación 
do Consello Galego de 
Servícios Sociais e do seu 
regulamento para eleicións: 
"Mestúranse ONG's con 
centros e sen eles, valóranse 
máis aquelas que teñan centros 
que o número de afiliado . Asi 
por exemplo unha institución 
con 4 pisos acollendo a unhas 
25 persoas teria catro votos 
mentres que unha asociación 
con 500 afiliados teria l voto. 
A Fundación San Rosendo 
aparece corÍ 33 votos en família 
e infáncia e con outros 33 votos 
no caixón de xastre da área de 
drogodependéncia, minorías 
étnicas, delincuencia e 
marxinación social ¡Haber quen 
lle gaña!". Tamén ádican_, 
espazo para o curso de 
nutrición no Portiño da 
Asociación Chavós, a 
Educación Infantil Familiar no 
médio rural, os comunicados da 
Asociación de mulleres de 
pescadores Rósa dos Ventos ou 
do Colectivo Galego do Menor. 
Outros temas tratados son a 
Cumbre Mundial sobre o 
Desenvolvimento Social en 
Copenhague, ou o queixo 
artesanal entre outras custións. 
O boletín é gratuíto e pódese 
peder a REGAL: Camariñas 12, 
baixo. 15002 A Coruña. 
Teléfono (981) 22 67 35. + 

•.•••...•......•••........••.......••...•............•..............•..••.•••........••...•....•......................•.......•......•..............••.....•..•................ . . 
O Seminário de Estudos· Galegas 
canta por primeira vez cunha ·· sección de Pensamento 
Estará dirixido por Xosé Luis .Barreiro 

O Seminário de Estados Galegos 
aprobou a creación da sección de 
"Pensamento Filosófico" que ven 
asi recoller un espazo próprio de 
reflexión filosófica que até o 
momento nunca fora cuberto a 
pesares de se teren dado vários 
intentos desde a sua creación no 

·ano 1923. A nova sección, que 
estará dirixida polo profesor da 
Facu1tade de Filósofia, Xosé Luis 
Barreiro e te.rá como secretário 
ao tamén profesor de Filosofia, 
Martín González, integra a un 
grupo dun.has vinte persoas que 
teñen desenvolvido traballos de 
carácter interdisciplinar sobre 
temas estrictamente filosóficos 
ou matérias afins. 

Xuntanza 
do antigo 
Seminário 
deEstudos 
Galegas 
en Pontevedra 
no ano 1928. 

anarquismo libertário e 
reformismo social, naturalismo e 
crise da civilización, etc ... 

. Os fins básicos deste proxec"to son 
a uI).ión de enerxias dispersas para 
converxer nun labor común que, 
de xeito marcadamente 
interdisciplinar, se vertebre encol 
da reflexión filosófica na que "será 
sempre Galiza, como obxectivo 
inicial e como meta final, o marco 
obrigado de contido e/ou 
referéncia". Segundo o director, 
Xosé Luis Barreiro, "a creación da 
Sección de Pensamento Filosófico 
é coherente cos obxectivos 
fundacionais do Seminário de 
Estados Galegos, ven encher o 
valeiro existente no ámbito das 

Entre a nómina de componentes, Costa, Antón Femández, Luis investigación que veñen seguirido galeguismo e nacionalismo como suas investigacións e tarefas e 
• que queda aberta para futuras García soto, Purificación os agora compoñentes da Sección matriz de reflexión filosófica e contribue a complementar a 
:· incorporacións, están Mª Xosé Mayobre, Ramón Regueira e de Pensamento van desde o pra~e política pasando por personalidade específica do 
~ Agra, Hermínio Barreiro, Antón Manuel Rivas. As liñas de espertar cultural de Galiza até o estados sobre krausismo, próprio Seminário". + , 

. 
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Dous 
economistas 
na sala · 
(de arte, 
de teatro ... ) 
Musas e mercados''' de Bruno S. 
Frey e Wemer W. Pommerehne, 
economistas, recentemente publica
do por Edicións Laiovento, é un da
queles libros que derruban tópicos, 
ben que compre dicer que ás veces 
os autores pecan de. inxénuos. 

Logo dunha introdución de Pedro 
Puy Fraga, os autores, no prólogo, 
explican cales son as suas inten
cións. Quer dicer, de que cuestións 
trata o libro. Entre outras: son os 
artistas pobres?, por que alguns ar
tistas modernos acadan prezos tan 
elevados? Os festivais e as óperas 
teñen que incorrer sempre en défi
cits?, as artes poden ser deixadas 
en mans do mercado?, estarian os 
votantes autorizados a tomar deci
sións relativas ás artes? .. . As cues
tións son diversas e polo camiño 
aparecen outras ás que os autores 
dan cumprida resposta. Resposta 
dada sempre desde a "ciéncia" des
de a que in~rveñen: Nova Econo
mia Política, ou Escola de Eleición 
Pública, corrente que se caracteriza 
"pola ampliación da análise econó
mica a toda manifestación do com
portamento humano" (Pedro Puy), 
esquecendo sempre toda interven
ción ou ollar, moral. Ou sexa, a 
economia ·como explicación da 
"eleición humana". (Aquí, e debi
do a certas simplificacións, muitos 
non estarán de acordo coas expli
cacións que dan os autores de por
qué a xente que se converte en ar
tista, páx. 216 e SS.) 

Pero antes de chegaren a ese 

GuieirQ 
CULTURAL . 

Leituras 

de galerias e críticos -coa axuda 
de revistas especializadas- que 
tentar meter no mercado un produ
to novo que desbanque ao xa con
solidado e o desprace financeira
mente. O produto consolidado 
adoita estar, normalmente, xerado 
·por outras galerias). 

Biblioteca, de Miquel Barceló. Pintura sobre papel. 

Mais isto último son cousas miú
das. O importante do. libro de Frey 
e Pommerehne ~ a demostración 
empírica das suas teses: os museos, 
os festivais de teatro e música, as 
salas de teatro públicos están xera
dos non só anti-democraticamente, 

tema, ós autores desmantelan -
desde un ponto de vista que favo
rece sempre ao consumidor- as 
teorías que presupoñen un bene
ficio engadido á intervención (e 
protección) das artes por parte 
dos govemos, do estado. Denún
cian, desde un ponto de vista, ~e
marquémolo outra vez, puramen
te económico, o despilfarro que 
supoñen festivais de ópera, e tea
tro, subvencións de museus e sa
las teatrais. Subvencións que le
van aos seus xestores a reforzar o 
traballo no seu próprio interese, 
quer dicer, a preparar exposicións 
e montaxes que non teñen en 
conta os intereses dos consumi
dores, nen as suas necesidades, 
senón, máis ben, a opinión dun 
reducido grupo de expertos. Ti
ran por terra a idea de que o in
vestí.mento en arte produce su
perbenefícios, ou benefícios 
financeiros superiores a calquer 
outro investimento. Con dados e 
prezos na man, Frey e .Pomme
rehne, demostran que o risco de 
investimento en arte pode ser 
alto. Denúncian, infelizmente 
non entran a fundo, o porqué cer
tos pintores (artistas) contempo
ráneos acadan prezos tan eleva
dos. Dan unha série de dados que 
demostran que (agás excepcións) 
os artistas de talento sempre vivi
ron ben, quer dicer, tiveron uns 
bons ingresos monetários. E, xa 
ao final, analisan, baseándose en 

dous referendos que se levaron a 
cabo no cantón suízo de Basilea, 
como a intervención democrática 
(quer dicer, no posíbel consumi
dor) é beneficiosa para a arte, e 
que a sua xestión non ten porque 
ser un manexo entre (ou de) "ex
pertos". Mui-
tas máis cou-
sas e temas 
son . tratados 
neste intere
sante, e polo 
tanto discutí
bel, libro. 

Discutt'bel, por 
exemplo, ver
bo das ideas 
que deitan so
bre o "patri
mónio nacio
naP'. Ainda 
que os autores 
non espeCifi
can que enten
den por patri
m ó n i o 
nacional. Úu 
sobre a libre 
circulación, 
venda-compra, 
de obrás de 

Aclara 
muitos 
pontos e 
denúncia o 
actual 
"mercado'' 
de expertos 
quemoven 
as 
subvencións 
estatais e 
guverna
mentais 
no tema 
da arte 

arte. Ou sobre os efeitos correcto
res do mercado da arte (mercado 
que, segundo os autores axuda á 
aparición de novas correntes artís
ticas. Pode ser, ou é, certo, pero 
compriria máis falar de manobras 

· senón que estan mal concebidos 
administrativa, economicamente. 
(V éxase páx. 111-112, onde se re
sumen todos os males dos museos 
públicos). No último capítulo, des
pois de resumir o que dixeran nos 
anteriores sobre xestións e finan
ciamento de museus e salas públi
cas (analisan xestións e financia
mentos de diversos países, asi 
como a cantidade de diñeiro públi
co investido), presentan as suas in
teresantes propostas, nas que en
tran diñeiros privados e públicos, 
estes últimos, mediante un sistema 
de bonos ou cupóns, poden fixarse 
"polos desexos dos potenciais con
sumidores de arte". Quer dicer, 
para os autores, só pode existir 
unha beneficiosa e necesária com
peténcia entre produtores de arte se 
se dá ao consumidor de arte "unha 
ampla capacidade decisória". E a 
capacidade financieira é, se cadra, 
unha das máis importantes. 

Musas e mercados é un libro que. 
aclara muitos pontos e denúncia o 
actual "mercado" de expertos que 
moven as subvencións estatais e gu
vemamentais no tema da arte. Agora 
só compre q4e alguén, porque non o 
tradutor (Feo. Javier Sanjiao Otero)? 
faga un traballo das mesmas caracte
rísticas fixando o seu ollar no que 
está a contecer na Galiza. • 

XGG 

(1) Ed.icións Laiovento. núm. 58. Santiago 
de Compostela, 1995. 274 pax. 

Agustín 
Fernández Paz 

Unha novela·de terror 
para o público xuvenil. 
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canta de libros· 

Edición sen 
censuras de relatos 
de Méndez Feriín 
Xerais ven de publicar Elipsis e outras 
sombras, do escritor Xosé Luis 
Méndez Ferrín; un compéndio de seis 
relatos que o autor ve publicados por 
primeira vez de xeito completo. Se 
ben, a primeira edición desta obra data 
de 1973, nela faltaba o conto que da 
título á obra debido ao contido 
antifranquista do relato. Nunha 
segunda edición, da Editorial Galaxia, 
en 1983, xa se inclue este conto·ainda 
que a _gue Pl!blica Xerais vese ampliada 
polo autor. E de salientar que o este 
conto, que tampouco lle gostaba ao 
réxinie franquista, fora publicado xa en 
1971, na revista do Centro Galego de · 
Baracaldo. Elipsis e outras sombras 
amosa os mónstruos nacidos tanto 
baixo un sistema de ditadura política 
como da ditadura do consumo.• 

Histórias en verso 
e prosa 
de Filomena Fraga· 
Filomena Fraga é unha labrega do 
concello de Ames á qt,ie lle gosta 
escribir, e tanto se atreve coa prosa 
como coa poesía. A autora recolle a 
tradición oral e convírtea nun libriño, 
A cancela , que é, ante todo, entretido 
e revelador da nosa cultura. '.'Quero 
falar de moitas cousas que xa non 
existen ou que namais existen na 
memória dos vellos e dos maiores, 
porque algunhas eran cousas boas e 
outras non tanto, pero todas son dignas 
de seren coñecidas polos máis novos e 
recordadas polos máis· vellos". 
Fifomena Fraga deixa en A cancela a 
sua pegada de muller traballadora. O 
prólogo é de Suso de Toro.• 

Revisión da história 
do socialismo 
Duas figuras do socialismo histórico do 
Estaéio español son analisadas en dous 

. libros editados na Galiza. En torno a 
Pablo Iglesias é unha obra de Xosé 
Leira Dominguez, publicada pola 
Deputación da Coruña,.na que se reseña 
a incansábel loita do fundador do 
Partido Socialista por acadar maior 
xustiza na sociedade de clases . Pola sua 
parte, Ediciós do Castro publica dentro 
da sua colección de história, Indalécio 
Prieto: sociaüsta a fuerza de überal , 
de Enrique Comide Ferrant. O eixo da 
obra fundaméntase no Indalécio Prieto 
analista dos motivos que levaron ao 
Estado español á guerra civil.• 

r 
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Tempo 
de. dúbidas 
Osiléncio 

· das árbores 
de Martínez Conde 
Ricardo Nfartínez-Conde propon
nos, en O silencio das árbores0i, 

acoller a vivencia consciente dun 
outono que xa está a cercamos, vol
ver ao bosque e, conforme as árbo
res se van repregando no silencio da 
espidez, reflexionar sobre a propia 
vida Só así, despois dunha renova
ción catártica; será posible sobrevi
vir á dureza invernal e acoller <l ben
zón dunha primavera esplendorosa 

Chamará o agre sentimento da soidade 
e iso acorrerá 
antes que os días claros f avorezan 
a beleza da auga. 

A estadía no ·bosque permítelle ao 
eu poético o contacto cunha natu
reza en perpetua .rexeneración, 
simbolizada nas árbores que per
seguen a elevación celestial desde 
a escuridade subterránea. Micro
cosmos en si mesma, a árbore 
amosa a evolué:ión continua e per
mite ir ascendendo desde o máis 
baixo -a materia- ata o mái$ alto 
-o espírito. Así a arboreda é o lu
gar propicio para a reflexión pero 
tamén un ámbito onde sufrir máis 
duramente o gume da soidade 

É relativamente sinxelo chegar ata as árbores, l 
ata a súa a/tur~ indiferente. , 
Agora ben, ¿non ~ alí onde queda máis salientab/e' · 
o baleiro a desprqtección? 

Nada ·máis 
que nomes .. 
Escultores 
contemporáneos 

Resulta moi gratificante poder 
ollar, de cando en vez, a obrad~ ar
tistas capitais do século XX, sen os 
cales non se pode entender a arte 
contemporánea. Se nos deixamos 
levar polos nomes dos criadores 
que participan na exposición "Una 
Visión. Escultura contemporánea" 
que se pode visitar no Centro Cul
tural Caixavigo, irnos sair moi de
Gepcionados, porque ollar a .obra de 
grandes artistas non significa nece
sariamente que estas esteñan á sua 
altura. Véñenseme á cabeza as ver
bas. que Sartre lles dirixiu aos indi
viduos que aldraxaban a Heideg
ger: "non sabedes que os homes 
adoitan non estar á altura das suas 
obras''. Algo que se pon de mani
festo ·nesta exposición de 37 escul
tores con artistas do prestíxio dun, 
Man Ray ou dun A. Caro, pero son 
51 pezas. fundamentalmente .meno
res, de · pouca identidade. Así, 
p.or exemplo, a peza de 
M.Ray, dos seus anos finais, 
non é un dos obxectos nos que 
o escultor norteamericano mos-
tra a sua máxima capacidade 
irnaxinativa. A escultora catala-
na Susana Solano apresenta un-
ha pequena . peza de escaso inte
rese, porque os seus mellores ' 

As dúbidas e a indecision' cercan. ao 
eu poético nun cárcere irnaxinario 
deixándoo exposto ao poder brutal 
dunha natureza que o manipula. 
Sentirnentos de angustia, de soida
de e o eterno agardar dun amor que 
nunca se amosa como apreixable, 
van ferindp ao eu poético que deixa 
aflorar entón o seu parecido coa·ár
bore na pasividade con que ambos 
agardan o novo espertar da prima
vera. Sabemos entón que son seres 
expostos ao goberrío das .forzas 
cósmicas e desposuídos da máis 
mínima posibilidade racional de al
terar o seu devalar cíclico 

A árbore só ten a.consciencia 

. ' 
... "'., 

L~ituras 

do vento libre, 
da auga queda, 
da harmonía. 
Non ten máis responsabilidade 
nin consciencia que esa. 

o eu séntese ameazado na incer
tidume de non saber se está no 
camiño correcto. Amósase deso
rientado pÓlo paradoxo que con
leva calquera presencia, .esa dua-
1ídade que implica que "un día 
de luz nas follas do Outonol po
de ser tamén un día/ mudo e 
agre" . Carécese de algo inmuta
ble a. que aferrarse, nada perdura 
pois os cambios son constantes e . 
esta metamorfose continua d9 

resultados artísticos conségueos 
con obras cie gran monumentalida
de: enormes gaiolas e caixas nas 
que o ferro m·anifesta a pesadez da 
materia; obras 
ciiue están au-
sentes aqui . 
Ese escaso in- Acaso os 
terese dalgun
has obras pó
des<:1 extender 
ás de autoria 
de J. Gonza
lez, Miró... . 

Tamén resulta 
sorprendente a 
preséncfa dal
gun "escultor", 
coma o equipo 

, Crónica ou 
Eduardo Arro-

escultores-, 
galegós non 
teñen nada 
que_ dicer 
na escena 
da escultura 
do estado 
español 

yo, destacados no eido da pintura 
pero <;unha preséncia anecdótica no 
campo da escultura. Despois hai un 
grupo de nomes que son o froito da 
libre eleición da comisaria (X. Kah
le, M. Alvarez, A Sard). Parece co
mo se as obras, pertencentes a unha 
colección privada, presentes nesta 
mostra, fosen adquiridas por sorteo, 
ao tolo, sen nengun critério. Seria 
moito máis interesante unha selec
ción máis variada e preocupada po-

l~s obras, noh polo nome do 
seu autor. 

Tamén hai obras de gran cali
dade coma as duas pezas xeo
métricas de G. Torner, a forza 
expresiva dun P .' Serrano, as 
pequenas pezas de J. González 
ou unha obra de Picasso 
"Femme debout" de 1945. 

entorno fire ao eu poético co re
cordo da súa propia decadencia. 
É a consciencia dunha fin inexo
rable e próxima a mensaxe .que 
lle envía a natureza ao eu cada 
inverno -"Pasan os anos e un 
vaise/ achegando á beira,I facén
dose da terra". Advertencia 
cruel contra a que só se pode loi
tar recurrindo ás armas dun amor 
incondicional que non ten · visos 
dé ser algún día vivido. 

¿Quererá ela, 11embargantes, algún día, · 
.. que non sexa inútil o meu amor? 

Desde o bosque, conforme avanza 
o outono, o eu vaise desprazando 
-por medio do río arquetípico- ca
ra o mar dos 
nacementos ' e 
catar.ses, onde 
rexurdir na As dúbidas 
primavera. e a 
Mórrese no 
mar para vol- indecisión 
ver á vida de
purado de in
certidumes e 

cercan ó eu 
poético nun 

cunha renova- · cárcere 
da conscien- " imaXinario 
cía da propia 
realidade 
-"(Cada día 
confío na con-
vicción,/ como f ai o río no outo 
no,/'de acadar unha vinculación,/ 
unha identidade)". A auga con
fórmase como elemento primave
ral por excelencia pois é esa a es
tación da xerminación, mais, an
tes de mergullarse no " dese xo 
mariño'', debe o eu pagar un óbo
_lo ao mar polos seus «Servizos» : 

O mar esixe, 
como as altas terras, 

· d seu tributo de melancolía 

Auséncias notábei~ 

As auséncias son moi notábeis se 
é que se pretende dar unha pano
rámica da escultura moderna: mi
nimalistas como R. Morris ou 
o materialismo informa
lista de Dubuffet; os 
"ready mades" de Du
champ ou o surrealis
mo de Arp sen os que é 
imposíbel comprender 
a escultura contempo
ránea. Non hai porque 
saír de Galiza para bo
tar en falta a numerosos 
escultores. O único galego 
nesta longa lista é M, Paz, 
acaso os .escultores gal egos 
non teñen nada que dicer na 
escena da escultura do estado 
español (da que son a maioria 
dos escultores aquí presen
tes) e na internacional? 
Xente coma M. Vasto, S. 
Rivas, Basallo .... 

·onde están? A eleición 
dos criadores que forman 
unha exposición responde a 
un critério subxectivo (ou as 
obras de que dispoña) do seu co
misáriq, polo que todo crirério po
de ser respeitado, máis neste caso 
non compartido. 

O que resu.lta unha mágoa é 
que aínda non se teña·feito un-
ha revisión da ·escultura mo
derna, esa arte "brutal e positi-
va como a natureza", como a 
calificou Baudelaire para anali
sar a sua actuación de ruptura 
con plantexamentos naturais e co 

A vivencia marítima do inverno 
é esperanzadora e breve pois o 
mar, coas súas augas en con~i
nuo movemento, comporta un 
estado transitorio en constante e 
rápida evolución. Pola contra, a 
árbore conleva, na súa natureza 
estática, un evoluír máis lento, 
un espirse demoradamente das 
follas que pulsaban a "música 
da certidume" para acoller o si
lencio propicio á introspección 
outonal. As leis cósmicas obri
·gan ao. abandono do bosque por 
parte de calquera elemento per
turbador <leste mutismo: o aire, 
as aves ... e o eu vén habitar un 
ámbito hermético a distorsións 
exteriores: 

Outono quere dicir 
significados para a identidade: 
a sombra é doce, 
o aré leve, 
as aves migratorias reconstrr4en co'n elegancia 
a gravidade da slÍa cerimonia ... 

Xa renovado, efectuada adoloro
sa pero necesaria catarse de· cada 
inverno, poderá o eu poético 
agardar unha nova chamada da 
terra. Volverá, desde o mar, ao 
bosque para p.obo~1o de sons que 
rompan o s ilencio outoni zo , 
acender o lume da vida e escoitar 
os có digo s pri m ixenio s, e a 
mensaxes do antergo que devalan 
na noite: 

Cando pase o último paxaro 
camiño do Sur 
prenderei o fume: 
a noite sempre ten algo. 
que dicir.+ 

TERESA SEARA 

(1) Espiral Maior. A Coruña. 1995 

terreo indefinido que ocupa na 
época actual. + 

PEDRO RIELO LAMELA 



Tres razóns 
para lembrar 
a Brecht 
O aniversário da unificación ale
mana e a representación en Madrid 
de A reSistibel ascensión de Arturo 
U i puxeron qe actualidade a figura 
do "maior dramaturgo ·alemán do 
século" como rezan algunhas mo
nografias. Un pouco· antes fora 
anunciada a publicación dun libro 
dedicado a denunciar as suas su
postas incorrecións familiares. 

Pero, sobre todo, Brecht, ten outra 
actualidade que non se lle escapa 
aos críticos. En A resistibel ascen
sión de Arturo Vi retrata a chegada 
do fascismo ao poder, grácias a 
aposta que· a burguesía realiza en 
favor do me mo, como médio para 
continuar o proceso de acumula
ción de capital e frear as demandas 
sociais, bandeiras dun comunismo 
en expansión e que ainda mantiña 
as sua esperanzas de realizar "a re
volución alemana". O "trust da co
lifror" (metáfora para se referir aos 
terratenentes prusianos) e o cenário 
de gángsters co frorista Gívola 
(Goebbels) no cabezallo forman un 
cadro tan difícil de admitir hoxe, 
coma nos anos trinta cando Bertolt 
Brecht e anticipaba a todos para 
denunciar a arneaza das guerreiras 
pardas que se aproximaba. 

Máis dada a explicacións subxeti
vas que económicas, a intelectuali
dade oficial prefire equiparar o na
zismo co comunismo, sob o parau
gas conceptual da formación totali
tária do Estado. Brecht supón algo 
moi distinto. Para el o capitalismo é 
o que pon --e sufraga- os ovos 
das bandas paramilitares nazis. An
tónio Muñoz Malina, escritor de 
esquerdas, bradou contra Brecht 
até propugnar a sua excomunión do 
ceo int~lectual e condenar a reposi
ción das uas obras. Nen Haro Tec
glen e alvou da queima -ainda 
que máis util- do dramaturgo 
que cometeu o pecado de e coller a 
parte ru a de Alemaña, ao remate 
da Il Guerra, no canto da norteame
ricana. Daquela, na zona ocidental, 
e taba vixente a proibición de que 
os comuni tas ocupasen calquer 
emprego público, desde mestre , 
até maquini ta de tren. Brecht, no 
outro lado do muro, criou o Berli
ner Ensamble, un grupo de teatro 
que fixo história, e seguiu ideando 
dia tras dia novas formas dramáti
cas, até compoñer o que se chama o 

Xa non podo parar 

Suburbano 

Luis Mendo e Bernardo Fuster 
son o xérmolo de Suburbano. 
Dous bons músicos que se rodean 
doutros compañeiros igualmente 
competentes. Mais iso non é 
ahondo para elaborar un bon 
traballo. A este disco fáltalle . 
forza_e non prende coas suas 
propostas. Menda e Fuster levan 
anos realizando música para 
bandas sonoras de cine e da 
televisión con bastante b9n gosto. 
Sen abandoar esa actividade, 
deddiron retomar o labor con 
Suburbano hai dous anos tras a 

O galega conta, entre outras traducións de Brecht, coa realizada por Lois Tobio, 
de Nai coraxe e os seus tillos. Na fotografía Heléne Weigel encarna á Nai Coraxe. 

método Brecht, e que hoxe serve 
aos seus críticos para denostalo, co
mase o mestre tivese responsabili
dade sabre o maior ou menor acer
to dos seus seguidores. 

O galega conta, entre outras tradu
cións de Brecht, coa realizada por 
Lois Tobio, de Nai Coraxe e os 
seus fillos (Edicións do Castro). 
Versión ricaz no idioma e que pon 
de man o grande oficio e a xeniali
dade dun autor capaz de construir, 
en poucas páxinas, un arquetipo que 
se nutre das tradicións populares, 
acada unha perfecta construción 

Bertolt Brecht. 

11 conta de discos 11 

disolución de t 987, á vista dos 
resultados terán que plantexarse 
moi seriamente que facer coa 
banda. Discreto, sen máis. + 

Que chova, 
que chova 

Malvariche 
Este é o segundo traballo 
discográfico deste sexteto de 
Alhama (Murcia). Mália iso a 
formación leva case dez anos 
actuando. Mesturando pezas 
instrumentais coas cantadas, e 
movéndose no território do folk
rock7 Malvariche non ten moitas 

dramática e remata elevándose po
las alturas do sentido que á humani
dade tantas veces lle falta (coa paz 
todo anda desarranxado .e revolto, 
só a guerra pon arde, di o sarxento 
que acompaña 
ao recrutador). 

Brecht segue a En 
~~ opor;:,:~~· A resistíbel 

· achegamento. 
Os seus estig
matizad ores 
alcuman a sua 
obra de pater
nalista, peda
góxica e mora
l is ta. Din que 
se aproveitaba 
das mulleres 
-tivo várias 

ascensión 
de Arturo 
Ui retrata 
a chegada 
do fascismo 
ao poder 

moi intelixentes ao seu carón- e 
que lles roubaba as ideas. É posibel, 
pero en todo caso non serve para 
descalificar a obra, senón para situar 
a Brecht -neste aspecto- ~ mes
ma altura, nunca pior, que outros 
moitos homes famosos. + 

M. VEIGA 

cousas que salientar, máis ben ao 
contrário. Haberia que 
recomendarlles un troco de 
cantante urxente para ver se asi as 
cancións gañaban algo. O único 

. positivo pode ser a incorporación 
da bandúrria ao són da banda con 
gran naturalidade. Trotan facer 
unha versión moderna e marchosa 
de A cántaros, a emblemática 
peza de Pablo Guerrero, e non 
tiran bon partido da situación. 
Málvariche semella que tenta 
colarse pola fírgoa aberta para as 
bandas do xénero P.Olos Celtas 
Cortos. Os fans deste grupo poden 
zugar algo deste conxunto 
murciano. Os demais, absterse. + 

Ó. LOSADA 
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A·Igrexa 
Galega 

Presentación do libro 

de Francisco Carballo 

Dia 25 de Outubro 
·Galeria Sargadelos de 

Santiago 
ás 20 horas 

Coa intervención· d.e 

X. ChaoRego 
X.R. Barreiro. 

F. Carb.allo 
Cesáreo Sánchéz. 
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Tony Trischka 
'A música de ·banxo é unha mistura da África ·e Irlanda' 

• ÓSCAR LOSADA 

Tony Trischká é un 

afamado banxista 
estadounidense de 

bluegrass que. non hai 
moito actuou na Galiza. · 

O banxista veu cos 
seus amigos, grandes 
músicos que levan anos 
tocando eón el, e mália 
a escasa afluéncia de 
espectadores o 

concerto tivo un éxito, 
propidado polo talante 

e o talento da banda en 
cena. 
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ATTE ._ 
SINATURA 

20TÍTULOS. 
2 CADA 2 MESES 

1 Os prehistóricos 
2 Os habitantes dos castros · 
3 Os galego-romanos 
4 Os viquingos en Galicia 
5 Bispos e monxes 
6 Os reis de Galicia · 
7 Os nobres 
8 Os irmandiños 
9 Os habitantes das cidades 
10 Xograres .e trovadores 
11 Piratas e navegantes 
12 Os labregos e os novos cultivos 
13 Os ilustrados 
14 Os guerrilleiros 
15 Os tarlistas e liberais 
16 Os galeguistas 
17 Os primeiros industriais 
18 os· emigrantes 
19 Os galegos do 36 
20 Os demócratas 

É triste ver que un instrumen
tista da sua categoria atrae pou
co público,' mentras xente que 
.vale menos, facendo unha músi
ca máis comercial apoia pola in
dústria discográfica leva moitos 
afeizoados. .,, 

Canto máis experimental é a mú
sica, en calquer tipo de estilo, é 
mái"s dificultosa para vender. O 
que constatei é que na Europa a 
xente é máis receptiva, ·está máis 
aberta que nos USA a estos expe
rimentos. 

Nos USA véndese moito o 
country "standard". Este estilo 
musical é un negócio que move 
moitos millóns de dólares ao 
ano, mais a xente que aposta 
por outro tipo de música de 
raiz, como vostede, ten proble
mas para chegar á audiéncia? 

E moi difícil vender a nosa músi
ca. A cada dia é máis complicado 
entrar no círculo do negócio. Ás 
veces é unha miga frustrante, pero 
fago a música que quero, o que é 
impagábel. Cando escolles este ti
po de estilo sabes que non gañará 
os cartos que se te adica a algo 
máis comercial. 

Como recollen as pezas tradicio
nais que interpretan, van ás vi
las facer as recolleitas? 

Históricamente faciase asi. Ainda 
acontece isto en certos lugares. O 
que sucede é que a xente maior 
morre e pérdense cancións. Ternos 
algun instituto e fundación que 
mira moito por esas cousas. Hai 
bastantes obradoiros de música na 
zona de West Virginia que estu
dan todas as variedades da música 
tradicional do meu país. 

Existen persoas nas vilas esta
dounidenses que toquen instru
mentos e fagan festas arredor 
deles? 

Praticamente non existe iso . A 
música foi pasando dunha xera
ción a outra, máis atopar vellos no 
porche da casa tocando, non suce
de. As televisións, como a MTV, 
non son boas para manter este tipo 
de costumes. 

Pode considerarse ao banxo co
mo o instrumento nacional dos 
USA? 

Pódese, supoño que si, ainda que 
non o único .. Curiosamente o 
banxo provén da África. Chega
ron os escravos e trouxeron un 
instrumento semellante a unha 
cabaza, que era moi popular no 
continente africano, e foi evo
luindo cara ao que hoxe coñece
mos como banxo. 

Canto hai de influéncia da músi
ca tradicional irlandesa na mú
sica popular do seu país? 

Moi forte no bluegrass, xa que se 
poden considerar da mesma "fa
milia" de música. Esta influéncia 
depende por onde a mire, posto 
que non se pode desprezar a forte 
influéncia ,do blues no próprio 
bluegrass. E claro que no repertó
rio do bluegrass hai bastantes 
vencellamentos con Irlanda. En 
canto á interpretación, hai certa 
influéncia africana. 

Por que se decantou polo banxo 
cando deciden facerse músico?· 

Escoitei ao Ki1J.gstom Trio nunha 
peza nos anos 60 que tiña un 
"breakdown" (ritmo tradicional 
USA) de banxo e.o que fiquei alu
cinado. Sentin grandes <legaros 
de aprender a tocar ese instru
mento e até hoxe. • 



TINO MART!NEZ 

Antropoloxia en homenaxe a António Fraguas 
A enf ermidade como fenómeno cultural nun simpósio do Consello da Cul_tura 

• MANUEL VJLAR 

O Consello da Cultura Galega orga
nizou, durante o pasado fin de sema
na; un simpósio internacional de an
tropoloxia para homenaxear ao vete
rano etnógrafo do Semiruírio de Es
tudos Galegos, don 

O simpósi9 foi aberto por Fil
gueira Valverde, quen dixo que 
Galiza tiña unha grande débeda 
con Fraguas e ao que calificou de 
decano dos antropólogos gale
gos. Tivo tamén unha nota tris
teira de recordo para Trapero 

António Fraguas. O 
tema elexido foi o 
de Medicina Popu
lar/Antropoloxia da 
Saúde, unha área 
con peso na etno
grafía galega clásica 
pero que precisaba 
e con urxéncia, dun 
encadre teórico para 
por e á altura do 
tempo . Este simpó
sio erviu para a 
duas cousas: para 
renderlle homenaxe 
a don Antón~Fra
guas e para di utir 
obre un tema ue 

pode e debe ter moi
to peso na antropo
loxia do noso país. 

'Na relixión 
: popular, 
~ que está máis 
~centrada . 
: no corpo, 
~ a enf ermidade 
~pode 
~ entenderse . 
: coma 
~ un fenómeno 
~ · colectivo" 

1WRTA 
/~ 
1 · CONSELleRIA DE CULTURA 

Pardo. 

O prirneiro dia, o 
menos teórico, esti
vo adicado aos po
nentes galegos, que 
amosaron un nível 
ainda distante do 
que se está a facer 
noutras latitudes no 
terreo da antropolo.
xia da saúde, máis 
atentos á necesária 
posta de largo dos 
dados que á análise 
e contextualización 
dos mesmos. A ex
cepción púxoa o 
tándem Marcial 
Gondar / Emílio 
González os que, 
cun novidoso enfo-

que bebendo das novas correntes da 
crítica literária, mostraron a necesi
aade de achegar ªº discurso médi
co oficial outro no que se teña en 
conta o contexto cultural e social 
do enfermo. Pero iso non será cou
sa fácil cunha administración preo
cupada por recortar .os gastos. 

O segundo dia empezou cunha 
conferéncia do profesor da univer
sidade de Barcelona Aguirre Baz
tán, quen deixou cair algunhas ide
as interesantes, pero que precisa
rán dun maior estudo. Tendo por 
terna da sua charla a depresión, si
nalou que a violéncia das denomi
nadas tribos urbanas pode deberse 
á necesidade dos mozos de fuxir 
do aborrimento e da falta ~a orga
nización e, facendo referéncia a 
certas culturas caribeñas que bus
can saídas da depresión dun xeito 
colectivo e bulideiro, como a vu
dus,. apontou certo paralelismo en
tre este~ e os que fan a "rota do ba
callao": unha saída colectiva e ri
tualizada do aborrimento e da de
presi6n, unha fuxida maníaca gru-

António Fraguas. A PANARO 

pal. Para reinatar fixo unhá alusión 
á emigración como perda de refe
réncias do mundo local que con
verte ao emigra,nte nun desterrado . 

Por un camiño distinto anda o gra
nadino Rafael Briones, quen dixo 
que toda medicina é relixión e toda 
relixión é terapéutica . . O recurso ao 

• 
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relixioso dase na relixión popular, 
que está máis centrada no corpo, na. 
salvación deste, non hai enfoques 
de máis alá, polo que a enfermicfa
de pode entenderse como un fenó
m~no colectivo. Por iso se acude 
aos santuários e aos curandeiros, 
que son os "santos vivos", os que 
están en contacto co sagrado e in
termediários co mesmo. A relixión 
oficial ao centrarse só na salvación 
da alma esquec.e este tema. 

Este segundo dia pechouse cunha 
série de interesantes comunica
cións apresentadas por profisio
nais galegas da saúde, dirixidas 
polo psiquiatra Emilio González, 
nas que se amosou a frialdade da 
medicina · oficial. Neste sentido 
viuse que as salas de urxéncias 
dos hospitais son para ·moitos pa
centes un lugar de encentro social 
ritualizado, algo moi distinto a co
mo o entenden os médicos. 

Do último dia sinalaremos a dous 
conferenciantes: o catalán Come
lles, que fixo un camiño paralelo 
entre a antropoloxia e a medrcina. 
Para el a etnografía non empezou 
con Boas ou Malinowski, con es
tes empezou un determinado tipo 
de etnografía, serrón que empezou 
co modelo médico que potenciou 
a "observación prolongada dos mé
dicos na cabeceira da cama do en
fermo: Este modelo· médico era 
totalmente etnográfico e isto du
rou desde o século IV até 1880. 
Até aquela a medicina era unha 
ciéncia social e a antropoloxia un
ha ciéncia natural, logo as tornas 
cambiaron e os médicos deixaron 
de entender a enfermidade como 
unha construción social. 

O mexicano Eduardo Menéndez 
criticou os novos enfoques antro
polóxicos que pensan que o único 
ponto verdadeiro é o ponto de 
vista do actor, pero esquecen to
da referéncia á estrutura social, e 
facer iso na América Latina, di
xo, é facer leituras fantasmagóri
cas. O ponto de vista do actor é o 
ponto de vista dunha parte. Asi, 
criticou aná}ises antropolóxicas 
sobre o consumo de alcool nos 
grupos étnicos mexicanos, nos 
que é 'a segunda causa de mortali
dade, pero esquécese que o alco
ol forma parte de moitos rituais e 
que a prndució de alcool é moi 
importante economicamente para 
moitos grupos. 

b simpósio rematou cunha nota 
humana de don António Fraguas, 
quen contou como, sendo neno, foi 
cura dunha queimadura nun pé e, 
tamé'n," dixo como se curában as 
verrugas en Cotobade, que a me
llor maneira para pasarllas a outro. 

Fraguas ten tamén unha rua en 
Compostela, ainda que. sexa no · 
Periférico, e xa tiña un instituto.• 

de Valdeonus 
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Fermín Muguruza 
líder de Negu Gorriak 

'A independéncia é a nosa meta, pan( a música e para Euskadi' · 

O grupo basco máis internacional, Negu Gorriak, pasou 
por Galiza de segunda vez. A parada xa é obrigatória 

dentro das su as xiras, e Vigo f oi a cidade · escollida para o 
concerto. Apresentaron o seu novo traballo "Ideia Zabaldu" 

e o seú-líder e cantante, Fermín Muguruza, falou con A 
Nasa Terra de música, liberdade de exprésión, 
independéncia e, como non, do recén ascendido Rodríguez 
Galindo, coque manteñen unha batalla legal. 

• ARANTXA ESTÉVEZ cións de todos os nosos grupos. dios libres ou a toda xente que ere · Xacobeo e nós tocamos contra o O que non se escoita non existe. 
nesa idea. Pero, ademáis, o tema da que se estaba a facer. Agora dase 

Como está o tema da senténcia Esta é a razón de que o remate da liberdade de expre- unha censura máis Pero, os críticos musicais non 
que vos condea a indt;mnizar a xira sexa un grande concerto, o dia sión xurde porque o sutil que é intentar poden obviar o voso facer ainda 
Rodríguez Galindo? E xa defi- 28 de Outubro, onde participare- asumimos como un 'A,, que non se toque en que queiran. 
nitiva? mos os quince grupos da compañia, direito básico de to- te.agora determinados luga-

xa que todos nos sentimos ameaza- ·dos os artistas, se- desprestixiá- res. Isto pasou en Hai unha revista musical a nível do 
A senténcia non é definitiva, de dos. Non. é unha senténcia contra xan músicos, escri- V aléncia, onde che- Estado, que se edita en Cataluña, 
feito estes dias foi aceitado o recur- Negu Gorriak, exclusivamente, se- · tores, pintores ou bannos gaba o alcalde ou a Rock de Lux, que foi a primeira en 
so que interpuxemos ao Tribunal nón contra a tarefa que leva feito calquera que teña Garda Civil e pre- citarnos. Déronnos o prémio ao 
Supremo e, entón , ainda queda dende o seu selo con todos os ·gru- certa sensibilidade musicalmente siortaban para que mellor disco do Estado co noso pri-
que o xuizo chegue ali. Calcula- pos que cantan en euskera. cara o arte. non se prestara a sá meiro traballo, "Gure Jarrera", pero 
mos que será dentro de dous anos co argumento de concertos para tamén puñan a puntilla de que era 
pero ternos que estar preparados Precisamente, o voso último tra- Continuades sen- de que . tocar nós. Cónsta- unha mágoa que nos perderamos 
para o que poida pasar. Nós· tive- bailo, "ldeia Zabaldu" ("Esj>a- tíndo o ·boicot dos me que tamén hou- nas proclamas indepen~entistas: 
mos unha primeira resolución fa- llar a idea") ten un eixo central médios de como- as nasas letras bo problemas para Pero é unha xente que, pouco a 
vorábel pero, despois, da Audién- que é a defensa da liberdade de nicación? conseguir unha sá pouco, foi entendendo a nosa rnen-

. cia Provincial de Don ostia sae con- expresión. Xurde a raiz do voso eran en Vig~ para tocar. saxe e, incluso, che·gan a aceitar 
trária, obrigándonos a pagar a rnul- coi:tflito con Galindo? Concretamente na 

panfletos" 
que nós pidamos o autogovemo pa-

ta. Ao ter recorrido, nós non ternos Galiza, ao chegar, Non hai unha cen- ra a nosa nación, para Euskadi. 
que pagala por agora pero existe a Ternos feíto campañas de apoio á vimos que estaba- sura-visíbel senón Aceitan esa defensa que nós face-
posibilidade de que se leve a cabo liberdade de expresión dende que rnos anunciados que nas rádios, por mos tanto a nível individual corno 
unha execución provisória da sen- naceu o grupo. Non só apoiando ao nunha rnorea de exernplo, non se discográfico. Voltaron a proclamar 
téncia. Por esta razón, poderian vir Egin ou ao Egunkaria, que é o xomais. Sí sei que, nos pincha. Negu o noso segundo disco, "Borreroak 
a nosa compañia discográfica, único periódico que se e(jita en hai dous anos, cando tocamos en Gorriak nunca entra nas listas de .baditu milaka aprpegi", o mellor 
Esan Ozenki, e levar o património euskera ·senón a todos os fanzines, Santiago na anterior xira, houbo .éxitos que elaboran as emisoras co- traballo do ano. E de agradecer por-
que ternos, ~ornposto potas grava- canles de contrainformación, rá- rnáis problemas porque era o ano do rnerciais .ou mesmo, nas públicas. (Pasa á páxina seguin~e) 



(Ven da páxina anterior) 
que están destapando o que outros 
non se atreven a dicer ou fano en 
pequenos corros. A nós non nos 
importa que nos consideren o me
llor grupo do Estado. O que sí que
remos é que recoñezan o noso inte
rese musical. Tamén hai quen co
meza a dicer que somos interesan
tes en canto aos contidos porque até 
agora desprestixiábannos musical
mente co argumento de que as no
sas letras eran panfletos. Non valía
mos porque tiñamos unha ideoloxia 
moi concreta, porque apoiabamos 
causas que nos comprometían. 

De calquer xeito, habia moita xen
te que non nos apoiaba porque cria 
que se comprometia co que nós 
pensabamos. A xente non funciona 
moitas veces polo que pensa senón 
polo traballo que o mantén. Parece 
que neste intre, comeza a haber un
ha aceitación consensuada. 

O sentido das palabras 

Os grupos musicais apreséntan
se con valores como a indepen- ... 
déncia ainda que detrás deles 
estean potentes compañias mul-' 
tinacionais. 

Agora fálase de ser "políticamente 
correctos". A nós impórtanos un ca
ralla que as palabras utilizadas ·se
xan "políticamente correctas" ou 
non, senón o significado que se 
tran mita através delas. Hai · unha 
chea de palabras que están desvir
tuadas, como radical, alternativo ou 
a mesma independéncia. Amólanos 
que verbas que nós tratamos con 
moito cariño perdan o sentido pero 
cando tocan a palabra independén
cia parécenos moi grave. Para nós, é 
a nasa vida. Desde o 

foi Public Enemy. Descartando as 
polémicas, a sua liña ideolóxica 
parecianos moi interesante. 

Tamén está hai correntes que fai 
apoloxia do uso das armas e do 
machismo pero a nós parécenos 
máis interesante· unha liña máis 
positiva, como o rap musulmán, 
co que nós nos identificamos. 
Despois do rnovemento punk, con 
grupos como The Clash de ban
deira, Public Enemy, dentro do 
rap, é o máis impactante para Ne
gu Gorriak. 

Trinta anos 
e novas enerxias 
Hai xente que•non entendeu o 
voso cambio de Kortatu a Negu 
Gorriak, cunha maior apertura 
·a influéncias musicais e ao com
promiso. 

Hai moita xente que se quedou só 
co primeiro disco de Kortatu e o 
grupo non era iso. Nos tres discos 
de Kortatu, apréciase unha evolu
ción moi grande: no terceiro xa 
hai hip-hop, soul, reggae ou punk
rock. A fusión xa era un feito e os 
que seguiron os tres discos viron 
tóxico o paso a Negu Gorriak, en
tendéronno como algo coerente. 
Sen embargo, hai quen se quedou 
co primeiro disco e, deste traballo, 
só cun par de temas, que son case 
himnos. Parouselle o relóxio hai 
doce anos e non entendeu o poste
rior porque non o escoitou. Non 
sabe que Kortatu rematou cantan
do en euskera. Desde hai doce 
anos, evoluimos, ternos os ollas e 
as orellas moi abertas para asumir 
influéncias que traballamos e 
mesturamos na nosa própria bati-

dora musical. 

'Cada xeración 
primeiro minuto que 
decidimos ter un 
grupo até que crea
mos un selo disco
gráfico, autoxestio- -
nado por nós, aí es
taba a palabra inde
pendéncia. O naso 
desexo é a indepen-

ten o seu 
látigo, 

A canción "Aizu" 
(F&nita) fala da xe
ración de xente que 
ten trinta anos co
mo moi machacada. 

d én cia de Euskal 
Herria e de todos os 
pavos que non go
zan da oberania. 

á nosa 
tocoulle, 

Eu teño trinta ,dous 
anos, Iñigo ten 
trinta, Kaki ten 
trinta catro e os primeiro, · dous Mikel son os 
máis novos, con 
vinteseis e vinte
cinco. Ese tema fa-
1 a da nosa xera·
ción; a que recebeu 
o azote da heroína. 
Ne tes dou últi-

Hai un conto de 
Eduardo Galeano, 
onde canta como e 
foron pro tituindo 
as palabra en Lati
noamérica , até o 

a represión 
política e, 
despois, 
a heroína" 

ponto que a verba li-
berdade chegou a 
denominar unha cárcere. Hai unha 
morea de verbas que se utilizan de 
xeito gratuito: independéncia pode 
ser un valor que utilice unh.a campa
ña de marketing para mercar un co
che ou para mercar unha colónia. 
A multinacionai da música estan
na usando para vender aos seus gru
pos noveis cando o menos indepen
dente que pode existir no mundo é 
unha corporación multinacional. 

Pero no voso primeiro disco dei
xástevos seducir polo movemen
to rap norteamericano, que se 
converteu en algo moi vendíbel 
e con valores confusos. 

Recollimos a influéncia do rap pe
ro en todos os estilos musicais pasa 
o mesmo. Dentro do rock, tamén 
hai moitos grupos que cantan au
ténticas barbaridades pero hai ou
tros interesantes. Non é contraditó
rio; interesámonos palas ideas 
duns e hai outros que non teñen na- · 
da que dicer, non hai mensaxe. 
Hai grupos norteamericanos que ti
ñan unha mensaxe de rebeldía pero 
facian gala dun machismo esaxera
do do que, despois, renegaron. Hai 
de todo dentro do rap. Para Negu 
Gorriak, o grupo a seguir sempre 

mos ano , levamos 
sofrendo as conse
c u én c ias , vimos 

como moitos amigos non aguanta
ron este g9lpe. Mália estar desen
gachados, a maioria eran portado
res do virus da SIDA e, ao xerar a 
enfermidade, morreron. O último 
foi Victor, o cantante de "Vómito" 
e destrozounos a todos. O mesmo 
nos pasou con case todos os inte
grantes de "Cicatriz" e "Eskorbu
to"; cunha manchea de xente que 
compartiu con nós moitos concer
tos e moitas noites e xa non está. 
Cada xeración ten o seu látigo; á 
nosa tocoulle, primeiro, a repre
sión política e, despois, a heroína. 
Ainda hoxe non está superado. 

Tamén os trinta ános son a fron
tei ra na que a sociedade esixe 
outras espectativas ás persoas 

Nós nunca vimos nos trinta anos 
nengun tipo de fronteira; coido que 
é algo literário ou de prensa amare- . 
la. E como o que che dician os teus 
pais para sacarte da cabeza as ideas 
revolucionárias. Se eras novo e co
munista, era tóxico. Pero se o eres 
a pa.ry:ir dos trinta, é que non estás 
ben da cabeza, que estás tolo. Ter 
trinta anos non significa acomodar
se, Eu noto un cambio: a enerxia 
transfórmase. Antes desbordaba-

. . ~ 
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me, agora sei por opde canalizala 
pero non significa que me convírta 
nun burgués. Como proba está que 
nós organizamos os nosos concer
tos a niível internacional con xente 
de diversos lugares pero case toda 
da ·nasa xeración e, incluso, maior. 

Ese xeito de canafizar enerxia 
pode servir para facer un con
certo en plena rua contra a in
submisión. 

Poi impresionante. Era o mesmo 
dia que o noso baixista Mikel 
Anestésia tiña que ser xulgado por 

.. . . 

insubmiso. Non é que nós chegara
mos ante o edificio do xulgado co 
camión e montaramos o concerto. 
Ali xa había perto de mil persoas 
cortando a ru-a por ambos lados. 
Non era unha acción só de Negu 

· Gorriak senón de todo o move
mento de insubmisión. Aproveitan
do o xuizo que se celebraba contra· 
seis persoas, ao que Mikel non 
acudiu, cantámoslle ao xuiz que el 
era libre ao igual que todos 'os in
submis9s, que os xuizos eran unha 
farsa. A vez, cortouse a estrada pe
r~te a média hora que durou este 
concerto sorpresa e selvaxe. Unha 
vez rematada a actuación, houbo 
unha manifestació11 improvisada e 
a policía non chegou a carg~ por
que lle sobrepasou o que fixemos. 
Foi· un acto demasiado imaxinativo 
para eles; se ven que hai un grupo 
de xente guindándo pedras; póñen
se a disparar pero, se de súpeto, 
ven unha ruá cortada e un grupo de 
música tocando, non saben que fa
cer. Viñan preparados para .o de 
sempre -pero a orde que recibiron 
dos mandos foi que se meteran nas · 
furgonetas. Poi un dia no que todos 
nos sentimos victoriosos pensando 
que tiñamos gañada unha batalla 
máis a favor da insubmisión e da 
recuperación das mas como un es
pácio liberado para nos. 

Tres xiras internacionais 

Como un grupo dunha compañia 
independente pode montarse xi
ras europeas e americanas obten
do un éxito máis que aceitábel? 

Xa levamos tres · xiras por Europa. 
Desde hai anos, ternos contactos 
con "'enté -de toda Europa por mé
dio da tea de araña que irnos cons-
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truindo, que cada vez ten máis fios 
e máis fortes, Podémonos comu
nicar cada vez máis· rápido e dun 
xeito máis firme e, entón, a cada 
xira, irnos ampliando o circuito de 
locais nos que tocamos. A xira 
deste ano foi. a de maior ex-ito, le
vando moito público e co disco 
ben distribuido polos diferentes 
paises. Vaise mellorando. Tamén 
estivemos o pasado ano por Chile, 
Arxentina, Uruguai, México e O 
Salvador, apoiando ao FMLN. 

Despois de tocar bai dous anos 
. en Santiago, tamén estreitades 

lazos coa Galiza? 

Nós ternos contactos desde hai 
moito tempo con este país. Quizáis 
sexa Antón Reixa, o noso contacto 
máis duradoiro xa que ternos ami
zade dende 1986. Colaboramos nós 
nos discos de el e el nos nosos. Ka
ki Arkarazu e el teñen agora en 
máns o proxecto Nadón Reixa. Pe
ro, ademáis, relacionámonos cos 
Diplomáticos, que xa viñeron tocar 
duas veces a Euskadi e nós colabo
ramos nun tema deles. Hai un con
tacto estreito coas Brigadas de Ne
gu na Galiza e sempre que hru unha 
concentración alá, chega algun au
tobus galega. Cónstame que tarnén 
chegarán moitos galegas_ a Euskadi 
odia 28 cando se celebre o festival 
en defensa da liberdade de expre
sión. Queremos que nos apoien no 
que non é un castigo exclusivamen
te para Negu Gorriak, senón para 
todo un povo. A xente que está atu
rando o colonialismo da adminis
tración española sabe moi ben o 
que é a censura e a represión. Por 
iso, os lazos entre Galiza e Euskadi 
son fortes. É importante non estar 
sós para dicer basta xa. + 

Mil cincocentos berros pola liberdade de expresión 
O único que esiximos é respeito. 
Debería dicer pedimos, mais re
sultanos imprescindíbel. Por fa
vor, a atitude de comportarse sen 
abuso. Tomar en consideración as 
palabras de Benito Juárez: "Entre 
os individuos como entre as na
ciÓns, o respeito ao direito alleo é 
a paz" . O texto pertence a unha 
das cancións do último traballo de 
Negu Gorriak e que foi interpreta
da o Venres 13 no concerio que 
ofereceron en Vigo. A palabra res
peito foi a máis repetida polo can
tante Fermín' Muguruza. Respeito 
para Galiza e para Euskadi. 

Case mil cincocentas persoas pre
senciaron a actuación do grupo 
basco, que durou perta de duas 
horas. O concerto estivo adicado 
a Adolfo Naya e Armando Riva
dulla, os dous mozos da AMI aos 
q4e se lle aplicou a lei antiterro
rista, e .a todos os presos e presas 

políticas da Galiza. Bandeiras in
dependentistas mesturáronse pan
cartas a prol da insubmisión, e, 
estas, á vez, cunha morea de ca
misetas anarquistas. Ninguén que
ría perderse o único concerto de 
NG na Galiza e xente da Coruña, 
Santiago, Vigo e algunha que ou
tra de Ourense esperou dende as 
oito da tarde a que se abrisen as 
portas da sá Oxido. 

Os primeiros en aparecer no cená
r i o foron Os Diplomáticos de 
Montealto, que tocaron perto dun
ha hora. e disiparon toda sospeita 
de copfrontaciqn entre Vigo e A 
Coruña. O grupo de Xurxo Souto 
fixo bailar a toda a sá e, co seu 
acordeón, deron o toque · de festa · 
de parróquia que lles caracteriza. 
Que importa vivir no cú do rimn- · 
do, como diría Souto, coa bravura 
que se respiraba ali dentro ás nove 
e media da noite? 

Tras solventar problemas de son 
nunha sá que é un enormt aparello 
metálico cunha pésima acústica, 
Negu Gorriak sairon e ven.ceron. 
Fermin e Iñigo Muguruza, Kaki 
Arkarazo, Mikel Anestésia e Mikel 
Bap defenderon con poténcia .de 
abando a liberdade de expresión 
ante a fronte comun que formaba o 
público. Os máis xóvenes partianse · 
o peito nas filas dianteiras e os mo
derados tentaban respirar un chisco 
afastados daquel baile salvax,e. O 
grupo interpretou case todos os te
mas do último disco, "ldeia Zabal
du", e repasmr moitps dos dous an
teriores. Como en todas as suas ac
tuacións, o público non se foi até 
que soou "Zu atrapatu arte", o him-

- no da era Kortatu. Co delirio, xa 
eran moitos os que tiñan decidido 
marchar a Euskadi para o concerto 
do dia 28. Polo de pronto, despedí
ronse do noso país. Nen un paso 
atrás, r:en para coller impulso.+ 

.•.•....•...........................................•....•........................•.....•...••.••.••••••••• 
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Convocatórias 

Inicíación á fotografía 
O Colectivo Olio de Vidro da Agru
pación Cultural Alexandre Bóveda, 
organiza un curso de iniciación á fo
tografia entre os dias 23 de Outu
bro e 20 de Novembro, no local da 
Federación de Asociación Culturais 
qalegas na Coruña. Para calquer in
formac·ión ou ·formalizar as inscri
cións hai que dirixirse en días laborá
beis de 17 a 21 h., á propria Federa
ción: Emília Pardo Bazán, 25-2º. A 
Coruña. Teléfono (981) 24 43 55, ou 
as librarías Lune, Nós e Couceiro 
CPraza do Libro). 

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. Aceitan texJos 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 Santiago. O relato gaña
dor receberá un prémio de 25.000 pta., 
e será publicado xunto unha escolmá 
das outras narracións nun número es
pecial da ~evista Eis. 

Cursos do 
Ateneo Santa Cecília · 
O Ateneo Santa Cecílila de Marin 
apresentou os seus cursos para iste in
verno. A oferta comprende obradoiros 
de encadernación, debnxo, decoración, 
fotografia básica, ou cursos de inglés, 
música, coiro, ou bolillos entre outros. 
Maior información e inscricións no 
Ate~eo: Caracol, 35-baixo. 36900 Ma
rin. Teléfono: (986) 88 02 83. 

Traballos sobre 
a solidariedade 
A Fundación La Caixa convoca o pré
mio Miguel Angel Terribas dotado 
con 2.500.000 pta., e aberto a traballos 
de investigación encol da solidarieda
de. Admiten traballos idividuais ou en 
grupo, até o 30 de Novembro, na 
Fundación La Caixa. Colaboraciones 
Institucionales. Vía Laitana, 56. 08003 
Barcelona. Teléfono (93) 404 60 82. O 
teléfono do servício de infonnación da 
Fundación é: (93) 207 74 75. 

Encadernación artística 
A Cooperativa de Educación Medio
ambiental (CEM) da Coruña, convoca 
o seu cuarto curso de encadernación 
artística, cona intención de recuperar 
as técnicas artesanais de encaderna
ci ón tradicional. O curso que está 
aberto ao público en xeral, durará 125 
horas repartidas 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 Coruña. (981) 
26 5640. 

Prémio Taboada Chivite 
O concello de Verin convoca a nove
na edición do prémio Xesus Taboada 
Chi ite, dotado con 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 pon
tevedresa Duos Pontes abriu a sua 
oferta de cu~sos para este inverno. 
Impartirá clases de danza, gaita, can
to tradicional e encaixes de bolillo, 
abertos a todos os interesados. Matrí
culas e información en: Riestra, 21-
3º. 36002 Pontevedra. 

Arte en defensa 
dos ríos 
o grupo ecolo"xista de Chantada 
Xevale, convoca por sétima vez o cer
tame non competitivo de fotografia, de
buxo e narrativa A arte en defensa da 
natureza. Desta volta adicado a retratar 
a situación dos rios galegas no tocante 
a contaminación, lixos, encaros, furti
vismo ou riqueza paisaxística, cultural, 

etc. Os que desexen participar poden
enviar obra (o tamaño máximo das fo
tografias e debuxos é de dobre fólio) 
·até o 30' de Outubro a J:Cevale (Aparta
do 35 de Chantada ou 22 de Monforte). 
Cada participante receberá un lote de 
material ecolóxico: camisetas, libros, 
revistas, papel reciclado. Máis infonna
ción nos teléfonos (982) 16 25 82 (An
xo.) e 40 16 92 (Femando). 

Prémio-
de narracións xuvenis 
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio 
da Fundación Caixa Galfcia convoca 
o IX Prémio de Narracións Xuveriis 
Rua Nova, dotado con dous primei-

. ros prémios de 250.000 pta. O con
curso está aberto a todos os mozos/as 
que non teñan feítos os 18 anos o día 
1 de Abril de 1996, e apresenten tra
ballos (por cuadriplicado e cos dados 
persoais: nome, enderezo, teléfono e 
fotocópia do DNI ou do libro de fa
mília) dunha extensión mínima de 25. 
e máxima de 125 fólios mecanogra
fados a dobre espazo. Hai que entre
gar antes do 1 de Marzo de 1996 na 
Biblioteca Nova 33 (Rua Nova, 33-
2º. 15705 Santiago. Apartado de Co
rreos 637. 15780 Santiago), ou en 
calquer das oficinas de Obras sociais 
de Caixa Galícia na Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferro] e 
Santiago. Cada un dos dous primei
ros prémios constará dunha dotación 
de 250.000 pta. e a publicación do 
texto. Tamén hai estabelecidos dous 
accesits que 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 Santiago. 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. 

A~tividades-
Xornadas da Língua 
en Betanzos 
A Asociación Cultural Eiravella de 
Betanzos artella a terceira edición das 
Xornadas da Língua, do 25 ao 27 de 
Outubro ás 8,30 da tarde, na Aula de 
Cultura da vila. Alonso Montero inau
gura o Mércores 25 cunha charla sobre 
"O galega hoxe: probemas e realida
des". O Xoves 26 ocupa a xornada a 
apresentación da edición facsímil de 
"Orbaleiras" (1887) de Femando García 
Acuña:, a cargo de Xosé Antonio Mí
·guez. As xomadas pechan o Venres 27 
cunha mesa redonda titulada "O galega 
na música actual", na que participarán 
representantes dos,grupos Os Diplomá
ticos de Monte Alto, Mordor, Yellow 
Pixoliñas e Desertores do Arado. 

Os fusilamentos 
do 27 de Setembro 
Ainda se pode visitar a mostra pictó
rico-hemerográfica sobre os fusila-

Cmema 

Al-Layl 
O Martes 31 ás 20,15 h., no Centro 
Galego de Artes da Imaxe (A Coru
ña). Moamed Malass dirixiu .o filme 
Al-Layl ("A noite". Siria-Franza 
1992) no que trata de recontruir a vida 
e morte do seu 'pai, nomeado comba
'tente pola liberación palestina, cuia 
tomba atópase entre as ruínas de Ko-

- neitra. Entrada 200 pta. 

Sister my Syster 
De Nancy Meckler. Radada en 1994 
en Grande Bretaña. O Cine clube Lu-

axenda 
Carteis para 
a Cidade Vella 
compostelá 
A Asociación cultural Cidade Vella 
de Santiago propón un commrso dé 
cartazes para a promoción do Casco 
vello compostelán. Poden participar 
todos os interesados con traballos 
que reflexen o ambente nocturno e o 
carácter histórico-monumental da 
Zona Vella. Non hai limitacións no 
número de tintas pero os carteis han 
de respetar as dimensións de 70x50 
cm., e chegar sobre cartón pluma. 
Xunto co traballo ahegarase unha fi
cha cun resumo dos elementos de de-· 
seño. e impresión empregados, a: téc
nica utilizada, o número de tintas e o 
soporte. idóneo para a posíbel edi
ción. Todos os cartazes incluirán un 
lema sobre o ambiente nocturno da 
Zona Vella, o símbolo da Asociación 
e dos locais patrocinadores do con
curso. A apresentación das obras será 
baixo plica, antes do 31 de outubro 
de 1995, na Asociación cultural cida
de Vella: Porta da Pena, 10-baixo. 
15704 Compostela. Ou no Apartado 
d,e Correos 108, tamén de Composte
la. O prémio, que pode quedar deser
to, é de 75.000 pta. 

Contos escritos 
por cativos 
O concello de Lugo convoca o con
curso Trapero Pardo aberto a can
tos inéditos, de tema e extensión li
bres, para alumnos e alumnas de 8 a 
18 anos. Os prémios van das 30.000 
ás 50.000 pta. Pódense remeser tra
ballos até o 26 de Outubro á Dele
gación de . Cultura e Educadón 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 diri
xido á xente nova. Os proprietários 
que aluguen pisos ameio da bulsa 
beneficiaranse dun seguro de cau
ción para impago de rendas e doutro 
multirisco para o inmoble. Os intere
sados, xoves e proprietários, poden 
peder información na Oficina de 
Asesoramento e Aluguer de Viven
da: Casa da xuventude. Praza do Ma
tadoiro s/ó. 15703 Santiago. (981) 
58 39 OO.+ 

mentos aberta na Federación de 
AA.VV (Praza da Princesa. Vigo). 
Pero a comisiOn criada para facer ho
m enaxe aos últimos fusilados do 
franquismo tamén ten programadas 
duas mesas redondas. Fidel del Río 
(Xuíz e Profesor de Direito Penal), 
Genoveva Forest (Xornalista), Juan 
Aguirre (Avogado de García Sanz) e 
Leonidas de Carlos (Director do In
ti tuto Santa Irene), falarán sobre os 
Aspectos éticos, políticos e xurídi
cos dos procesos de 1975, nun deba
te moderado polo avogado Joaquín 
Pérez Caamaño, o Martes 24 ás 8 do 
serán na galeria Sargadelos de Vigo 
(na rua Doutor Cadaval). A seguinte 
mesa redonda terá lugar no mesmo 
local e a mesma hora o Luns 30, bai
xo o título A transición política e os 
fusilamen.tos do 27. de Setembro 
ollados desde a actualidade. Ne! 
participarán Xosé Luís Méndez Fe
rrín, António Palacios (membro da 
CNT), e representantes do BNG, EU, 
PPe PSOE.+ 

. miere pasaQ o Mércores 25 ás 20,30 
h., no auditório do Concello de Vigo. 

O cociñeiro, o ladrón, 
a sua muller e 
o seu amante 

.O próximo Mércores 25 ás 19,45 e 
ás 22, 15 na sala de Caja Madrid e 
dentro da programación do cine clu
be Pontevedra, pasa "O codjieiro, 
o ladrón, a sua muller e o seu aman
te" (Franza-Holanda 1989) de Peter 
Greenaway.+ 

O trinque 

Cinema 

O trio formado por Pilar 
Bardem, Victoria Abril e 
Federi.co Luppi, converten un 
filme cun guión acaso mais 

Anúncios de balde 
• Precísase camareiro ou camareira 
para restaurante en Redondela. Per
guntar por Rafa no (986) 40 32 36. 

- • Estamos e emitir un programa de 
música galega en Rádio Contraban
do de Barcelona: Rokc, ska, parrus, 
hard core, etc ... sobre todo en idfoma 
galego. Todos os interesados en que 
se pinchen as suas maquetas poden 
contactar con: Alfredo Hidalgo Igle
sias. Carrer Mata, 3-5, 2º 3~. 08004 
Barcelona: Teléfono (93) 442 43 40 
(fins de semana). 

• Vendemos cachorros cocker, ma
chos e fémias, sen rabo, prezo 15.000 
pta. Perguntar por Augusto ou Concha 
no telf. (986) 37 64 15. 

•Grande.oferta de discos e casetes. 
Sr. Baños: (986) 41 34 96. 

• Axúdanos a encher Galiza de ár
bores. Merca un bono-árbore de Xe
vale e plantaremolo no teu nome, por 
cincocentas pesetas, un teixo e un 
acivro. Envíos por xiro postal ao 
Apartado 35 de Chantada. A nome de 
Xevale, agrupación ecopacifista do 
Sul de Lugo. 

• Gralha Nº 8: noticias, crítica· "Nor
mas 95". Quadrinhos brasileiros, eti
quetagem em Galega, Negu Gorriak. 
Já a venda História da Galiza em 
Banda Desenhada ... Envio gratuíto do 
J?oletim. 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 Vilar 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. Már
quez no (07-41) 42 41 81 91. Suiza. 

• Urxe conseguir ou atopar os víde
os de Bernstein en Leccwns de músi
éa para xoYenes. (986) 40 05 53. 

• Se queres escoitar o novo LP de 
SubYerswn X, o grupo basco punk de 
Santurtzi, pídenolo a Meiga Alternativa, 
a distribuidora na Galiza. O prezo do LP 
ou casete é 1.000 pta. máis gastos de en-

T ea trO 

Ópera Nacional de Cuba 
Con Lucia de Lammermoor de Do
nizetti, o Sábado 28 ás 20,30 h., no 
centro cultural Caixavigo. 

Máxia de cerca 
O Mago Antón actua en Moaña, os dias 
27 e 28 ás 12 da noite no Café Real. 

Annus horribilis 
Por Chévere Teatro, o Sábado 21 ás 
11 no Cine Veiga. Tamén no cine Vei
ga, á mesma hora, o Sábado 28 actua 
Teatro do Noroeste coa obra Hist6-
rias Peregrinas. 

In-sumiso 
Por Nacho Otero, o Venres 20 ás 11 
da noite no Café Real de Moaña. 

Máxia por narices 
O mago Luis Boyano, segue de xira 
pola Galiza. Estará na Casa da Cultura 
de Cambados o Domingo 22 e no Cen
tro Cívico de Taboada o Sábado 28. Os 
espec•áculos comeza ás 8 do serán. 

esquemático do desexábel, 
nunca película de grande 
forza. Ninguén vaifalarde · 
nós despois xa de morrer 
sobre as dificuldades de duas 
mulleres para salvarse dunha 
biografía que as arrastra. • 

vio contra reembolso: Meiga Alter.nativa. 
Apartado 1.386. 15007 A Coruña. 

• A revista quincenal de crentes 
galegos Irimia chegará a ti gratuita
mente até final de ano. Escrébenos 
ao Apartado 980 de Santiago. 

11 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 opcionais. (986) 89 1 O 12. 

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

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

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

• Alúgase piso amoblado en Frago
so (Vigo), 3 dorrnitórios 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 podes chamar aos teléfo
nos: (988) 38 01 29 e (988) 22 21 50, 
e perguntar por' Quique e Rubén res-
pectivamente. · 

• Búscase con urxéncia gaiteiro pa
ra grupo de rock radikal. Perguntar 
por Moncho no 20 46 34, ou por Paulo 
no 20 05 62, os dous en Vigo. 

• Francés-inglés-galés-bretón-chi
nés. Aulas e traducións. Profesores 
nativos de Bretaña e da Gran Bretaña 
con experiéncia. Licenciados en filo
loxia. Isabel e Neal. Rua de Enfesta 
11-211• 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. 

• Véndese Seat 131 con pouco uso 
(máis extras, con ITV) e prezo a con
vir. (986) 23 20 46, Mi?uel. + 

Nau de amores, do CDG. 

Nau de amores 
O Centro Dramático Galego apresenta 
a sua derradeira representación, Nau de 
amores baseada ,en textos do poeta por
tugués Gil Vicente. Até o 25 de Outu
bro en sesións das 9 da noite, na aula de 
cultura de Caixa Galicia en Santiago.+ 



Exposicións 

Escrita na pintura 
Cadros de Nolo Suárez, até o 30 de 
Outubro· na Fundación Sotelo Blanco 
de Santiago. 

·Artistas galegas 
O Auditório de Galiza (Santiago) acolle 
até o 2 de Novembro a mostra A arte 
inexistente, con obra de artistas galegas , 
do século XX: Elvira Santiso, Maruxa 
Mallo e Cannen Corredoyra anteriores 
á posguerra. Xulia Minguillón, María 
Victoria da Fonte, María Antonia Dans1 
Elena Colmeiro e Bea Rey entroutras do 
periodo que vai da posguerra aos 80. E 
Menchu Lamas, Berta Cáccamo, Pamen 
Pereira, María de Felipe e Maria Xosé 
Prado, entre outras criadoras encadradas 
desde os 80 até hoxe. Na Sala Isaac Dí
az Pardo do Auditório de Galiza, até o 2 
de Novembro. Abre de Martes a Do
mingos de 12 a 19 h, Luns pechado. 

Margarita Conde, 
Almudena Fernández e 
Adela Guerra 
Expoñen pinturas na sala Abel Lepina 
de Vigo. Até o 28 de Outubro. 

Fernanda Fernández. 
Suárez 
Expón na Sala de Arte Caixavigo. Até 
o 30 de Outubro. 

E Pelúdez dixo ... 
Mostra hemerográfica sobre O Pelú
dez, popular personaxe do San Froi
lán, até o 25 de Outubro, de 10 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. F emme de
bout de 1945 en bronce patinado e 
máís duas esculturas en ladrillo ver
mello de cerámica Tete de chouette, 
do 68 e Petit visage solaire do 69, son 
as tres obras de Pablo Picasso expos
tas. Xunto as ·tres obras do catalán Ju
lio González gardan La Segadora feita 
en pedra nos anos 20 por Julio Gonzá-

P ortugal 

Alegorls, de Paula Soares. 

Ex lOsicións 

No PORTO: 
Foto-esculturas de Susanne Themlitz 
e Paula Soares, até o 11 de N·ovembro 
i;ia galería Luis Serpa. Artesanato dos 
Indios Americanos, até o 17 de De
cembro no Celeiro da Fundacao Serral
ves. Escultura británica contemporá
nea De Henry Moore aos anos 90, até 
o 5 de Novembro na Funda9ao Serral
ves (07-351-2-618 00 57), fai un perco
rrido pola oferta da escultura británica 
despois de Henry Moore e Barbara 
Hepworth: Anthony Caro, William 
Tucker, Richard Long ... Na cual desta
can os artistas dos 80: Richard Went-

. worth, Alison WildiJlg, Bill Woodrow, 
Tony Cragg, Richard Deacon, Anish 
Kapoor e Julian Opie. Amais de dous 
nomes da última década Grenvile Da
vey e Rache! Whiteread. ·Os téttos in
formativos da mostra permiten coñecer 
as peculiares estructuras de ensino bri
tánicas e a actividade das institucións 
públicas, base da promoción internacio
nal da arte inglesa, ameio dun modelo 

. de intervención liberal e auto-.regulada. 

EN LISBOA: 
Robert Mangold (Até o 3 de Decem
bro no Culturgest). "Um pintor aeríca
no (1937, N.I.) associável a problerpá- . 
tica formalista da identidade residual 

lez. Tamén expoñen obra de Jorge 
Oteiza (San Francisco, un bronce de 
19S3), con outras máis modernas de 
Pablo Palazuelo (Fumista Vil! de 
1980), Pablo Serrano, Antoni Clavé, 
Susana Olano e Antonio López. Abre 
até o 26 de Novembro no centro ·cultu
ral Caixavigo. Horário: de 18,30 a 
21,30 de Luns a Venres, Sábados de 
12 a 14,30 e de 18,30 a 21,30, e Do
mingos e feirados de 12 a 14,30 h. 

Ana Pasarín 
Expón até o 4 de Novembro na galeria 
Sargádelos de Vigo (Doutor Cadaval, 
24). Irene Crespi de Bos Aires descre
be o estilo da sua paisana Ana Martí
nez Pasarín no folleto da mostra "esco-

· neu o camiño do expresivo cun tema 

Páxinas coordenadas par 

IAGO LUCA 

·axenda. 

claraménte abstracto, "En busca del sol 
y los vientos". O sol ilumina e destaca 
a cor a través de hannonias. 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
ría 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. ' 

Fernanda Fernández Suárez na Ssla de Arte de Vigo. 

do objecto pictórico, cuja obra em pa
ralelo com as de Ellsworth Kelly, Bri
ce Marden e Robert Ryman (e seus 
seguidores europeus), se atribuiu co
mo missao "reinventar a pintura" so
bre os límites de pureza radical, ao 
mesmo tempo que outros minimalistas 
pas avam do suporte bidimensional a 
aclua~ao volumétrica e especular no 
espa90" (Expresso do 29 de Setem
bro). Corpos pintados até o 30 de 
OuLubro no Centro cultural Belém 
(07-351-1-JOl 96 06). Unha mostea 
de grande impacto visual procedente 
de Chile. Roberto Edwards traballa 
con corpos nus pintados que pega so
bre fundos brancos, logo completa a 
montaxe cun audiovisual de 24 pro
xectores coordenados por compputa
dora. llka Kabakov expón a intala
ción Incidente no museu ou música 
aquática, até o 22 de Outubro na Fun
da9ao Calouste _Gulbenkian. 

Teatro 

No PORTO: 
Valsa N!!6, de Nelson Rodríguez. A 

encenificación~ é de Rodolfo García 
Vasquez, interpretada por Maria Fur
tado . No Auditório Balleteatro (07-
351-2-550 89 18). 

EN LISBOA: 
A última semana antes da festa de 
Carlos Coutinho, encenificación ·de 
Mário Jacques poloo elenco do Tea
tro Malposta, até o 31 de Outubro 
no Amascultura (07-351-1-938 84 
07). O concílio do amor de Oskar 
Pannizza, ecenificación de David 
Pias interpretada pola Companhia 
de Teatro Praga, no Auditório Car
los Paredes (07-351-1-715 45 65). A 
louca de Chaillot de Jean Girau
doux, interpretada por Femanda Al
ves e o elenco do teatro D. Maria IJ 
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 
11 (07-351-342 22 10). Coelho, co
elho de Coline Serreau, encenifica
ción de José Carretas. Polo Novo 
Grupo no Teatro Aberto (07-351-1-
797 09 69) .•. 

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 coinunicación na vida cotíán. 

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

Gallaecia fulget · · 
A Universidade 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 Foi:iseca; O Deb~te que 
abranxe do 1767 até o Século XX, na 
lgrexa e no claustro da Universidade; O 

Músiea 

Festival en 
solidari~dade .cos 
mariñeiros do Morrazo 
A Asamblea de Mariñeiros en.Loita 
organiza un festival; o Sábado 21 ás 9 
da noite no Pavillón do Romarigo en 
Cangas (ao lado do Estádio do Alon
dras), no que participarán Trexadura, 
Cbouteira, Y ellow Pixoliñas e Os Di
plomáticos. Tamén estarán como invi
tados Reixa e Uxia. O prezo da entra
da é de 600 pta. que serán destinadas a 
un fundo solidário. 

Dulce Pontes 
A cantante portuguesa apresenta o seu 
recente traballo A brisa do cora~áo, o 
Luns 30 no Pazo de Congresos da Co
ruña, e o Martes 31 no Centro cultural 
Caixavigo. 

Claudia Campos 
Claudia, Antónío e Mero, voz, guitarra 
e acordeón. Música brasileíra os dias 
27 e 28 de Outubro ás 11 da noite na 
sala Galán de Santiago. 

Rock Parrulo 
Alicia & Los Malicia de Vilalba, Eso 
es lo de Menos e Así de Inmundos de 
Santiago, actuan dentro do espazo 
Rock Parrulo da NASA (Santiago). 
Entrada de balde. 

Chouteira. 

Koiosi Dansas 
Rock de batea. Fan concerto apresen
tacíón do séu recente CD Cordura o · 
Mércores 25 · ás 1 O da noite na NASA 
(Santiago). EntrMa 1.000 pta., 600 
pta. para estudantes. · 

Joaquin Sabina 
O Xoves 19 ás 9,30 da noite no Pavi
llón das Travesas en Vigo . 

Actuacións na Cidade 
Vella compostelá 
O cuarteto Rima Sont:S, o Luns 23 no 
Momo; o duo cubano Feelin, o Martes 

· 24 no Metate~ e o conxunto de jazz 
Bob Quartet, o Mércores 25 na Borri
quita de Belém, comprenden a oferta de 

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 días 19, 20 e 21 ás 10 da noite 
na sala Galán de Santiago. Entrada 800 
pta., con desconto para estudantes. • 

ANOSA TERRA 
Nº 696 -19 DE OUTUBRO DE 1995 31 . 

Presente sobre o tempo que vai do 190Q 
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 l0,30 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 fundos. 
As obras foron todas realizadas de 1960 
a 1980 pór dezasete artistas: Tino Gran
dío, Xosé Mº Labra, Reímundo Patíño, 
Mant1el Mampaso, A. Lago Rivera, Luís 
Caroncho, Leopoldo Nóvoa, Manuel S. 
Melzún, Jorge Castillo, Alberto Datas, 
Xose Lodeiro, Acisclo Manzano, Rafael 
Baxeras, Ánxel Huete, Francisco Mante
cón e Xaime Quessada. • 

Yellow Pixoliñas. 

concertos de Outubro da Asociación 
Cultural Cidade VeUa de Santiago. 

Concertos na Caritel 
Néboa e Fame Neghra actuan o Sába
do 21 ás 11 da noite na sala Caritel 
(Ourense). Eutanásia Activa e Pisaia
da estarán o Sábado 28 á mesma hora. 

Macolm Scarpa Trio . 
Blues. O Martes 31 ás 11 da noite no 

Café Real de Moaña. 

Lazy Cowgirls 
O Xoves 19 na Iguana de 
Vigo. O Sábado 21 na 
mesma sala estarán os 
Spiral Fish. 

Orquestra 
Filarmónica de 
Sttutgart 
Dirixida por Jorg-Peter 
Weigle, con Josep Henrí
quez na guitarra. Interpre-
tarán pezas de Bizet, Ro

drigo e Schubert, o Xoves 26 ás 20,30 
h., no centro cultural Caixavigo. 

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 
Patin 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 Morta. O pre
zo da entrada e máis a fit~ é de 600 pta. 

George Cables Trio 
George Ca~les o piano, Javier Colina 
no contrabaixo e Jeff Jerolamon na ba
tería, forman o trio de jazz que actua o . 
Mércores 25 ás 9 da noite no centro 

. cultural Caixavigo. • 
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Ceuta e Melilla reductos do colonialismo·español 

O muro· africano de Europa 
• XAN CARBALLA 

. os sucesos do Mércores 11 de. Ou-
. tubro, espertaron a memória adur-

miñada de toda unha época de' 
conflitos na África. Unha moitedume com
posta de policias locais, nacionais e _gar
das civís, cidadáns armados de paus e 
cascos de moto e militares de paisano, 
comportouse como a manda selvaxe da 
película de Ar!hur Penn. Ao berro africa
nista de "a polo moro!", apalearon sen 
compaixón a pouco máis un cento de in
migrantes africanos que, fuxindo da misé
ria, levan máis dun ano sen solución, en 
éondicións de vergoña,aparcados ni.m cu
rruncho da cidade amurallada de Ceuta. 

As· imaxes da televisión engadiron publi
cidade a un fenómeno de marxinación 
cotián crecente. A própria bala que ain
da ten nos pulmóns un dos antidistúrbios 
que interviñan na represión, proviña da 
mesma policia ou dalgun militar que se 
sumou aos acontecimentos. 

Ceuta e Melilla, duas cidades en território 
marroqui ocupadas polo Estado español, 
serven de primeiro ponto de fricción entre 
o desespero do terceiro mundo e os en
gadantes reclamos dunha Europa en cri
se. Ninguén leva a contabilidade dos mor
tos do Estrelto, unha raia intercontinental 
cun índice de afogados descoñecido. A 
solución final proposta polas autoridades 
ceutis, er.iquistadas de todos os prexuizos 
do colonizador en terra estranxeira, ispe o 
carácter de ocupación: pechar a cidade 
até impedir calquer tipo de paso non con
trolado. Dese xeito -extrapolábel a Meli.., 
lla- Ceuta pasaria a ser en exclusiva 
porto franco, e avanzadiña no control da 
inmigración africana, seguindo a vella po- , 
lítica de cenoura e moito pau. 

Unha descolonización inacabada 

As guerras na África ocupan o primeiro 
tércio deste século. O poeta Manoel Anto
nio escrebíalle a Rafael Dieste, destinado 
en- Melilla, en 1921: «ollando as cousas . 
dende eiquí, non pode ser mais triste o 
espeutago d'a Hespaña y-o d'o voso ·sa
grificio. Un país europeo (xeograficamen
te) que a par d'os intensos probremas 
que connioven as 'concencias d'os pavos 
civilizado pón o seu ideal que consiste en 
asoballar unhas miserentes kábilas sin 
saber xustificar o seu feito. lso é un xeito 
según eles de siguir a "gloriosa historia 
del imperio do no se ponía el sol"». 

A preséncia en África, como a de todas 
as poténcias coloniais europeas, só per
seguia fins .económicos imperialistas: o 
escravismo durante séculos, a expolia
ción de matérias primas. Vázquez Mon
talbán, na sua "Autobiografía del General 

. Franco", lembra moitos dados a este res
peito "o mesmísimo conde de Romano
nes, era accionista de Minas do Rif, co
mo toda a oligarquia española con intere
ses mineiros en Marrocos". 

Hai ahora 20 anos que culminou a retira
da do Sahara, pero nen sequer esa reti-

. rada e o retorno da soberania aos Saha
rauis foi ben feito e ainda hoxe se debate 
a loita da Frente Polisária porque se re
coñeza o seu direito e se consinte a con
tí nua dilación e manipulación do· censo · 
para· celebrar o referendo de autodeter
minación previsto desde hai anos polo 
Comité de Descolonización da ONU. 

' 
Pero a suma de atrocidades desa memó
ria nunca revelada, explica parte do que 
sucedeu a semana pasada en Ceuta. Es
ta cidade e Melilla viven na permanente 
tensión dunha ocupación militar. Calque
··a persoa que ali viviu pode atestiguar 

lmaxe dun comic haxiográfico de ~ranco (Editorial Rollan, 1970), no que ensalza as suas. tazañas africanas. 

que a tensión está sempre. ao axexo para 
· estalar. Acaso a violéncia non teri alicer
ces profundos na presenza colonial? 

Hai abondosa bibliografia sobre a cuestión. 
Un dos que con. menos vergoña presumiu 
dos seus crimes de guerra foi Franco no 
seu libro "Diario de una bandera" (1922). En 
edicións posteriores suprimiu párrafos como 
este: «Pouco despois chegan á posición as 
outras unidades, o pequ~no Charlot, cor~e-

tin de ardes, trae unha orella dun moro "ma
teino eu", di mostrándoa aos compañeiros. 
Ao pasar a barranca viu un moro agachado 
entre as penas e encarándolle a carabina, 
subiuno ao camiño xunto ás tropas, o moro 
suplicába. "Paisa non matar! iPaisa non 
matar!". "Non matar, eh, marchar a sentar. 
nesa pédra", e apuntándolle descarga sobre 
er a sua carabina e córtalle a orella, que su
be como trofeo. Non é esta· a primeira taza
ña ·do xoven lexionáriO>>. • 
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TRES EN RAIA 

Frankfu·rt 

•VÍCTOR F. FREIXANES 

Cada ano o libro é noticia en 
Frankfurt, a gran feira interna
cional da edición. Cada ano son 

máis os editores galegas que acudi
mos a esta cidade alemana para ver, 
aprender , saudar ós colegas (que 
pouco a pouco xa se van facendo 
amigos) , contratar algúns títulos, parti 
cipar en proxectos ... O mur.ido da edi
ción en galega xa é coñecido polos 
editores internacionais, que hai tempo 
que descubriron que tamén aquí hai 
mercado. Pequeno. Pero mercado. E 
no mundo do libro, dados os tempos 
que corren , xa non hai mercado pe
queno. 

Frankfurt e Bolonia son as feiras 
anuais nas que máis están presentes 
os editores de Galicia. Quizais Bue
nos Aires debería ser o s·eguinte ob
xectivo. 

Pero hai que revisar profundamente a 
política exterior do Jibro galega (que 
no fondo é a proxeqción da imaxe cul
tural de Galicia). ¿lmonos conformar 
co pequeno caseto que anualmente 
leva a Xunta a título testemuñal? 
¿Non habería que abrir un debate 
profundo sobre este asunto? ¿Quere 
a Xunta (as nosas institucións) facer 
algo máis? ¿Non é o momento de dar 
un paso cualitativo e poñer enriba da 
mesa os grandes temas da nasa difu
sión cultural alén das fronteirsa? Vela
quí unha boa ocasión para sentarnos 
a talar. De Frankfurt , e máis dalgun-
has outras causas.+ ' 

VOLVER AO REGO 

Veñen de Madrid en Talgo ou 
en avión. Reservan un cuarto 
de hotel. Durmen co teléfono 

portatil e .nunca saltan o peqüeno 
maletín co computador de colo . Polo 
dia non san das Consellarias. Pre
sentan 'proxectos, cerran neg6Cios de 
todo xénero. De cando en vez cha
man á sé central, sita nalgun edifício 
vidrado do bairro de Azca. 

Son os colonizadore.s· modernos. A 
Xunta interpreta, sen xénio nen lus
tre, o papel intermeqiári dos vellos 
fidalgos. E os foros dos 19,alegos, aca
ban coma semP,re ,-j::Jesde1 ai cinco
centos anos- na faltriqueira4 o no
bles de Castéla. • 




