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. Catro países cqmunitáriQs· 
opóñense ao acordo con Marrocos 
Fráncia, Holanda, Alemaña e 
Portugal opuxéronse ás con
cesión s que o acorde de 

. p.esca_con Marrocos fai a 
agricultura do país norafrica
no. O Ministro de Agricultura 
español, sinalou que "non 
podia ser sempre España a 
que pagase a pior parte nos 
acordes con terceiros países". 

A oposición ao tratado por 
parte destes sócios comu
nitária dará lugar a que a 

Lázaro Carreter, 

frota deba seguir amarra
da por tempo indefinido. 

Doutra parte, vários grupos 
de mariñ_eiros interrumpi
ron a via férrea Vigo-Ou
rense á altura do paso dos 
Valos. Outros grupos pren
deron lume a dous monte 
de neumáticos na pista 
principal do Aeroporto de 
Peinador, polo que houbo 
de ser retrasado o avión 
Vigo-Madrid. (Páx. 5) 

· autor da carta en defensa do castellano, 
contestado por estudantes en Santiago 
Unha pancarta na que se lia "So
mos um.povo, ternos umha língua: 
o galega" portada por membros 
dos CAF foi bastante para que o 
presidente da Reál Académia Es
pañola, Femando lázaro Carreter, 
non aparecese á inauguración do 

"Congreso Internacional Valle-ln
clán y el Fin de Siglo" que se inau
gurou o luns 23 de Outubro na Fa
culdade de Filoloxia de Composte
la coa preséncia de Manuel Fraga, 
Piñeiro Permuy, Manuel Regueiro 
e Dario Villanueva. (Páx. 10) 

Fernando Acuña, secretário xeral da CIG 
'A mobilización do 25 de Novembro 
será a demostración de que non nos resignamos' 
Cre que a .función dun sindicato 
non·é a de recomendar resigna
ción. Lamenta que as institu
cións non dean resposta aos 
problemas de Galiza e que aqui 
se descalifique aos traballado-

res que loitan, mentres en Ca
diz se aceitan as suas reivindi
cacións. A CIG ven de convocar 
para o próximo 25 de Novem
bro unha "mobilización nacio
·nal" en Santiago. (Páx. 11) 

Dous dos fusilados o 27 de Setembro do 75 
cantaron o hino galego antes de morrer 
"Silvfa Carretero estaba presa en 
Yeserias en Setembro de 1975. 
A víspera dos fusilamentos púi
doa pasar con el, separados pe
las rellas, con Humberto Baena e 
con Ramón. Garcia Sanz. Silvia 

O DERRADEIRO 
BANDIDO 
Josep Franco 

Unha novela ambientada en tempos 
de guerras carlistas, loitas populares e 
bandoleirismo. Unha narración amena 

e transparente na que conviven en 
perfecta harmonía historia colectiva e 
aventura individual. Máis de quince 

edicións vendidas nos Países Cataláns. 

* ..... .. 
" 
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Carretero lembra aquela noite e 
reclama a revisión daquel pro
ceso monstruoso e a restaura
ción da memória cívica e política 
dos derradeiros asesiñados de 
Franco. (Páx. 16 e 17) 

Os grupos. económicos que apoian a Aznar recortan 
os pod~eres do PP galega 

Fraga, un globo que 
se desincha 

O galeguismode Fraga, xa non 
é ben visto na sé do PP 

madrileño, ainda que dea votos. 
A previsíbel chegada de Aznar á 

Moncloa coloca aos poderes. 
económicos estatais en 

condicións de- controlar todos e 
cada un dos presupostos que 

tocan á Galiza. 
As directrices do partido estatal 

xa están B causar as su as 
feridas na pela galega: 1 RPF, 

cabo, autovías, decreto do 
galego no ensino, 

plano de resíduos ... 
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Pódese dicer que a 
maioria dos grandes 
proxectos .anunciadqs por · 
Manuel Fraga foron 
postergados até rondar o 
fracaso completo. As 
autovias rematar~n unha 
dúcta de anos despo•s do 
previs_to; o Plano de 
Resíduos non se pon-en 
marcha; o ferrocarril 

· desmantélase; a 
gasificación ap_rázase; 
asúmese a trasferéncia do 
15% do IRPF e liquídanse 

· os principais sectores 
productivos. Nen a 
pretendida autoridade de 
Fraga, nen a autonomia 
política, ~erviu para darlle 
. á di reita galega 

- capacidade de decisión. 
Os tímidos intentos de 
intervención financeira cu 
industrial, demandados 
pela base sGcial -do próprio 

. partido -afectada pola crise, 
foron sempre mirados con 
lupa desde Madrid. Mariano Raxoi, José María Aznar e António Ramilo, tres sobranceiros partidários, xunto con Fraga, de volver o PP galego ao redil estatal. ANXO IGLESIAS 

Fraga non cheg-ou a culminar nengun dos proxectos estratéxicos 

A direita estC.tal ·. freou-sempre os tímidos 
intento$ ·de intervención industrial ou 

financeira da Xunta 

A patronal galega ven de expre
sar o seu malestar ante a previ
sión da Xunta de imporlle ás em
presas que contaminen un tra
buco. O presidente da CEG, 
António Ramilo, mostrouse moi 
preocupado ac ·entender que po
de tratarse dun "recurso máis 
para ampliar os ingresos". Os 
4.000 ·mil millóns de pesetas que 
se prevee recaudar nos orza
mentos de 1996 polo conceito 
de eco taxa, serian aportados 
maiormente palas indústrias de 
enclave: Celulosa, Elnosa, lnes
pal, Endesa, Carburos ou as lei
teiras como Besnier ou.Larsa. A · 
grande maioria delas cantan con
sé en Madrid qu~ é onde abo
nan os seus impostos. Seria es- . 
te un xeito de recuperar parte do 
IRPF que estas sociedades in
gresan noutras comunidades. 
Dada a actual situaCión, é posí
bel que a Xunta termine por ce
der e non aplique o citado trabu
co, ainda que o Governo do 
PSOE teña tamén prevista a sua 
entrada en vigor. O PP estatal 
está en contra da sua aplicación. 

A cúpula da patronal galega, 
moi vioculada á española atra
vés de figuras como José· Maria 
Cuevas, criticou- de maneira ex
plícita todas as iniciativas tanto 
de intervención empresarial co
mo financeiras que a Xunta non 
tivo máis remédio. que pór en 
marcha, ainda en contra da di
rección estatal. 

Medidas de apoio aos sec
tores en crise paralizadas 

A situación de deterioro econó
mico abriga ao governo galego 

· a atender non só ás próprias ba
ses. eleitorais, senón tamén aos 
intereses reais do sarrizo dos 
militantes da direita galega, con 
medidas timidamente conducen
tes a aplacar a crise. Directrices 
que, moitas veces e despois de 
anunciadas, adoitan a seren ra-

. !entizadas ria sua aplicación -
como é o caso actual de 
Alvarez- até resultar inserví
beis, tan pronto entran en con
tradición cos intereses do capi-

ÁLFONSO EIRÉ 

tal estatal e multinacional. 

Cando se intenta unha interven
ción económica eficaz do sector 
público galego e se anúnéia a 
necesidade dun banco público, 
a XUnta resposta co subterfúxio 
de mellorar a capacidade finan
ceira, quedando todo reducido a 
un fondo aportado por bancos e 

. caixas de aforros para os gran
des proxectos, mentres o IGAP 
e Sodiga esváense .ou serven 
para dubidosas operacións de 
amiguismo· como os empréstitos 
a Caves Fin de Siglo, diñeiro 
que foi utilizado para o fraude 
do Ribeiro. 

••. E QUEN IA PENSAR 
QUE JOSE MARIA 

IA TOMAR TAN EN SÉRIO 
AQUELO DE QUE ESTABAMOS 

Á BEIRA DA 
AUTODETERMINA(IÓN!! ¡ . •.. :.-

1 .... 

Cesión de negócio 
na sanidade e no ensino 

Na sanidade e no ensino príma
se ao sector privado, aumentan
do ano a ano o orzamento, men
tres se deteriora e se desmante
lan as prestacións públicas. De
trás están os grandes· intereses 
da direita española máis resesa, 
representada ·polo Opus Dei, 
que non só poténcia os seus co
léxios, senón tamén as suas clí
nicas, levando a cabo nestes 
momentos unha forte campaña 
a prol da mutualidade da Clínica 
Universitária de Pamplona, ac-
cesíbel para os que poidan pa
gar 26.000 pesetas ao mes. 

Na época de Fernández Albor 
xa se produciran liortas na sani
d ap e entre os clans ·galegas, 
mais agora os intereses do capi
tal español sobrancean sobre 
as empresas e médicos autócto
nos, facéndose empresas forá
neas ca control dos· nós máis 
rendábeis da sanidade pública. 
O -PP, no entanto, anúncia en 
Madrid a intención de integrar 
ás públicas e privadas dentro da 
Seg~ridade Social. 

Cuiña e ·earreiro 

A disputa palas contratas nas 
obras públicas enfrontou direita
mente a Cuiña Crespo coa di
rección da Rua Génova. A de
fensa máis forte que tivo até de 

agora o Secretário do PP na 
Galiza foi a de centralizar nas 
suas mans a recadación para fi
nanciar as campañas eleitorais 
e non só as galegas. 

Foi preci~amente esta función, 
a utilizada contra Xosé Luis 
Barreiro , cando PP e PSOE 
ainda mantiñan o seu pacto de 
siléncio. O descabalgamento 
de Barreiro tivo a sua orixe 
nunha direita española que 
non aceitou a estruturación au
tónoma do capital galego, por 
mínima que esta resultase. Ro
mai Beccaria foi o. encargado 
de abortar a operación. Fraga, 
debecendo por ter de novo un 
papel na política estatal, pres
touse a apaciguar a periféria. 
Non tardou en percibir, coa sua 
própria experiéncia, como os 
intereses de Galiza voltaban a 
agromar en discrepáncia cos 
dictados de Madrid. Mergullado 
nunha contradición coas doctri
nas que_ el mesmo defendera 
sempre, pactou a posibilidade 
de difundir un discurso autono
m"ista, pero sempre coa cabe
za, a efectos prácticos, en Ma- · 
drid. Esa postura pode levalo 
agora a intentar de novo o re
torno á metrópoli, deixando a 
solución dos problemas gale
gos nas ma.ns de Aznar, como 

. ben deixou patente no seu últi
mo discurso parlamentar, du
rante o debate do Estado da 
Autonomía.+ 
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O cableado 
de 
Dositeo 
O governo na sombra de José 
Maria Aznar decidiu centralizar 
en Madrid as concesións do ca
bo e acelerar a adxudicación 
das redes. Para iso dirixiuse hai . 
pouco máis de duas. 
semanas aos con-
cellos da sua cor 
política, pasando 
por alto a competén
ci a das comunida
des autónomas, en
tre elas a de Galiza. 

O IRPF 
de Madrid e 
Valéncia 
A nova composición do mapa 
autonómico, coa chegada do PP · 
ao governo de comunidades au
tónomas anteriormente en mans 
dos socialistas, fixo que a direi-

. ta mudase o seu cri-
tério sobre o finan
ciamento autonómi
co. A sua tradicional 
postura de rexeita
mento da cesión do 
IRPF, sob o argu
mento de que non 
era. solidária e p~r
xudicaba a aquetas 
comunidades con 
menor renda -atri
b u in do ademais á 
presión catalana a 
fórmula apresenta

Con esa intención 
convocou aos 54 
principais alcaldes 
do partido no Esta
do, entre os que se 
encontraban os de 
Vigo, Pontevedra, 
Lugo e Ourense. Os 

suso sANMARTIN da polo Governo 

máximos mandatários munici
pais facilitarán a realización de 
contratos de urxéncia para a 
construción e adxudicación das 
redes de cableado a empresas 
con participación local. O con
cello de Vigo, por exemplo, dis
cutirá xa esta semana a orde
nanza reguladora da concesión. 

Queda asi valeira de contido a 
declaración de intencións reali
zada pala Xunta, através do 
Conselleiro da Presidéncia, Do
siteo Rodríguez, o pasado 22 de 
Agosto, en resposta a unha per
gunta do BNG. Na mesma sina
laba que o governo encabezado 
por Fraga estaba "en desacorde 
co nivel competencia! que se lle 
atribue [na lei en trámite] ás co
munidades autónomas". Dositeo 
Rodríguez consideraba, na liña 
do manifestado por cataláns, 
bascos , andaluces e valencia
nos no Consello Asesor de Tele
comunicacións, que lle corres
pondia "ás comunidades autóno
mas, en coordinación cos conce
llos, o desenvolvimento lexislati
vo e todas aquetas normas que 
sexan necesárias para a xestión 
das redes de cable".• 

central'- deu paso 
a unha abstención. 

-
Fraga lribarne xustificou este 
cámbio de atitude afirmando que 
"cando governe o PP en Madrid 
mudaranse os critérios" e sina
lando que fora precisamente el, 
quen propuxera ao partido esta 
posición "para non votar dividi
dos como fixeron os socialistas". 

Segundo ·puido saber A Nosa 
Terra a abstención que propuxo 
Fraga, despois de negociar con 
Aznar e Mariano Rajoi, foi para 
que o PP non votase a prol da 
cesión do IRPF, como defen
dían os presidentes das comuni
dades de Madrid e Valéncia, 
principalmente. Os seus intere
ses, como comunidades ricas, 
prevaleceron sobre a anterior 
posición do PP e tamén sobre 
os de Galiza, que tivo que facer 
renúncia explícita dos seus inte
reses ante a tradicionalmente 
chamada España rica. 

Dase, ademais a circunstáncia de 
que moitas das principais empre
sas galegas cotizan o IRPF en 
Madrid, dado que alí teñen insta
ladas as suas oficinas centrais. + 

Concesións 
do Plano 
de Residuos 
Nas ruas das cidades amorean
se. os desperdícios. Os conce
llos pequenos fan estraperlo co 
lixo .. Os viciños protes.tan pala 
instalación de plantas e verte
doiros que, incontroladamente, 
inzan o país. Un dos grandes 
retos da Consellaria de Política 
Territorial leva máis de tres 
anos de retraso i O conselleiro 
Xosé Guiña amósase. incapaz 
de resolver o problema, mentres 
as distintas empresas que optan 
a levarse a concesión estable
c~n a sua particular poxa. Con
corren cinco grupos: Abengoa 
S.A e Malvar Construcións S.A; 
Dragados e Construcións e Fos
ter Wheeler Ibérica; Entrecana
les e Tabora. con Cubertas e 
MZOV e Sereland; Técnicas · 
Reunidas e, por último, Tiru. 

Cada unha delas GOnta coas 
suas respeitivas empresas cola
boradoras, pero tamén con inte
reses próprios. O grupo polb que 
se decanta Guiña non é o mes
mo que apoia parte do Governo 
Fraga e o PP de Madrid. Esta di
feréncia de intereses xa deu lu
gar a que a concesión das plan
tas empacadoras fose repartida 
entre duas .empresas, Danima 
(21) e Rox Roca (19). Pero o 
plano permanece en suspenso e 
agora fálase de facer 80, pero 
cun só compactador. 

Por outra banda, Fenosa preten
de que o plano de residuos se 
adapte ás suas necesidades de 
produción eléctrica. As presións 
existentes desde Madrid, sobre
todo desde o Banco Central His
pano, son fortísimas: Desde a 
Xunta, Xosé Cuiña, para ter algo 
que lle aporte unha carta de ne
gociación coas eléctricas, non 
concedeu nengunha licéncia pa
ra a instalación de minicentrais. 
A poxa é forte e levou a discu
sión, despois dunna Executiva 
do PP na rua Génova, entre Gui
ña e o próprio Aznar. + 

Contratas 
das 
autov.ias 
Hai un ano, o PP, incluidos os 
seus deputados galeg0s, votaron 
no Congreso a prol dunha trans
feréncia de ·crédito que permitia 
detraer orzamentos destinados 
ás aµtovias galegás e investilos 
nas infraestruturas do Sur. Agora 
a poxa, coas licitacións á baixa, 
establécese entre as distintas 
empresas que concorren. Os 
empresários galegos da constru
ción presionan para ter unha par
te das adxudicacións, en tanto 
que Madrid aspira ao mesmo. 

Cinco anos estivo a Xunta lou
bando o plano de estradas e pu
blicitando qúe as conexións coa 
Meseta estarían rematadas nos 
prazos previstos. En tres debates 
do Estado da Autonomía e no dis
curso de toma de investidura de 
Fraga lribarne anunciouse como 
o grande logro do seu Gqverno. 

HERMO 

Agora, . cando os prazos están 
xa rematados e xa non foron pa
ra 1993 como aprobara por una
n im idade no Parlamento, nen 
para fins de 1995 -pois ainda 
hai catro tramos sen sequer lici.., 
tar- Fraga e Guiña xa falan do 
horizonte do ano 2000. 

Agora ambos políticos arreme
ten contra Madrid e Fraga, xa 
resignado, fia todo á chegada 
de Aznar á Moncloa, segundo o . 
discurso recente no debate da 
autonomía no Parlamento.+ 

Pro zas 
para.altos 
funciónarios 
O ataque frontal á política lin
güística da Xunta remóntase 
a vários anos atrás, pero aca-

. dou o seu apoxeo nas páxinas 
do diário ABC ao redactar a 
Xunta o recente decreto sobre 
o galego no ensino. Nos últi
mos anos non deixaran, por 

· outra parte, de facerse paten
tes, desde círculos de opinión 
conservadores de Madrid, as 

· críticas ao "excesivo gasto" 
da cante autonóm~ de_ televi
sión. 

O idioma pode supoñer, aos 
olios de Madrid , unha barreira 
para a penetración de produ
tos audiovisuais (lémbrese a 
competéncia das emrresas de 
dobraxe galegas na recente 
folga do sector) e, primordial
mente, para o establecemento 
dUnha élite funcionarial que 
ocupa habitualmente postos 
na administración e na univer
sidade. 

lnxeñeiros, catedráticos, eco
nomistas, avogados e mesmo 
políticos, nacidos na capital es-

. pañola, teñen, en moitos casos, 
como primeiro destino unha ca
pital de províncias. ,Alí fan as 
suas primeiras armas, agardan 
a que fique libre en Madrid a 
praza a que aspiran oy encon-

. tran un cómodo retiro. E o caso 
da Conselleria de Agricultura, 
preñada de técnicos, con ele
vado nivel salarial, provintes da 
meseta. 

O idioma autóctono -máHa que 
-na práctica non seña obrigató
rio, nen posua a implantación 
que se lle _supón- é visto por 
este sector , de poderosa in
fluéncia e ramificacións familia
res, como un impedimento. O 
caso de Galiza, sumariase ao 
de Cataluña, co que o número 
de prazas opcionais vai, aos 
seus ollos , quedando a cada 
máis reducido. + 

A derradéira batalla da direita galega que mira a Madrid 
A gaita, as citas de Rosalia, Brañas, Risco e Castelao, 
a autoidentificación, o galeguismo -mesmo a rente da 
autodeterminación-, formaron parte do discurso do 
fraguismo nos últimos anos. Máis, é certo, por 
necesidades de política eleitoral frente a un 
nacionalismo en alza que por conviccións próprias. 

Desde o P.P madrileño tolérase e mesmo se estimula 
este discurso político, en canto é o PSOE o que ocupa 
o governo central. Os problemas aparecen cando as 
palabras poden ter unha tradución concreta sobre a 
política económica. Chegado o momento no que o PP 
sinte próxima a sua arribada á Moncloa,· a 
contradición latente entre a direita de radicación 
galega e o entarimado económico que acompaña a 
Aznar, resólvese coa imposición dos critérios do 
capital esta tal-tras nacional. 

Calquer diferéncia, por leve que esta sexa, é 
sancionada desde a estrutura do PP na rua Genova 
ou anatemizada nos seus méios de comunicación, até 
facer claudicar aos representantes do PP galaico. 

En periodo de crise non hai mercado pequeno. Os tres 
millóns escasos de habitantes cosque canta Galiza 

non son desdeñábeis, se se ten en coflta a caréncia 
de estruturas deste país e as previsíbeis actuacións 
públicas vindeiras. pesde as contratacións de obras, 
ás axudas aos distintos sectores ou a relación co 
próprio empresariado autóctono, todo pode colocarse 
baixo o control do lobby qúe apoia a Aznar: . 

A autoriomia do PP galego era defendibel en canto 
González ocupa~e o poder e a estrutura do PP estatal 
non estivese perfeitamente conformada, pero, sobre todo, 
no tempo no que unha parte básica do· capital español, en 
transición do PSOE ao PP, ainda nqn redactara un 
proxecto para os populares, nen apostara por un relevo. 
Nas últimas eleicións xerais este poderoso grupo ainda se 
debatia entre percurar un novo relevo a Aznar como xeito 
de aceder á Moncloa ou arremeter xa frontalmente contra 
Felipe González co fin de obrigalo a dimitir. 

A própria situación social de Galiza e Fraga lribarne 
impoñendo o seu di_scurso aos líderes madrileños, 

· producian o espellismo de que o PP galego decidia 
por si mesmo. Mesmo, dentro do PP, houbo quen 
tomou a sério o discurso da autonomía de decisión do 
partido, tal é como lle acorrera xa a Xosé Luis 
Barreiro, que ho~e antepón as.suas·arelas personais 

de andar o camiño de volta, á necesidade dunha 
direita própria, censurando aos que .ollan a mesma 
necesidade que el defendeu no seu día. 

, É por iso que a batalla retorna á direita galaica, 
prevfsibelmente con tanta forza como hai oito anos. A 
sucesión de Fraga á fronte do PP rexional trascende o 
carácter de desputa polo liderazgo, para convertirse 

· nunha guerra de posicións na que se definará o 
carácter da pleitesía ao novo reí castellano. 

Aznar, como antes Fraga, non. está disposto a esluir o 
seu mando. Tentará centralizar a máxima cantidade de 
poder, até ameazar co relevo a aqueles que non 
cumpran coa recadación de votos prescrita para levalo 
á Moncloa. Esta postura, a mesma que apoiou a Fraga 
cando regresou para defenestrar a Barreiro ,_ ten moitos 
apoios na Galiza. Fronte a ela sitúanse aqueles baróns 
provinciais temerosos de perderen a sua condición e a 
autonomia da que disfrutaron até de agora. Podemos 

·estar, xa que logo, en preséncia da derradeira batalla 
dunha direita, ubicada en Galiza pero -enmarcada 
políticamente nunha forza estatal, por sobrevivir. + 

ANOSA TERRA 



PSOE e BNG pergúntanlle áo_ conselleiro.de qnde ven a conspiración 
. . 

A comparecéncia de Cuiña _ 
deixa á vista a confrontación interna do. PP 
• CARME VIDAL/COMPOSTELA 

Cuiña ce.ntrou a sua 
comparecéncia no 
Parlamento para 
demonstrar a sua 
desvinculación das 
empresas da sua tamília 
en aportar dados sobre o 
seu desenvolvimento 
económico á márxe de 
pri'viléxios da 
administración pública. Os 
grupos da oposición non 
talaron da legalidade 
s~nón da ética do 
enriquecimento dos 
políticos, e pedíronlle ao 
conselleiro explicacións 
sobre as suas 
manitestacións que 
talaban dunha 
conspiración para o 
destruir .politicamente. 

Os membros da oposición que 
participaron no debate sobre o 
discurso de Guiña eludiron co
mentar os dados aportados polo 
conselleiro sobre as empresas 
da sua nai -da que dixo que 
non foran adxudicatárias nos últi
mos cinco anos de nengunha 
obra promovida pala sua Gonse
llaria e que tiveron uns benefí
cios de 124 mi-

unha vez tiñan acadado algun 
pasto de responsabilidade políti
ca. Ao tempo aludiu a unha ca
sa comprada pór leasing a no- , 
me da sua nai nunha extrema 
cautela por -agachar as su as 
propriedades, ao que o conse-
1 lei ro respostou dicendo que 
"calquer nai quer que o seu tillo 
t~ña unha casa onde veranear". 

O deputado nacionalista pediu
lle a Guiña unha resposta políti
ca da actuación do seu partido, 
que, se ben non denunciaba a 
ilegalidade dos socialistas, si 
criticaba publicamente o que -ti
vesen cambiado de.casa, cando 
-comentou Trigo- "non se ta
ñen por que avergoñar dos car
tas gañados na política, que son 
tan honrados como calquer''. 

Guiña dixera na sua interven
ción que "ninguén ben nacido 
pode dicer que na miña ·actua
ción se dese a cultura dó pelota
zo" e Trigo respostou sinalando 
que os ben nacidos eran os do 
BNG, que "non quereñ entrar en 
loitas internas. Quen criminaliza 
a vida pública é o PP. A conspi-
ración está aí dentro". ' 

Rondando o macabro estivo a in
tervención do portavoz do 
PSOE, Miguel Gortizo, que quixo 
en todo momento salientar a 
confrontación interna no PP, da 
que Guiña estaba a ser obxecto, 
pasando asi de "delfin a xouba, e 
agora á máquina de·facef fariña 
de peíxe". G_ortizo· mesmo provo

llóns de ·pese
tas- e trataron 
cuestións políti
cas de fundo so
bre o mesmo feito 
da comparecén
cia. Francisco Tri
go, do BNG, non 
cuestionou a le-

'Fraga di que · 
haiunha · 

cou a. inquietude 
nos escanos do 
PP, con alusións 
directas desde a 
tribuna ao "rictus 
de sorriso dos ini:. 
migos políticos do 
se.u grupo, dos 

conspiración, 
vostede que o 
queren destruir, 
Vitorino Núñez 
pede apoio ·para 
vostede dé ·todo 
o partido; 
señor Guiña, · 
diga quen son os 
conspi rador:es" 

·que pode sentir 
un ar frio no pes
cpzo". O deputa
do socialista des
tacou a forza que 
neste episódio da 
vida de Guiña es- · 
taba a ter o "ca
dro ·genovés", no 
intento de "quitalo -
da sua posición 
de sucesor". Gor
'tizo pe.diulle ao 
conselleiro que 
solicitase unha 

. galidade das ac
tuacións da famí
lia Guiña, pero si 
enfrou a valorar 
os mecanismos 
que a lei permitia 
para o enriqueci
mento dos altos · 
cargos públicos, o 
que o levou a fa
lar de "ética, pre
oc ú pan os que 
ninguén poda ter 
vantaxes", ·aludin
do ao enriqueci
mento máis ace-
1 erado das em-
presas do conse-

F .RANCISCO TRIGO (BNG) comisión de in
vestigación para 
tentar sair airoso 
da situación, ape
sar de que o aler-

11 ei ro desde que 
este accede ao cargo político. 

"Fraga di que hai unha conspira
ción, vostede que o queren des
truir, Vitorino Núñez pede apoio 
para vostede de todo o partido; 
señor Guiña, diga quen son os 
conspiradores, será o seu parti
do?", perguntou o deputado na
cionalista antes ·de dar o golpe 
da sesión, ao tirar unha folla de 
publicidade política pagada polo 
PP de Ourense, na que· se vian 
as casas nas que vivian vários 
políticos socialistas antes e des
pois de accederen a cargós pú
blicos, nunha coluna enfrentada 
a outra na que se constataba 
como os políticos do PP se
guian a viver na mesma cas?, 

. tou dicendo: "lsto 
non llo van parar, se •se resiste . 
vanse apartar do seu lado moitos 
dos seus amigos para non sé 
salferir do sangue. Hoxe as cam
pás dobran por vostede e pode 
facer que cámbien o repenique". 
Gortizo culpou tamén ao PP de 
reducir a vida política a· unha · 
constante crispación, criando un 
inónstruo que "agora lles está 
dando dentelladas" e pediu "sen 
querer facer lunie de leña quei
mada" a comparecéncia de Fra
ga, tal e como el solicitara a de 
Felipe González cando se trata
ba do caso Palomino. Guiña qui
xo desvincularse da utilización 
política de casos nos que se acu
sar a a membros do PSOE, e 
mesmo chegnu a dicer que can-

do un avogado de Santiago lle , 
ofereceu dados contra un conse
lleiro do governo de Fraga incre
pouno a "que sáise do seu des
pacho en un minuto". 

A vida do do De:za 
frente aos nobres do PP 

Os grupos da oposición reclamá
ronlle a Guiña en reiteradas oca
sións transparéncia na sua Gon
sellaria e ética na sua xestión, 
sen pedir en momento nengun 
nen unha pormfanorizada história 
da sua vida nen xustificar a lega
lidade do enriquecimento da sua 
família. Non asi, o conselleiro de 
Política Territorial deleitouse na
rrando o grande soño americano 
-o home'feito a-si mesmo- ao 

que chegara Gon "capacidade, 
imaxinación e esforzo", Guiña es
forzouse en comentar as orixes 
humildes nas que se xestou a 
grande empresa de estruturas 
metálicas que é hoxe INASUS, 
"na palleira, con estas mans, de
cidí monos a coller pico e pá e 
colocar unha frisadora e duas re
machadoras e aliu comezamos, 
nuns piñeiros que herdol.I miña 
nai, que herdara ben pouco", di
xo o conselleiro, saltando conti
nuamente o discurso que levaba 
escrito, e comentando como a 
sua família "dunha forma ousada 
e· temer~ria comezou a facer un 
traballo distinto, porque as vacas 

· non daban". 

A ;oposición ncm ·11e reclamaba 

ese discurso, Francisco Trigo 
mesmo lamentou "que utilizase 
o nome da sua nai en balde" e 
que "mentres é imposíbel entrar 
nas interioridades dunha conse
llaria, se coñezan as interiorida
des dunha famflia". Gortizo pe
diulle ao conselleiro que apoia-

. se a criación dunha comisión de 
investigación, para o que lle re
c9mendou que nomease a 
membros da oposictón, porque 
teria mellar trato que cos do seu 
grupo. Guiña falou entón tanto 

. para a oposición como para o 
grupo do governo, dicendo que 
non aspiraba a "nada que non 
caia polo se_u próprio peso" e 
que estaba "mentalizado para 
volver a onde sain ou dar un 
paso adiante". • 
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, A RECONVERSIÓN PESQUEIRA 

Estados Unidos quplica nun ano o cons~mo de· peixe 

.·O recorte dos · calad.oiros 
coincide cUn momentO óptimo para 
o mercado pesqueiro en iodo o., mundo 

• SMRINO XESTOSO 

Estados Unidos duplicará 
este ano o seu consumo 
de peixe o que en opinión 
de analistas de mercado 
confirma un momento 
óptimo en todos os 
mercados para os produtos 
pesqueiros. Este aumento 
de interese comercial do 
peixe, sobretodo no Norte, 
coincide co recorte dos 
caladoiros. 

O boletín de información de 
mercados Trend Letter, distribui
do en todo o mundo, informa no 
seu último boletín sobre as con
dicións do mercado da alimenta
ción, que a d~manda de peixe 
aumenta espectacularmente 
nos Estados U~nidos por mor do 
cámbio dos hábitos de consumo 
para os produtos baixos en co
lesterol e calorías. 

A Comisión Económica para a 
Recuperación de Terranova xa 
sinalara en Abril de 1994 a pa
radoxa de ter os caladoiros es
tragados mentres a Fishery Pro
d u cts lnternaUonal de Nova 
Scotia triplicaba o seu volumen 
de negócio comprando peixe en 
todo o mundo para o mercado 
interior do Canadá. 

O melloramento da opción de 
mercado do peixe está a au
mentar a capitalizacion do sec
tor en todo o mundo, con ten
déncia a revalorización de todos 
os caladorios e á concentración 
de empresas, renovación dos 
sistemas de pesca e amortiza
ción de pastos de traballo. 

Grande dano social 

No entanto a Comisión de Pesca 
ultima o acordo con Marrocos e 
as protestas dos mariñeiros conti
nuan, o conselleiro de Pesca Xan 
Caamaño recoñece que o tratado 
producirá un grande dano social. 
A sua declaración contrasta coa 
insisténcia do presidente da Xun
ta en descalificar as mobiliza
~ións a partir do convencemento 
de que non impresionan a nin
guén, nen en Madrid, nen en Ma
rrocos nen en Bruxelas. 

A Consellaria anúncia o propósi
to de rebaixar o dano que trae o 
acorde cun plano no que vai 
participar o MAPA e as autóno
mias afectadas, co obxectivo de 
restructurar e recolocar a frota, 
con reciclaxes e pre-xubilacións 
para os traballadores. 

Hai dez anos. que desde o Go
vern central anunciaran a reco
locación de todos os mariñeiros 
en paro no sector da acuicultu
ra; sen ter canta da mínima de
manda do seitor e da alta cualifi
cación que requeria. 

O vocablo recoloq~:wión~ l~'Tlbra 

O aumento da demanda de peixe coincide coa reconversión da frota. 

tamén o sucedido coa frota de 
Namíbia. A Administracion di 
que a reasignación de traballa
dores é posíbel xa que o acorde 
darán marxe até o. 99 para ata
par os caladoiros desexados. 
Nos peiraos de As Palmas des-

cartan moitos dos paises da 
costa africana ao norte do Ecua
dor p~rque consideran· só pode
rian rendíveis con subvención. 
Como opción a esta area come
zan a barallarse Alxer, Nam íbia, 
as augas da Nato e incluso Irán. 

A. IGLESIAS 

Na realidade; o dano social re
coñecido polo Conselleiro vai 
chegando aos provisionistas, 
aos talleres de reparación e a 
toda intendéncia da frota da que 
a penas se falou durante a lon-
ga negociación.+ · 

CCOO pecle . . , _ 
unha recc;>nversión ''a fondo"· Clo sector, pesqueifo· 
O sindicato nacional de CCOO 
solicitou·, nun cor:nunicado dado 
a coñecer o pasado 20 de Ou
tubro, a "ree·strll.turación a fon
do" d~s indústrjas de pesca en 
Galiza. A mencioQada central 
sinalou que é "primordial" abor
dar a "viabilidade .económica 
de todo o sector". 

nala CCOO- que,-tanto os ca
ladoiros próprios, polo seu 'des
gaste e nece·sidade de reorde
nación, como os alleos, polo 
proceso crecente de restri.n
cións que se nos veñen enriba, 
a consecuéncia do exercício da 
soberania sobre eles por pa.rte 
de terceiros paises, como inclu
so a práctica inexisténcia de 
n:iares , ljore~, ~~tá,n, ·g , C.fipr .unha 

situaci-ón nova e difícil para ·a 
nasa flota". 

O sindicato rexeita, coñ todo, o 
acorde con Marrocos "mao para 
o sector e para os traballado
res". E afirmase na necesidade 
de incrementar e coordinar "as 
medidas de -presión social e de 
negociación'', ainda que "sen 
cqr;i~~qi~n§ ·A;Q~m~~l?"·~•,·,·,·, . 

r----------------------, 
Madrid está 
máis interesado 
. no gasoduto 

A pesca é 
; . 

un negocio __ 
menor para 
España en 
Marrocos 
O gasoducto do Magreb, 
que ven desde Alxer deica 
o estreito de xibraltar, so
bre catrocentos quilóme
tros de Marrocos, ten máis 
importáncia para os go
vernos de Madrid e Rabat 
ca o tratado de pesca. 

Na banda españóla do es
treito de xibraltar están a 
chegar os primeiros en
víos de gas, x1,1sto car:ido 
se cumpren catre meses 
de negociación do tratado 
de pesca entre a U E e 
Marrocos. 

As cantidades limitadas 
de gas. alxeriano que co
mezan a cruzar o estreito 
serven tamén para as pro
bas de envio á Franza. e 
Portugal, paises que parti
cipan con España no pro
xecto. Nesta primeira fase 
chegarán a rede seis mil 
millóns de metros cúbicos 
de gas o que representa o 
corenta por cento da de
manda total prevista. Os 
sócios maioritários do ga
soducto son a ENAGAS 
española e . a SONA
TRACH francesa. 

O interese financeiro do 
gasoducto é obxectiva
mente máis importante 
para · España que o con
xunto da pesca que só re
presenta un 1 por cento 
do PIB e do que a frota 
do Sáhara é só unha frac
ción. Várias empresas 
españolas anunciaron xa 
que participarán en pro
xectos industriais a insta
lar nos catrocentos quilo
metros de tendido do ga
soducto sobre ó Rif, no 
que se vai -dar -a coinci
déncia de enerxia barata 
e ilimitada e prezos bai
xos de instalación e man 
de obra. 

Marrocos quer abrir a 
man aos negócios espa
ñoles e franceses a cám-

1 bio dun obxectivo que non 
agacha: ter plenamente 
nacionalizada a pesca an
tes do ano 2000. Se para 
o conxunto da economía 
española a pesca ten cati
va representación, para 
Marrocos o sector leva o 
4 .. Por cento da exporta
ción global e O 40 por" 
cento das exportacións de 
alimentps. No PIB marro
quina a pesca é case o 1 a. 
por cento. 

Rúsia e Xapón asinaron 
con Marrocos recentes 
convénios de pesca de 
grande volume, que incluen 
a c_onstrucción de plantas 
de conxelado en terra. • 
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DIAS 

•Acusan de 
atentado 
ecolóxico ao pai 
do ConseHeiro 
de Agricultura 

O BNG do Barco de Valdeorras 
denunciou ante o Servício do 
Meio Ambiente Natural, 
dependente da Consellaria de 
Agricultura, o vertido de 
escombros de pizarra no cauce 
do rio Sil por parte de Anxel 
Pérez Alvárez, pai do actual 
titula·r da mencionada 
Consellaria, T oniás Pérez Vidal. 

O BNG acusa tamén a Anxel 
Pérez, coñecido empresário 
pizarreiro, do "peche dun camiño 
público que antes desta invasión 
do cauce bordeaba o ria Sil e 
conducia desde a depuradora de 
augas residuais até a praia do 
Ouro (A Proba)". A mencionada 
organización sinala ademais que 
Pérez "é reincidente neste tipo 
de delitos ecolóxicos". • 

• Tres galegos 
agredidos por 
nazis en Madrid 

Tres traballadores galegas que 
traballaban para unha empresa 
dedicada· á instalación de 
grandes escenários foron 
insultados e golpeados 
brutalmente por unha banda nazi 
en Arganda del Rey (Madrid). O 
feito tora silenciado no seu dia, 
pero saltou á luz ao ·recoñecer 
unha das vítimas a un membro 
da banda agresora que foi 
mostrado pala televisión como un 
dos presuntos asesinos doutro 
xoven chamado David Martin. 

Os tres mozos galegas foron 
golpeados nunha zona de copas, 
senda os agresores ''vixiantes" da 
actuación do cantante Alejandro · 
Sanz que se celebraría horas 
despois como parte do programa 
de festexos. Fontes oficiais da · 
localidade argumentaron que o 
grüpo de nazis foi encargado das 
funcióos de vixiáncia nas festas 
"para telas controlados mellar". O 
alcalde, do Partido Popular, 
desmentiu posteriormente este 
ponto.+ 

•Ante a 
incertidumé, os 
mariñeiros 
protestan 

Seguen a retrasar os acordes 
entre a U E e Marrocos pero as 
cifras de redución trascenden. 
Os mariñeiros do Morrazo 
mentres continuan 

· mobilizándose. Na noite do 
Martes dia 25, protagonizaron 
accións de protesta que 
afectaron o tráfico ferroviário 
entre Vigo e Tui -así como 
barricadas no aeroporto de 
PeiQac;io~ pa~a, <;:ha.mar a. . y 

XOSÉ LOIS 
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atención sobre a crise 
económica que están a 
atravesar e o Mércores, de 
mañán, manifestáronse 
percorrendo a estrada que vai 
de Moaña a Cangas.+ 

•Os ex· 
comunistas 
obteñen o 36% 
dos votos en 
Berlín Oriental 

O POS incrementou os seus votos 
. en Berlin Leste nun 13%, a 

respeito dos anteriores comícios 
celebrados en 1990, acadando o 
36,3% dos sufráxios. Con este 
resultado os ex-comunistas logran 
máis votos que a democrácia 
cristiá e os socialdemócratas 
xuntos, nesta parte da capital. A 
sua maioria permítelle ademais 
situarse no terceiro lugé*- no · 
conxunto de Berlín, pésie a que n 
sector ocidental non superou o 
2, 1 % dos ·votos. · _ 

O POS é unha forza herdeira do 
vello partido comunista da ROA, 
pero notabelmente .reformada, 
despois de que se engadisen a 
ela ecoloxistas, xóvenes e 
mesmo alguns dos 
protagonistas de revolución que 
propiciou a caída do muro.+ 

•OPPde 
Carballo· acusa 
aoBNGde 
terse coaligado 
con HB 

Nunha nota feita pública polo PP 
de Carballo acúsase ao BNG de 
ter acudido en coalición con 
Herri Batasuna, en listas 
eleitorais. As acusacións xurden 
a raiz de que o grupo 
nacionalista descubrira que que 
o governo municipal, 
encabezado por Manuel Varela 
Rei , tiña no concello o avance 

do Plan Xeraf de Ordeación 
Urbana, sen telo pesto a 
exposición pública, como esixe a 
lei. Cando os membros do BNG 
repartiron folletos onde advertían 
aos viciños que non vendaran as 
propriedades antes de coñecer o 
PX<>U, dicindo que estaba 
secuestrado, o PP emitiu unha 
nota que dicia "como se atreven 
os do BNG a decirnos que nos 
secuestramos algo, cando eles 
estiveron en coalición con HB". 
Os .responsáQeis nacionalistas 
respostaron a isto dicindo que 
se trataba dunha 
descalificación. • 

• Xosé Maria · 
Valeiras, . 
outro insubmiso 
condeado 

Xosé Maria Valeiras, un 
insubmis9 vigués á 
prestación social 
substitutória, foi condeado 
a dous anos, catro meses 
e Ún día de prisión menor. 
Por suposto que, perante 
este tempo, estará 
·inabilitado e tamén terá 
que facerse cargo dos 
costes do xuizo. O 
Movemento de Obxección 
de Conciéncia reseña que 
a senténcia do xuiz Xosé 
Carlos Montero é unha das 
máis duras que se teñen 
producido e que xa 
qoncorda co novo código 
penal, pendente de ser 
aprobado polo Senado. 
Despois de Valeiras, 
procesado en-Xullo, outros 
dous mozos insubmisos 
terán que pasar polos 
xulgados de Vigo no mes 
de Novembro. • 

• O Banco Pastor obtén 
seis mil millóns de 
beneficio 

Os primeiros nove meses 
de ano supuxeron un 
beneficio para o Grupo 
Banco Pastor de 6.438 
millóns de pesetas, un 
267% de aumento en 
relación ao mesmo periodo 
de tempo do pasado ano. 
O benefício neto é de 
4.558 millóns, dos cales, a 

-maior parte proceden do 
mátrii do grupo, o Banco 
Pastor. Hai un capítulo no 
·que se pasou de graves 
perdas o pasado ano a 
unha recuperación neste: o 
de operacións financeiras 
netas, no que nestes nove 
anos houbo uns benefícios 
de trescentos millóns 
fronte aos 4.281 perdidos 
en 1.994.+ 

• ·O director de Caixavigo critica 
a intromisión dos bancos . 

. . 
na pequena econom1a 

. As caixas de aforros son as que deben encargarse das eco
,. nomias famjliarés e da pequena e mediana empresa, segun

do Xulio Fernández Gaioso, director xeral de Caixavigo. A sua 
intervención nuntia·convención de caixas de aforres en Palma 

· de Mallorca centrouse en ·criticar a penetración dos bancos en . 
ámbetos própios das ~ixas. Fernández Gaioso dixo que era 
necesário seguir mantendo as características diferenciais de 
ambas entidades e, non facelo, como en Gran Bretaña, signi-
fica a desaparición das caixas. O director xeral de taixavigo 
reseñou que o desenvolvemento das caixas sempre está liga
do ao das cidades onde están ubicadas polo apoio que estas 
entidades financieiras prestan. A intención de Gaioso é que 
as pequenas economías estean nas mans das caixas polo ti
po de atención que necesitan e que a banca privada, polas di
rectrices próprias da sua ·macroestructura, non pode prestar. 
O director de Caixavigo desmárcase, deste xeito, das voces 

· que piden unha equiparáción xurídica de bancos e caixas 
xa que nestas "non hai benefícios , repártense ,para obras 
sociais e en inversións para o desenvoivemento local".• 
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• Castro protagonista 
das bodas de ouro 
das· Nacións Unidas 

Fidel Castro foi o lider máis aplaudido 
despois da si.Ja intervención nas Nacións 
Unidas ante 160 xefes de estado e de 
governo de todo o mundo, na conmemo
ración do 50 aniversário da organizaci_ón. 

As palabras do líder cubano reflexaron as 
aspiracións da maior parte dos paises re
presentados na ONU, nomeadamente os 
do Terceiro Mundo, que encontraron nas 
palabras do líder revolucionário a expre-

. sión das suas exixéncias tanto de progre
so económico como de soberania política. 

Castro que foi marxinado polo protocolo 
norteamericano despregou sen embargo 
en Nova lorque as xornadas máis inten
sas desde o trunfo da revolución. Reu
niuse con empresários interesados en in
vestir na illa e visitou os bairros de Har
lem e do Bronx, os máis depauperados 
da capital. No centro do bairro negro, e 
ante vários milleiros de persoas que o 
aclamaron, lembrou o acto que celebrara 
no mesmo lugar hai 36 anos e conside
rou asombroso que para alguns gover
nantes "a política a respeito de Cuba non 
tivese variado nada en tanto tempo".• 

• Cartos da Xunta 
para a neta 
de Franco e 
a Duquesa de Féria 

Un desfile en Vigo da peleteira Oiga 
Rios converteuse nun escándalo, tanto 
pola preséncia de famosas que cobra
ron por estar sentadas como pala utili
zación de cartas públicos para o even
to. Un convénio entre a Asociación 
San Francisco, adicada aos disminui
dos psíquicos, a Xunta e Oiga Rios 
serviu para organizar o desfile que, á 
vez que servia para recadar fundos , 
era a apresentación da colección da 
deseñadora. A Xunta aportaba dez mi
llóns de pesetas , en conceito de pro
moción de modas e Oiga Rios aporta
ba o resto dos gastos do desfile . O 
desconcerto tivo lugar cando se soubo 
que Nati Abascal , ex duquesa de Féria, 
e Carmen Martínez Bordiu, neta de 
Franco, cobraron cadanseu millón de 
pesetas por desprazarse a Vigo e estar 
presentes na gala. O que se recaudou 
no desfile, dous millóns de pesetas es
casos, foi menor cantidade que as mi
nutas cobradas polos dous ganchos. 

As duas famosas estiveron acompañadas 
no desfile polo conselleiro de 1 ndustria, An
tónio Couceiro, o de Presidéncia, Dositeo 
Rodríguez e o de Sanidade, Romay Becca
ria. Nati Abascal, que foi anunciada como 
unha das modelos, negouse a desfilar e a 
sua axéncia enviou a Norma Duval no seu 
lugar. En resumo, á peleteira Oiga Rios, 
os ganchos para atraer ao público non 
lle resultaron e á Xunta saíronlle caros.• 

• O BNG súmase á 
mobilización do 25 
_de Novembro 

o' Consello Nacional do BNG decidiu, 
o Sábado 2i, sumarse á mobili"zación, 
convocada poÍa CIG, para o 25 de 
Novembro en Santiago de Composte
la en defensa dos sectores producti
vos e fai un chamamento para· que a 
povoación galega acuaa. o grupo na
cionalista ere que á crise do sector 
pesqueiro e naval estáselle a engadir a 
grave situación de outras empresas co
mo Unicar, Santa Bárbara ou Alvarez. • 
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ALIZA ·E M . NDO 
P.ARLAMENTO 

Francisco Rodríguez .afi.rma que Galiza está ausente do ente público A comarcalización 

Os votos do PSOE dan a maioria 
ao PP no .Consello da RTVG 

, , 
soe 

.un proxecto de 

desenvolvimento 

• CARME VIDAL/COMPOSTELA 

Os votos favorábeis do 
PSOE e PP na eleición 
dun novo conselleiro da 
RTVG deposita en mans 
dos populares a maioria 
no órgao de 
administración· do ente 
público, nun momento no 
que o incumprimento dos 
princípios de 
programación deixan ás 
claras o quebrantamento 
da legalidade por parte 
dos conselleiros do PP. 

O BNG abstívose na eleición do 
conselleiro da RTVff Con esta 
postura buscaban chamar a 
atención dobre o incumprimento 
da legalidade no consello de ad
ministración polos feítos "prota
gonizados por unha maioria elei
ta ·a proposta do PP", segundo 
manifestou Xosé Manuel Beiras 
na explicación de voto. O vocei
ro do BNG xustificou esta postu
ra afirmando que non podían 
"dar a confianza á entrada dun 
novo membro dese partido". 

Francisco Rodríguez, á esquerda, criticou con dureza a manipulación que fai o PP dos meios públicos. A. IGLESIAS 

No pleno aprobouse por 
unanimidade unha declara
ción institucional contra as 
probas nucleares nos ato
lóns de Mururoa e Fanga
tuafa, por parte do governo 
francés, e o parlamento no . 
seu conxunto aderiuse á 
Declaracion Parlamentar 
sobre os direitos das mu
lleres aprobada no Con
greso da China. Tamén foi 
debatido o Proxecto de Lei 
de Desenvolvimento Co
marcal da Galiza, apresen
tado polo conselleiro Dosi
teo Rodríguez, que pasou 
o trámite unha vez rexeita
da a emenda á totalidade 
con devolución dos socia
listas e a emenda con tex
to alternativo do BNG. Do
siteo Rodríguez sinalou 
que non.. se estaba a facer 
un plano de comarcaliza
ción senón un proxecto de 
desenvolviménto sen que 
"en nengun caso se pr~
tenda criar unha nova enti
dad e xurídico-térritoriat 
con competéncia é perso
nalidade xurídica própria, 
distinta dós Concellos e 
das Deputacións". 

A postura do grupo parlamentar 
do BNG cobrou maior forza unha 
vez que os nacionalistas apoia
ron as propostas para o Valedor 
do Pavo -Xosé Cara- e dos 
novas membros no Consello de 
Contas -Ana Maria Bravo, de
signada polo PSOE-, no Con
sello da Universidade da Coruña 
-Xosé Luís Calvo a proposta do 
PP- e no consello da TVE -
Manuel Fidalgo. Nesta situación, 
se o PSOE non tivese votado a 
favor de Arximiro Marnotes, o PP 
perderia a maioria no consello de 
administración da RTVG. 

O apoio do BNG na eleición dos 
membros do Consello de Contas 
foi efectuado como un "voto de 
confianza de que serán cumpri
dos os compromisos dos qous 
grupos na eleición que se vai le
var a cabo o ano que ven", e 
que suporá a entrada de un con
selleiro proposto polos naciona-
1 i stas nese órgao. Asimesmo 
Beiras, na explicación do voto, 
sinalou que esperaban tamén un 
cámbio na construdón da equi
pa do Vaiedor do Pavo no senti
do de ampliar o número de vice-

valedores, de xeito que o BNG 
pudese deseignar un dele~. 

Debate $Obre a RTVG 

A postura mantida polo BNG na 
eleición do novo conselleiro da 
RTVG foi explicada tamén du
rante o debate da proposición, 
apresentada polo deputado 
Francisco Rodríguez, sobre o in
cumprimento da legalidade na 
programación do ente público 
galega. Rodríguez desenvolveu 
unha dura crítica acompañada 
con numerosos exemplos do 
ocultamente, parcialidade e utili
zación partidista dos servizos in
formativos da TVG nos que, se
gundo sinalou, "Galiza é unha 
anédota representada pola ofi
cialidade máis pacata". O depu
tado nacionalista diseccionou al
guns dos momentos nos que dei
xaba clara a política do ente pú
blico a respeito dos conflitos que 
sucede no país: maior peso da 
crise pesqueira andaluza que da 
galega, inexisténcia do sindicalis
mo galego, protagonismo abso-
1 uto dos políticos de Madrid e 
mesmo substitución de· Cortizo 
por Abel Caballero na análise do 
debate de política xeral, e oculta
r.ión total do BNG no Parlamen
to, apesar dunha actividade que . 
pode ser cuantificada. A resposta 

do deputado popular Daniel Ba
rata afondou nos argumentos es
grimidos por Francisco Rodrí
guez e, querendo rebatar o feito 
de que o seu partido se benefi
ciase da programación informati
va, dixo que en catro anos de 
conselleiro nunca tora entrevista
do nen pota televisión nen pola 
rádio galegas, afirmación que 
provocou o abucheo desde os 
escanos da oposición, mentres 
se ouvia dicer que o ex consellei
ro viña de facer "a proba do no
ve", ao que Rodríguez engadiu 
que "un conselleiro non é nada á 
beira dun deputado do PP de 
Madrid". 

Francisco Rodríguez criticou ta
mé n que na rádio galega se 
man1ivese un debate no que 
"xornalistas a soldo fan de políti
cos unilaterais do estatalisrno", 
no que el mesmo foi chamado 
"tarado que agochaba a sua vet
dadeira cara", sendo esta a única 
tace que~ aparecía dos naciona
listas, ''tenallas aos que-se nos 
oculta a· voz sistematicamente", 
apesar de a lexislación abrigar a 
unha presenza p'roporcional se
gundo a formación do Parlamen
to galega ou o número de repre
sentantes _da Galiza nas Cortes 

· xefais -"e hai quen aparece un 
90% máis que todos os deputa-

dos do BNG sen se dar nengun
ha desas circunstáncias"- e en 
debates polémicos impón ter 
presenza das posicións enfrenta
das. O deputado socialista Ro
berto Taboada apoiou a proposj
ción nacionalista e chamou a 
aténción sobre o distinto' trata
mento do PP con respeito aos 
entes públicos cando está na 
oposición ou no governo, e asi, 
na RTVG, "retransmitiuse a com
parecéñcia de Belloch ~ Mariano 
Rubio e non a de Guiña". 

Daniel Barata, polo PP, expli
cando o voto negativo á propo
sición, dixo que non podia dar 
crédito a que todo funcionase 
tan mal, e sinalou que era com
prensíbel que as iniciativas do 
g,averno tivesen máis peso infor
mativo que as da oposición. Po
ta contra, Barata engadiu que 
"no Parlamento teñen máis inte
res~ as iniciativas da oposición, 
e iso pódeno comprobar mañá 
na prensa", afirmación que pro
vocou que o. nome do secretário 
xeral de Comunicación, Xesus 
Pérez Varela, soase desde os 
escanos, e que Francisco Rodrí
guez replicase dicendo: "o con
trol do Parlamento é asfixiante e 
vostedes saben que· é asi. Este 
país non existe a non ser como 
propaganda".+ 

O texto alternativo apresen
tado por Alfredo Suárez Ca
nal do BNG procuraba o re- · 
coñecimento legal e a per
sonalidade xurídica das co
marcas como entidades so
ciais e económicas vivas, 
desenvolvendo as compe
téncias do Estatuto. Suárez 
Canal acusou ao governo 
de estar submetié:fo aos 
seus "Elliot Ness que son 
Cacharro e Saltar", e non 
querer tocar ás deputacións 
para reforzar as comarcas 
como ·sinais de identidade 
próprias do P?ís; ·o proxecto 
de Dositeo, pola contra, se
gundo o deputado naciona
lista "é custoso porque non 
serve para nada, só para os 
intereses do seu partido". 
Pala sua banda, o deputado 
socialista Gato Soengas ca
lificou o proxecto do gover
no de "fraude de lei", que 
pode dar lugar ao estabele
cimento dun "sistema neo
caciquil" de intervE?ncióri so
bre a povoación, e pediu un 
maior consenso frente tr 
"controvérsia institucional e 
os conflitos políticos" que 
vai orixinar a leí.+ 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Celebrará a sua 11 Asemblea Nacional o próximo dia 28 no .Carballiño 

Esquerda Nacionalista 
convertirase en partido .político. 
•M.V. 

Esquerda Nacionalista, 
colectivo nado en Abril de 
1992, celebrará o vinde.iro 
Sábado 28 a sua 11 
Asamblea Nacional na 
que decidirá 
probabelmente a sua 
transformación en partido 
político. EN forma parte 
do BNG desde a sua 
constitución e na 
ponéncia política 
apresentada reafirma a 
sua vontade de "seguir a 
traballar no BNG para que 
o Proxecto Común vaia 
cada dia consolidándose". 

Se Monforte fara o escenário da 
primeira asemblea, o Carballiño 
foi o lugar eleito para a celebra
ción da·segunda. Na mesma os 
militantes debaterán unha po
néncia política e uns novas es
tatutos para o BNG que propo
ñerán ao conxunto desta organi-
zación. ~ 

EN mantén os princípios ideoló
xicos aprobados na sua anterior 
asemblea que definen á organi
zación como partidária dun Es
tado galega de corte república
no, independente e vertebrado 
de forma confedera! cos demais 
pavos europeos·. EN seguirá a 
facer fincapé na sua defensa da 
democrácia non só representati-

Alberte X. Feixoo, deputado do BNG e portavoz de Esquerda Nacionalista. Al. 

va, senón tamén participativa, 
nos dereitos ind.ividuais da per
soa e nos colectivos de Galiza 
como nación, asi como no an
tiimperialismo, no anticolonialis
mo e na solidariedade con ou
tros pavos: 

EN cuestiona tamén a "perma-

néncia de Galiza na CEE" e 
postula "de primeiras a imediata 
renegociación· dos termos ac
tuais da integración". 

A respeito do próprio BNG, EN 
observa a "'necesidade urxente 

· de contar con máis militáncia'', 
dado que "o BNG está a medrar 
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na sua presenza institucional a 
un ritmo maior do que se incre
menta a sua militáncia, o que. 
acarreta que o traballo político 
de base social se debilite pola 
falla de recursos humanos". 

Federación de partidos 

Esquerda Nacionalista consi
dera ademais que é "o momen
to idóneo para estruturar o 
BNG entorno a unha federa
ción de partidos". Con ese fin 
propón unha reforma nos esta
tutos do BNG que pasarían a 
contemplar as novas figuras do 
Presidente Nacional, Consellos 
Provinciais e un"ha Coordena
dora de Colectivos que desen
volveri a o seu labor entre o 
Consello Nacional e a Perma
nente actuais e que teria como 
fin o de consensuar as postu
ras entre os diversos colectivos 
e partidos da frente . O carácter 
desta Coordir'ladora de Colecti
vos seria consultivo. 

A proposta de reforma dos prin
cfpios políticos do BNG inclue 
tamén aspectos relacionados 
coa língua e o território. Asi, 
considera que "Portugués e Ga
lega som hoje em dia dous co
dialectos dumha mesma e rica 
língua, que está extendida polos 
cinco continentes". 

A respeito do território propón · 
que se poidan incorporar á Gali
z a os territórios galegas nas 
províncias de Oviedo, León e 
Zamora que se encontran baixo 
outras demarcacións adminis
trativas.+ 

CONCELLOS 

.cambiou 
de atitude despois 
dunha entrevista 
con Fraga 

Xercirdo 
Estévez , . ~ 

negociara 
persoalmente 
coBNG 

As negociacións entre o BNG 
e o PSOE para ch~gar a un 
governo estábel no concello 
de Santiago, cambiaron de ru
mo nesta semana despois de 
que o alcalde Xerardo Estévez 
manifestase publicamente que 
non estaba disposto a entrar 
.nun gove'rno de coalición .cos 
nacionalistas. Os concelleiros 
do Bloque Nacionalista Gale
ga, Encarna Otero e· Nestor 
Rego, decidiron entón suspen
der as negociacións que esta
ban desenvolvendo cos tres 
edís socialistas até que fose o 
próprio Xerardo Estévez quen 
participase nas conversas, ha
bida canta de que as suas opi
nións facian modificar o cami
ño que se estaba levando cos 
membros do grupo. Na reu
nión que se ven de celebrar o 
martes dia 24 os concelleiros 
nacionalistas conseguiron o 
compromiso dos socialistas 
para que na próxima xuntanza 
estexa presente o próprio al
calde. 

Reunión 
con Fraga 

Os acordes en canto ao pro
grama e á necesária corres
ponsabilidade, co fin de aca
dar estabilidade durante toda 
a lexislatura, aos que até o 
momento chegaron os dous 
grupos, só se viran rotos pala 
intervención de Xerardo Esté
vez, producida imediatamente 
despois da única entrevista 
que o alcalde de Santiago tivo 
con Manuel Fraga desque co
mezaron as negociacións . A 
posibilidade de que o presi 
dente da Xunta esté a presio
nar para impedir cl1egar a un 
governo de coalición é consi 
derada polOs nacionalistas 
que ven como o PSOE rexeita 
a corresponsabilidade nun go
verno que eles mesmos pro
puxeran. 

Encarna Otero e Néstor Rego 
sinalan que foi o Partido So
cialista na primeira reunión 
"quen puxo como condición 
para o pacto estábel a nece
sária corresponsabilidade do 
labor de governo na execución 
do programa comun", posición 
que logo foi desautorizada por 
Xerardo Estévez ao dicer que 
nunca participaría nun gover
no de coalición cos nacionalis
tas . O Bloque Nacionalista 
Galega pediulle aos concellei
ros socialistas que participan 
nas negociacións que reconsi
derasen as suas posturas e 
abriron un paréntese até que a 
semana que ven -Xerardo Es
tévez asuma o compromiso 
feito polo seu grupo e partid
pe persoalmente nas conver
sas das que até agora estivera 
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NORMA Ll ZA C l Ó N LINGÜÍSTICA 

A sua "Carta a Felipe Gonzáléz" 
rompeu as hostilidades contra o catalán e ·as outras línguas cooficiais 

LázarO Carreter négase ·a dar un ha coriferéncia 
· diante da protesta estudantil 

•C.V. 

Untia pancarta na que se 
lia "Somos um pavo, ternos 
urnha língua: o galega" 
portada por membros dos 
CAF foi bastante para que 
o presidente da Real 
Académia Española, 
Fernando Lázaro Carreter, 
non aparecese á 

.. inauguración do "Congreso 
Internacional Valle-lnclán y 
el Fin de Siglo" que se 
inaugurou o luns 23 de 
E>utubro na Faculdade de 
Filoloxia de Compostela 
éoa preséncia de Manuel 
Fraga, Piñeiro Perrnuy, 
Manuel Regueiro e Dario 
Villanueva. 

A intervención de Lázaro Carreter 
era a conferéncia de apertura ·e 
unha das estrelas do -congreso 
que durante esta semana reune 
aos principais estudosos interna
cionais da obra de Valle-lnclán. A 
sua preséncia ocasionou o ma
lestar dos estudantes que protes
taron pola invitación con toda sor
te de honras a quen manifestara 
a necesidade de "defender o cas
telán fronte á imposición do eus
kera, catalán e galega". 

Mentres no salón de actos o presi
dente da Xunta, Manuel Fraga di
cia que '1odo o valleinclanesco é 
profundamente galego e, polo tan-

Lázaro tirou a pedra e agQ.ra non atura nen a protesta silenciosa. 

to universal,. desde as orixes mes
mas do noso grande escritor'' e o 
reitor Dario Villanueva xunto co or
ganizador do congreso. e profesor 
lglésias Feixoo, incidían nas raices 
galegas do escritor botando man 
das afirmacións feitas no seu dia 
por Castelao, na entrada uns vinte 
estudantes desplegaron a pancar-: 
ta e colocaron unha mesa na que 
se recollian sinaturas contra o "bi
lingüísmo harmónico" sinalando 
que a "única lingua en perigo na 
Galiza é o galega como incluso 
demostra o mapa sociolingüistico 
feito pola Academia Galega". 

Os membros dos CAF, sen orga-

nizar maior b?rullo, limitábanse a 
portar a pancarta ao remate da 
inauguración á que ia seguir a in
tervención de Lázaro Carreter 
cando membros da organización 
se dirixiron a eles p~díndolles 
que abandonasen a sua atitude . 
debido a que Lázaro Carreter, ar
gumentando o seu débil estado 

. de saude que non lle permitiría 
emocións fortes, estaba a amea
zar con non asis1ir ao congreso. 

O tira e afrouxa prolongouse per
ta dunha hora na que lglésias 
Feixoo prometeu aos membros 
dos CAF que, se retiraban a pan
carta, poderian conversar directa-

ANDRÉS PANAAO 

mente co presidente da Real 
Académia Españaola e na que os 
estudantes aseguraron que non 
ia haber abouxeos pero que tiñan 
intención de manter a sua protes
ta. A cada vez máis tenso o am-· 
biente, co reitor esperando á por
ta algunha solución digna para · 
sair do apuro, os CAF de Filolo
xia negábanse a variar a sua ati
fude e recebar doutro xeito ao 
que consideraban un expoñente 
do "españolismo máis ráncio" . 
Na parede, nun cartel asinado 
por MEU, liase o lema do fran
quismo de 1955 "Hable bien, sea 
patriota. No sea bárbaro", outra 
consigna da época de Primo de 

Ribera que dicia "El gallego solo 
podría expresarse en canciones y 
bailes regionales" e a de Lázaro 
Carreter "Defendamos el español 
ante la$ demás lenguas de Espa
ña". A carón a organización estu
diantil concluía: "Cámbia o ano 
d~ emisión. Cámbia a forma de 
emisión. Non mudou o contido". 

O programa do congreso ia xa 
cunha hora de retraso cando 
Luis lglésias Feixoo subiu ao 
estrado para ler a conferéncia 
de Lázaro Carreter lamentando 
que "unha disposición de última 
hora o faga estar ausente ainda 
que se encentre nestes momen
tos en Santiago, esta é a única 
razón para que non acuda'.'. 

O congreso no que só se anun
ciaban as intervencións en galega 
de Alonso Montero e Antón Risco 
no dia dedicado a 'Valle-lnclán e 
Galiza" viu alterado asi o seu pro
grama polos membros dos CAF 
que, se ben m~nifestaron a sua 
vontade de non ir querer paralizar 
a organización dos actos, se ne
garon a que Lázaro Carreter fose 
recibido sen que ninguén mostra
se a sua oposición á carta dirixida 
a Felipe González na que entre 
outras causas pedía que se deter
minasen "as situacións nas que 
debe empregarse a língua co
mun, para protexer aos cidadáns 
como talés e no exercício de acti
vidades que lles crean obriga
cións e deberes: compradores, 
vendedores, clientes de banca, 
usuários de servizos etc .. " e "esti
pular a dobre articulación na lín
gua territorial e o castelán en to
dos os topónimos".• 

DESAPROVEITARÁN O MAPA SÓCIQ_:LINGÜÍSTICO 

No ano 1988, todo o mundo dici~ que o 
galego era talado polo oitenta por cento 
da povoación, En calquer conversa bota
ba-se sempre man deste dado escasa
mente contrastado. Nese ano, desde A 
Mesa afirmámos que era necesário ter 
uns dados sociolóxicos sérios que nos di~ 
xesen o número de talantes, pero que fo- · 
sen tamén unha radiografia da realidade 
lingüística de Galiza. 

Pouco tempo despois exixiamos da admi
nistración autonómica a estruturación 
dun Instituto de Sócio-Lingüística. Seria 
unn organi.smo de elaboración teóriéa, e 
teria como misión a análise permanente 
da situación do idioma. Valoraria as me
didas normaliz~doras tomadas potas ins
titucións e traballaria en proxectos que 
despois desenvolverían institucións como 
a Xunta, concellos, asociacións, etc. 

Destas duas demandas, a segunda fi
c_ou en nada, agás que se considere al
go o Instituto Ramón Piñeiro. Esta mon
taxe repite as funcións que xa cumpren 
as faculdades de filoloxia, -o Instituto 
Padre Sarmiento, os departamenteos 
de etnografia e outros. E posíbel que 
pensasen na nasa proposta á hora de 
concebi-lo, pero a criatura non ten se
mellanza coa nosa idea. Nunca crimos 
que a promoción do carro, o refraneiro 
da vaca ou o desenterro de revistas de 

XOSÉ MANuEL SARILLE 

hai cen aQOS pertenzan á normalización 
lingüística.- O traballo etnográfico ou li
terário debe ser tratado, e moi seria
mente, pala Consellaria de Cultura ou o 
Museu do ·Povo Galega, pero os diñei
ros de normalización lingüística peben 
ser para garantir o ensino en galega, 
con libros de texto, etc.; ou que os pro
gramas informáticos os podamos utili
zar na nasa língua. A suposta p.olítica 
lingüística da Xunta é traballa( no refra
neiro da vaca mentres os bascas ou ca
taláns traducen por exempl os sistemas 
informáticos Windows, Macintosh, etc., 
ao seu idioma. -

O MAPA SÓCIO-LINGÜÍSTICO 

A nosa demanda, solicitando un estudo 
sócio-lingüístico tivo-se en canta. A Di
rección Xeral de Política Lingüística en-

. qarregou-no á Real Académia Galega. 
E certo que para eles tiña tanta impór
táncia dar-lle algo que .facer á Real Aca
démia -marta de marte matada, total
mente paralisada e submetida a fortes 
críticas, por inútil- como desenvolver o 
traballo. 

Pero, que interese ten coñecer cal é a 
língua inicial dos galegos e cales son as 
suas atitudes .e usos lingüísticos? 

-. Hai que super que ·se fai o estudo por-

que hai interese en cambiar a situación desde o momento en que saiu, xa o 
lingüística, porque é abriga normalizar o ano pasado, o primeiro volume do Ma-
galego e porque se queren buscar da- pa Sócio-Lingüístico. 
dos que sirvan para trazar estruturas e 
planos de .traballo axeitadas aos proble Agardaron con verdadeira preocupación 
mas que o estudo 
nos indique un rétro- - - - - - - - - - - - - -
ceso nas novas xe-
racións. Tampouco, 
por exemplo, se ob
servásemos que os 
grandes prexuízos a 
respeito do idioma 

· variaron desde hái 
vinte anos. 

Os organismos polí
ticos deberian ache
g ar-se ao estudo 
sen . esquemas prefi
x ad os e libres de 
prexuízos. A institu
ción da Xunta enca
rl"egada da normali
zación lingüística 
deberia valorar se-
riamente os resulta-
dos dos inquéritos, 
tirar conclusións so-

'O galego perde 
falantes de xeración 
en xeración. En vez 
,· de recoñecé-lo e 
comezar unha nova' 
etapa, afirman con 

cara de póquer que o 
galegó, grazas a eles, 

·vai ben" 

a que estivesen na 
rua cada un dos dous 
volumes. A leitura de 
calquer deles indica 
que a política lingüísti
ca da Xunta foi un fra
caso de princípio a 
fin. Que o galega per
de talantes de xera
ción en .xeración. ·En 
vez de recoñecé-lo e 
comezar unha nova 
etapa, gastando en 
normali·zación os di
ñeiros que agora de
rrochan na compra de 
vonatdes, bunqueri
zan-se, maquillan os 
dados e afirman con 
cara de póquer que o 
galega, .gr9zas a eles, 
vai ben. E de temer 
que o estudo sirva así 
para ben pouco, polo 

bre o xeito de actuar e finalmente pór
se a traballar. Esa, que seria unha pos
tura admirábel por honrada, porque in
dicaría unha resolución e vontade á ho
ra de traballar, foi a que se réxeitou 

menos á hora de atallar a nível institucio
nal o declive do galega.• 

X.M. SARLLLt;: é presidente 
da Mesa pala Normalización Lingüística 
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MOBILIZACIÓNS DO 25 DE NOVEMBRO . 

Fernando .Acuña; secretário xeral da CIG 

'A crise hoxe é ·máis evidente 
que cando se celebraron as folgas xerais do 88 ou do 92' 

Cre que a fundón dun sindicato nón é a de recomendar resignación. 
Lamenta que as institucións non dean resposta aos problemas de Galiza 
e que aqui se descalifique aos traballadores que loitan, mentres en Cadiz 
se aceitan as suas reivindicacións. A CIG ven de convocar para o próximo 
25 de Novembro un_ha "mobilización nacional" en Santiago. 

•M. VEIGA 

Cal é o motivo da mobilización? 

A crise hoxe é moito máis eviden
te que cando se ·celebraron as fol
gas xerais do 14 de Decembro de 
1988 ou do 2 de Abril de 1992. E 
refírom~ a críse do emprego, máis 
que a crise económica global. Nos 
últimos cinco anos perdéronse en 
Galiza 130.000 pastos de traballo. 
A posta en marcha da reforma la
boral reduciu moito os dereitos 
dos traballadores. A participación 
dos salários na · 

Voltando á unidade sindical. 
Ultimamente producíronse 
certas deséalificacións entre 
UGT e CCOO por unha banda 
e a CIG por outra. 

É certo que existe un distancia
mento desde mediados do ano pa
sado. A razón está no que dixen 
antes e tamén no feito de que vivi
mos un periodo de eleicións sindi
cais. De calquer modo, a unidade 
de acción debería estar por riba di
so. Nós, desde o mes de Marzo, 
tratamos de que se constituise un
. ha plataforma ga-

renta nacional es
tá ao nível de 
1969. Nos dous 
últimos anos bai
xou en dous pon
tos, o que repre
senta un billón e 
médio de pesetas 
ou sexa: 120.000 
por traballador. 
Ese 2% que per-

'Non queremos 
unidade de 

lega de acción sin
dica/, pero non ti
vemos nengunha 
resposta. A mani
festación do 25 de 
Novembro non se
rá unitária porque 
UGT e CCOO non 
queren. O que non 

acción se é para 
estar quieto~" 

deron os asalaria-
dos entre 1992 e 
1994 foi a sumarse aos beneficios 
empresariais. 

irnos aceitar é un
ha unidade de ac
ción para non fa
cer nada e mesmo 

considerar as mobilizacións como 
un tema proibido. 

Ten sentido convocar actos Participará alguén máis na 
en solitário? mobilización, a parte da CIG? 

Hai meses que lle vimos sinalan
do ás demais centrais que com
pre unha reacción. Pero, como 
dixo Nicolás Redondo, están 
atouciñados. Creo -e isto é un
ha interpretación persoé!t- que 
o centro das suas prnocupa
cións é o cámbio de governo no 
Estado e prefiren templar gaitas 
antes de crispar a situación. 

Esa interpretación non vale 
para Galiza? 

Iniciamos contactos con parti
dos, colectivos de estudantes, 
sindicatos agrários, asociación& 
culturais, ONGs e concellos. Es
tá previsto talar cos alcaldes 
que poidan apoiar este acto. En 
todo caso non nos marcamos 
un obxetivo ñumérico. Cremas 
que o simples feito de moverse 
xa é importante. 

O expertos 
tamén se trabucan 

Os expertos afirman que para 
competir hai que rebaixar os 
custos laborais? 

Até agora dixéronnos .que se que
ríamos conservar o emprego había 
que controlar os salários. Sen em
bargo, pésie ao rigor con que o go
verno aplicou a doctrina liberal, 
non se criaron empregos, senón 
que se seguiron destruindo. T am-

pouco se fr,,eou 
abando a infla
ción, de feito nos 
dous últimos anos 
os salários me
draron por baixo 
do 1 PC. E agora 
resulta que eses 
mesmos expertos 
afirman que o 
problema da eco
nomia radica en 
que baixqu o con
sumo. E dicer, 
que a xente non 
ten cartos para 
mercar .. A min to
do isa recordame 
que unha vez, en 
Inglaterra, pedT
ronlle opinión a 
persoas moi di
versas, sobre o 
futuro que prevían 
para a economia 
dos seguintes 
quince anos e, 
transcurridos es
tes, resultou que 
os que máis se 
aproximaron á .re
alidad e foron os 
empregados do 
servício de recolli
da de lixo. 

Que efectos es
tá a ter a apli
cación da refor
ma laboral? 

Os traballadores 
encóntranse en 
situación máis 
débil frente ao 
empresário. Pero 
o máis importante 
é a fragmenta-
ción que se produce na clase tra
balladora. Hai asalariados que vi
ven moi ben e outros que están 
no p~o. O resultado é fatal desde 
o ponto de vista da solidariedade. 
Por outra parte, o feito de que o 
38% dos traballadores da empre
sa privada posuan contratos _even- . 
tuais fai moi difícil a toma de pos
turas reivindicativas e restrinxe na 
práctica a liberdade de asociación. 
O traballador eventual nen seque-

ra asenta a sua profisionalidé!-de, o 
que perxudica á própria empresa. 
Está pensando de que vai vivir 
dentro de tres ou catro meses, 
canpo se lle acabe o choio. 

Como valora o resultado das 
eleicións sindicais, a dous 
meses de que rematen? 

Tivemos ún medre perceptibel, 
sonre todo nas empresas de 

A. IGLESIAS 

máis de cincuenta traballadores. 
Por primeira vez na história, o 

· sindicalismo nacionalista gaña 
nun território, en concreto na 
província de Pontevedra. Tocan
te as cifras, nos ascendemos un · 
3%, CCOO perr:nanece estabel e 
UGT perde sete pontos. Somos, 
por outra parte, os primeiros en 
sectores como a sanidade, ad
ministración pública, banca e 
aforro, entre outros. + 

En Galiza levamos anos de crise 
e a situación vai a piar. Están os 
mariñeiros, os de Massó, ostra
balladores do naval público e 
privado e a crise de dúcias de 
empresas máis pequenas. Coi
do que os sindicatos debemos 
tomar un papel activo. A nasa 
convocatória ten o antecedente 
da concentración de 3000 dele
gados celebrada o 14 de Xuño e 
vai ter outras etapas, despois do 
25 de Novembro. Queremos que 
esta mobilización serva tamén 
de motivo' de debate entre os di
versos colectivos sociais. O le
ma que propoqemos é: Polo fu
turo de Galiza. Hai que moverse. 

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

Mobilización ou resignación 

Manuel Fraga dixo que as mo'
bi l izac i 6 ns da CIG non ser
vían para nada. 

Sempre que os traballadores· 
deciden mobilizarse nunca falta 
quen diga que iso non serve pa
ra nada. Eu pergunto ao revés: 
Que queren? Que a sociedade 
e os traballadores se resignen 
ante esta situación laboral e in
dustrial decrépita? I . 

1 A opi.nión de certos. comen~ristas non é a opinión da sociedade' 
Como valora 
as repetidas · 
críticas xor
nalísticas á 
sua central? 

'A / que obedecen as críticas 
1 á nasa central? Pois, a que nós 
1 

! metemos o dedo na chaga" 

de terrorismo. 

Si, hoxe mesmo· 
Fraga perguntaba 
se nos iamos ar
mar. Eu respóndo-

Grácias a elas lle que levamos 
a xente sabe moitos anos arma-
que nos movemos. A que obe- nalistas que nos dan ánimo e qos de razóns e irnos seguir. 
decen? Pois a que en canto que discrepan da liña editorial E lamentabel que a mobiliza-

. outros están quietos nos mete- dos seus méios. E, por supos~ ción de hai quince dias en Ca-
mas o dedo na chaga. Pero, to, hai moita xente normal que diz se traduza en solucións -
non hai que confundir a opinión nos dá a razón. non pecharon os asteleiros 
da sociedade coa de alguns que tiñan previsto- mentres 
comentp.ristas. Hai mesmo xor- . ; , Pero chegaron a ~~usar á_ CIG . , . ql!e aqu f )9'fff119? sei)> mes.es 

loitando para .defender a pes-=
ca e a única resposta que tive-

. mos, ·da parte das institucións, 
foi a descalificación. Por certo, 
que en Cadiz' traballadores de 
UGT e CCOO tamén actuaron 
encarapuchados. O que pasa 
é que alguns pretenden elevar 
as anécdotas a categoria polí
tica. No fondo de todo está a 
evidéncia ·de que, na Galiza, 
as institucións non a·portan 
resposta algunha. Nen saque
ra nos oferecen un atisbo de 

L--------------~-----~---------------------------------------~----------------------------------------~ 
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CONFUTO NA DEPUTACIÓN DE LUGO 

Cocharro Pardo 
enfróntase a Educación . para 
poder esCOller aos profesores 
O PP e o BNG ·enfróntanse den
tro da Deputación de Lugo. A 
raiz dunha polémica relativa aos 
centros de ensino dependentes 

. da Deputación, o presidente da 
mesma, Francisco Cacharro 
Pardo, acusa ao grupo naciona~ 
lista de tentar rematar coa insti
tución desde dentro. Para o vo
ceiro do BNG, Fernando Blanco 
Alvárez, o problema e~tá1 sen . 
embargo, no nerviosismo de 
Cacharro Pardo que, coa entra-

- da dos nacionalistas na Deputa
cióri e coas loitas internas do 
PP, quer reafirmar o seu poder 
na província de Lugo. 

O presidente da Deputación de 
Lugo dixo do BNG que queria 
manter un "control férreo" sobre 
as actividades públicas. A acu
sación queria despres1i-xiar a 
moción apresentad'a polos na
cionalistas á decisión. de Cacha
rro Pardo de que seguiría sendo 
a Deputación quen propoñera o 
profesorado nos centros depen
dentes. Fernando Blanco di que 
este sistema de designación 
serve para contratar a persoas 
afíns ao PP. "Até agora, a De
putación facia unha proposta á 
Conselleria de Educación coas 
persoas indicadas. Educación 
só se limitaba a ratificar esta lis
ta, polo que a primeira selec
ción feita era a que valía. Este 
ano, as cousas cambiaron e a 
Conselleria decidiu recurrir ao 
sistema mais normalizado, por 
provisión , onde os docentes 
van a concurso e teñen unha 
serie de puntos. Cacharro Par
do non . aceitou isto e chegaron 
a retirar as listas provisionais xa 
publicada. El alega o estableci
do na Lei Orgánica de Dereito á 
Educación (LODE) e, nós, apre
sentamos unha moción para 
que se recurra a un sistema ob
xectivo de selección''-, canta o 
voceiro do BNG na Deputación. 

Blanco opina que o que lle mo
lesta a Francisco Cacharro Par-

V.IAS DE COMUNICACIÓN 

Cacharro Pardo, Presidente da Deputación de Lugo, ten que enfrentar unha nova 
situación con tres deputados nacionalistas. A. IGLESIAS 

do é que o BNG levara este de
bate sobre os centros educativos 
aos medios de comunicación. 
"Con nós, non vai ter' a mesma 
.sorte que cos demáis. Non nos 
vai a política de despacho e que
remos ampliar todos os debates. 
O que lle pasa é que está acos
tumado a facer e desfacer sen 
que ningué'n se entere, fuxindo 
do debate e da explicación. Ago
ra, con tres representantes do 
BNG na [Jeputación, non acou
ga", di Blanco Alvárez. 

Pero o feíto de que Francisco 
Cacharro Pardo bote atrás unha 
decisión de Educación ou ata-

que duramente ao grupo nacio
. nalista non é extraño para Fer
nando Blanco. 'U presidente da 
Deputación non deixa que se lle 
escape nada que lle sexa ren
dábel políticamente, e poder 
elexir aos docente é un deses 
temas. Ademais, non quer per
der o control de nada e, ao non 
aceitar a decisión da conselle
ria, está manifestando o seu 
poder. Todo o que depende das 
consellerias en Lugo está con
trolado por el. A substitución de 
Fraga está poñéndoos moi ner
viosos e Cacharro quer ir situán
dose, co dominio de Lugo", co
menta o voceiro nacionalista.• 

Enlazará con Portugal pala ponte de Monc;ao 

A estrada Porriño-Salvaterra 
• . # . • # 

inaugurase en po.rc1ons -
Seguindo o mesmo camiño que 
a autovia Vigo-Tui, a estrada 
que enlaza Poriño con Salvate
rra inaugúranse por tramos con 
retrasos de máis de un ano. Até 
agora estaba aberto o tramo en
tre Porriño e A Vaquería, de 
apenas catro quilómetros. Pésie 
a estar ·rematada e pintada des
de hai vários meses, segue sen 
se inaugurar o resto da via até . 
Salvaterra, por distintos proble
mas que motivaron a mobiliza-
ción viciñal. ' 

Primei.ro a calificación da via co
mo Primeira Básica, é dicer sus
ceptíbel no futuro de desdobrar
se en Via Rápida. T endo en con-

ta que ten, ademais carácter in
ternacional (empata coa ponte 
Salvaterra-Mongáo), non se en
tande a pretensión de convertela 
nunha estrada con cruces ao 
mesmo nível. Precisamente en 
Salceda de Caselas, por mor 
dunha estrada que une os bai
rros de A Gándara e O Torrón, 
os viciños esixen, denantes de 
permitir abrir o derradeiro tramo, 
que se construe uha ponte ele
vada. O compromiso arrincáron-

. llo ao alcalde despois de várias 
manifestacións, pero non as te
ñen todas consigo e mantéñen
se alertas ante a imediata inau
guración do tramo de seis quiló
metros que une A Vaquería co 

polémico cruzamento. Dese xei
to ainda van ficar outros cinco 
quilómetros feítos pero sen abrir. 

Na orixe do problema está a 
concesiqn á baixa da obraa, que 
tiña previsto no Plan de Estra
das un investimento de 1 .400 
millóns, senda realizada final
mente por 1.073. 

Ainda cando se inaugure a derra
deira porción de estrada, a CO
TOP terá pendente un verdadeiro 
enlace coa autovía a negociar co 
Ministério. Segundo os usuários 
debería levar aparellada a corre-

. ción duns dos pontos negros da 
Vigo-Tui, á altura das Gándaras.+ 

Espácios autonómicos 
MANuELCAO 

A consideración de Galiza como un conxunto significativo .e acti
vo desde o ·ponto de vista político, econó~ico, social e cultural é 
unha arela para calquera que respete a nosa terra. 

Frente aos alaións impenitentes estase demostrando que o no
so non é un país de perdedores, de suxeitos de segunda fila tal 
como parecería deducirse dos odiosos e famosos chistes de 
"gallegos". Paseniñamente vanse gañando espácios de liberta
de para Galiza nos que exercer a própria responsabilidade de
señando discursos e proxectos, correxendo erras e virando de 
posicións de tal xeito que o indeciso e escéptico galego da es
caleira está a trocar a súa dinámica por un ascenso pausado e 
silencioso pero firme. 

Vários sucesos acontecidos na sociedade galega permiten al
biscar certo dinamismo e unha mellara na autoestima do naso 
povo: Por exemplo, algo tan simple e natural como confiar a 
adestradores e xestores galegas a preparación e dirección das 
nosas equipas de fútbol de alto nivel revela que os axentes so
ciais do país están a perder os complexos doutras épocas polas 
que toc;to o de fara era mellor. con excepción dos denominados 
"catedráticos de tribuna" e doutros "repunantes" case todos sa
ben que gañar e perder é unha incidéncia que a calquera lle po
de acorrer. Os trunfos recentes e até agora nunca vistos do de
porte galega dirixido por xente do país demostran que para 
avanzar e acadar éxitos duradeiros é necesário confiar nas pró-

- prias forzas, organizarse e actuar. 

A existéncia dun espácio autónomo para o deporte non é máis ca 
un indício do xurdimento de noves espácios diferenciados neu
tros ámbitos da realidade social non-propriamente lingüísticos. 
Por exemplo, as relacións laborais, os médios de comunicación, 
o pensamento político e social, etc., acusan unha certa tendéncia 
cara a autonomización respeito dos sistemas, problemas e temá
ticas dominantes noutras partes do Estado. Os discursos políti
cos principais en Galiza empezan a ter contidos próprios ao abei
ro da criación e consolidación das institucións autonómicas e da 
práctica desaparición das restricións políticas e económicas exis
tentes na Ditadura debido á integración na UE e á internacionali
zación da economía. Así, a batalla que se aveciña polo herdo de 
Fraga está a poñer de manifesto que o monolitismo do PP gale
ga é claramente artificial observándose resisténcias importantes 
á apisonadora uniformizadora de Génova. 

Para Gáliza, non é irrelevante o resultado final do b aleamento 
de Cuiña. A primeira intentona realizada non foi seguida polo 
momento, coñecedores, tal vez, dos custos políticos dunha rup
tura interna para as eleicións de 1996 o,¡orgando a Galiza unha 
posición avantaxosa ·en futuras coalicións de governo. As ensi
nanzas do caso Barreiro non invitan a arriscar unha solución ti
po Cañellas antes de alcanzar o poder. 

Fernando Castro Santos, novo entrenador do Celta. 

------... ---------
'Os discursos políticos principais 
na Galiza emp~zan a ter contido~ 

· próprios" 

A asunción de discursos e posicións máis centradas e comprome
tidas coa nosa terra será sempre positiva para Galiza correspon
dendo á sociedade galega exercer autónoma e responsabelmen
te, · no seu caso, a crítica e a censura pertinente sen intromisións 
alleas e tributárias de escuras intereses de pedrojotas, jotabes, e 
jotapes apoiados polos diversos subdelegados interiores.• 
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RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ·' 

A táctica do p·p ·Flo bairro de Téis está a voltárselle·na sua contra 

O alcalde de Vigo sobre unha bomba de lixo 
•M.V. 

Pódese dicer que Manuel Pérez 
fixo mal todo o que estaba na sua 
man. As suas intervencións ba
nais ao longo da campaña, só 
comparábeis ás do seu compa
ñeiro de partido José Maria Az
nar, que chegaron a facer dubidar 
sobre a suas capacidades intelec
tuais aos seus máis acérrimos 
partidários, prolóngase agora na 
sua actividade como alcalde . • 

Comezou o mandato anunciando 
que xa estaba resolto o conflito 
de Guixar. Tan veloz remédio 
abriu os ollos de moitos que até 
daquela non creran a tese do an
terior governo municipal que sos
tiña que era o PP o estratega e o 
maior beneficiário do problema. 

A seguir, cerrou a incineradora 
de San Andrés de Comesaña e 
selou o saturado vertedeiro do 
Zondal, de acorde coas esixén
cias dos veciños. Esta decisión 
só pode entenderse desde o 
convencimento de Pérez de que 
o conflito de Guixar estaba certa
mente resolto. Con efeito, San
tiago López Guerra, lider da pro
testa do bairro afastouse cun 
grupo de fieis, recoñecíbeis sim
patizantes do Partido Popular, do 
resto da Asamblea de Afectados. 

Pero a rebelión na zona chega
ra demasiado lonxe como para 
que non ficasen rescoldos e un 
novo grupo de veciños mantivo 

as mobilizacións, manifestando 
a sua desconfianza a respeito 
das promesas do alcalde sobre 
o traslado da empacadora. 

Unha rara habeléncia para 
dispor a todos en contra 

Pérez tamén se· apresurara no 
entanto a anunciar, polos méios 
de comunicación, que o novo 
emprazamento seria no concello 
de Salceda. Sogama, empresa 
encarregada do Plano de Resí
duos, sinalou o seu descoñece
mento do tema e a comisión de 
montes de Salceda pronunciou
se en contra do traslado da em
pacadora para os terrees do seu 
município. O alcalde do conce
llo, pésie a ser do PP, tamén se 
pronunciou criticamente. 

Pérez dispuxo así, cunha rara 
habilidade para precipitarse no 
anúncio das suas decisións, e 
nuns poucos meses, todas as 
pezas posíbeis na sua contra: 
non pode voltar a abrir a incine
radora, porque o forno derrama
se unha vez parada a combus
tión e os veciños de Guixar pro
seguen as mobilizacións. 

Entre o Venres 20 e o Luns 23, o 
lixo amoreouse palas ruas de Vi
go, nun espectáculo que fa~ per
der máis votos que nengun outro. 
Ao veciño de Pinol (Sober) e ac
tual alcalde de Vigo só o salvou 
do escándalo monumental a reti
rada da concesión, realizada polo 

anterior governo municipal·, da re
de de cabo ao Faro de Vigo e o 
anuncio de que pod~rian ser duas 
as empresas beneficiárias. Previ
si belmente as participadas polo 
xornal mencionado e máis polo 
coruñés La Voz de Galicia. Con
secuentemente, os dous periódi
cos calmaron desde hai alguns 
dias.os seus ánimos críticos. 

Foi a única ale
gria que recibiu 
o alcalde, por
que no éntan
to, o ex-alcal
d e Carlos 
Príncipe lem
brou -e lago 
ratificou o lider 
de Si T eis, Alfon-
so Martínez- que, 
cando menos, dous 
edís do PP participa
ran nas protestas do 
bairro durante o mandato 
do governo tripartito: Trata-
riase de Lino Fontán e Manuel 
Rodríguez, coñecido· por Santilla-. 
na, un célebre ultradereitista da ci
'dade e ~bos tamén concelleiros 
na actualidade. 

Os traballadores da recollida de 
lixo temen acheg.arse a Teis, des
pois de que un dos condutores 
resultase ferido a pasada sema
na cunha bengala. O servizo de 
recollida quedou temporalmente 
normalizado na noite do Luns 23 
grácias á participación de condu
tores voluntários que introduciron 

·os camións no bairro polémico. 
O Governador Civil Xavier Alva
rez de Paz descartou a interven
ción policial, sob a consideración 
de que non tiña sentido que as 
forzas do orden aplacasen unha 
protesta que o próprio alcalde da 
cidade xustificara durante moitos 
meses. A resposta de Pé- · 
rez consistiu nun ruxido 
e nunha invocación das 
medidas represivas, en 
sentido exactamente 
contrário ao manifes
tado por el mesmo 
en cantas oca-
sións anteriores 
se terciou. 

Guiña, mentres, lávase as mans. 
Problemas xa ten abondo. Asa
ber como instala a Xunta as 36 
empacadoras. que lle falt'an. A 
aposta demagóxica que no seu 
dia realizou en Teis está a co
brarlle un sobreprezo.+ 

Manuel Pérez 
(PP), 

alcalde de Vigo. 

TEMOS QUE PEDIR DESCULPAS 

.A V EN D 1 M A DO 9 4 FO 1 L 1M1 TA DA 

E D E c A L 1 D A D E E X c E L E N T E ' · p o R 

ISO, É POSIBLE QUE DURANTE O 

PRESENTE . MES DE OUTUBRO E - O 

P R Ó X 1 M o· N O V E M B R O N O N 

POIDAMOS ATENDl:;:LOS COMO SE 

MERECEN, PO ,R .QUE ESGOTAMOS NA 

ADEGA . AS EXISTENCIAS DE v1Ño.· 

"' .... J.i. (.,2. t 
... ,, ·~ . ,. .. ,,._, ,,, ..... :. 1.•L '-""'·. l' 
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C~ISE NA CONSERVA OIREITOS E POLÍTICA SOCIAL ·NA U.E. 

A' CIG ere que a nova regulación de emprego 
busca cansar ás· traballadoras 

O ESTADO SOCIAL 
COMO REEQUILIBRIO 

EN EUROPA 
·. UGT, CCOO e Xunta únense contra 
a · Sociedade AnQnima Laboral e 
salvan as costas .dos Massó 

LUIS BURGOS 

É coñecido que o proc~so de integración europea ven presidido polo 
obxectivo da Onión Económica e Monetária (UEM), mentres que a 

• ARANTXA ESTÉVEZ 

As traballadoras de 
Massó ainda non saben 
que va.i ser do seu futuro 
laboral. Se, antes do 
verán, moitas non tiñan 
esperanzas de voltar a 
traballar, case medio ano 
despois, enfróntanse a 
un novo expedente de 
regulación de emprego 
de catre meses. As 
traballadoras fixas 
discontinúas son as que 
se atopan en peor 
situación, xa que levan 
dende Xaneiro sen 
prestacións 
económicas.A maiores o 
proxecto da Soéiedade 
Anónima Laboral está 
paralizado. 

Foi a CIG, con sete del'egados 
no comité de empresa, o sindi
cato que propuxo criar unha 
SAL en Xullo, participada pelas 
traballadoras e que exercese un 
embargo sobre as marcas e as 
instalacións da conserveira. "A 
idea foi madurando cando ob
servamos que a Xunta sentíase 
impotente para salvar a empre
sa. Nós sentámonos en Xullo 
nunha mesa con representantes 
de Pesca, lndústria e Relacións 
Laborais~ Ali, deixáronnos moi 
claro que Massó non tiña solu
ción e, entre outras causas, ex
plicáronnos que o empresário 
José Maria de Escondrillas non 
estaba interesado en investir. O 
mesmo Esc_ondrillas que agora 
serve de excusa para paralisar . 
o noso proxecto", comenta Lu
ciano Villar, da CIG, presidente 
do comité de empresa. 

A .central nacionalista fixo \públi
co o seu proxecto no verán, 
~onfiando na sua viabilidade, 
despois d~ telo estudado peran
te vários meses. Conseguiuse, 
xa de princípio, que cento vinte
cinco traballadoras estivesen 
d_ispostas a participar na SAL. A 
constitución desta baseariase 
no embargo das propiedades e 
da marca, xa que os traballado-· 
res teñen preferéncia nesa ope
ración, .por leí. Contari?se cos 
ingresos pola rescisión dos con
tratos das traballadoras, cartos 
que sairian do Fundo de Garan
tia Salarial .. Desta débeda que 
ten a empresa co persoal, só se 
cobraria·unha parte e, o resto, 
serviría para executar o embar
go. A Xunta taméh teria a sua 

' responsabilidade á hora de pro
porcionar axudas económicas 
por accionista e para adquisi-

. ción de maquinária. UGT e 
CCOO, con catro e dous repre
sentantes, respeitivamente, no 
comité de empresa, puxéronse 
en contra da SAL. "Ao dar a co
ñ ece r a idea , rexe itáronna e 

· política social, e particularmente o dereito do traballo, Uvo desde 
sempre un rango subalterno. De feito, o desenvolvimento lexislativo 
en maté~ia social só é abordabel polos lexisladores comunitários coa 
finalidade de eliminar obstáculos á concurréncia e á libre circulación 
da forza de traballo no mercado único. 

• 
Son significativas a este respecto as ambigüedades e contradicións 
que se detectan en dous importantes Libros Brancas da Comisión, o 
chamado. Libro Branca de Delars, sobre crecimento, competitividade · 
e emprego, e o Libro Branca de Política Social. 

No primeiro, recóllese a unanimidade existente nos governos en rela
ción ao mal füncionamento dos mercados de traballo. Apoíanse clara
mente as tendéncias desreguladoras adoptadas nos últimos tempos 
pela xeralidade dos Estados membros e preténdese explicar grande 
parte da recesión económica e o aumento do desemprego na existén
cia de rixidicos que ocasionan uns custos laborais elevados. Pero ao 
mesmo tempo tamén se df que o diferencial de custes é demasiado 
grande para que poida obterse un aµmento importante do emprego en 
Europa a partir da reducción salarial, polo que só unha elevada produti
vidade e üns produtos de calidade lle permitirá manter a súa avantaxe 
comparativa. Dibúxase pois un entorno mais amplio ao considerar que 
a competitividade a longo prazo non depende únicamente de actua-

. cións no funcionamento do mercado de traballo, senón doutros múlti
ples factores entre os que salienta determinadas medidas de carácter 
financeiro e o aumento da inversión comunitária en recursos humanos. 

Lucian~ Villar, presidente do Comité de Empresa de Massó. A. IGLESIAS 

No segundo, sinálase que a dimensión social e a existéncia dun auto ni
vel de protección en Europa constitúe un elemento primordial da com
petitividade da economía da Unión e dos seus Estados membros. Pero, 
considérase que, ante a falta de consenso d_os Estados membros, non 
so necesários noves programas de proposiciór:is lexislativas sobre o 
emprego a nivel europeo e, igualmente, en matéria de Seguridade So
cial, a Comisión entende que o mellor procedimento é a simple coorde
nación normativa dos réximes existentes no espácio comunitário. 

non deror'l alternativas. Querían 
convencer ás traballadoras de
cí ndolle que ian a perder todo o 
seu património persoal''., indica 
Vi llar. · 

A $AL está parada e a activida
de empresarial tamén. "Para as 
traballadoras, non hai posibili
dade de recolocación e todos 
somos conscientes .de que é o 
último recurso. A Xunta non ten 
interese nese proxecto e UGT , 
e CCOO din que temen que se-

. xa a CIG a que controle a em
presa e que as traballadoras fi
xas discontínuas pasen a tra
ballar todo o ano. Entón, nós 
propuxemos que houbese unha 
distribución paritária· na xestión 
e que, no caso de que non hou
bese traballo para todos, as fi
xas discontinuas comezarian 
traballando como até agora, 
cento oitenta dias ao ano. Oes
te xeito, xa non souberon que 
dicer. Para min, hai un claro 
compadreo entre os dous sindi
catos, a Xunta e Massó para 
esgotar as traballadoras e sal- . 
var o ·património. As fixas dis
contínuas xa non poden aturar 
máis e eles esperan que o per
soal fixo se vaia fartando e se 
conforme cunha pequ~na in
demnización", "di Luciano Villar, 
que está seguro que para a fa
milia Massó non seria difícil ir . 
recuperando o património hipo
tecado. 

Da 1 alternati~a Escondrillas', 
non se sabe nada 

Ainda que entre os traballadores 
sempre ' se acusou aos i,rmáns 
Massó dunha mala xestión que 
levou á conserveira á ruina, To
más Massó é un peso pesado 
dentro do sector, xa que é o 
presidente da Asociación de · 
Conserveiros. Para os represen
tantes da CIG, isto é importante 
á hora de entender que a Xunta 
non apoie a SAL. "Non toma 

esa atitude só con nós, outras 
empresas en crise que decidiron 
adoptar esta solu.ción final, non 
terian feito nada se se fiasen da Neste Libro Branca sobre a Política Social Europea, aprobado o 27 
Xunta. Nunca animou estas ini- de Xullo de 1.994, chégase a afirmar que a armonización total das 
ciativas, non lle interesan. Des- políticas sociais non é un obxecto da Unión, optando pola libre coe-
de a CIG, ternos capacidade de xisténcia dos diferentes sistemas estatais. Desde esta perspectiva, 
xestión de abondo e xa tiñamos . cabe pergl!ntarse polo sentido da 
adiantados contactos con em- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ proposta dunha política de rendas 
presários· interesados en inves- a nivel comunitário (o pacto polo 
tir", afirma o presidente do comí- 'N. on podemos emprego contido no Libro Branca 
té de empresa. de Delors), independentemente de 

O empresário José Maria de 
Escondrillas vqlta a parecer pa
ra a Xunta como o posíbel in
versor para Masso. "Tomás 
Massó apresenta un papel on
de, supostamente,. un importan
te número de accionistas esta
ría disposto a vender a sua par
te a Escondrillas e este a mer
cala. É ·un papel que poderia 
asinar eu, non hai nada firme. 
Qlfe sabemos deste inversor? . 
Ten unha empresa de xestión 
inmobiliária, vários grupos fi
nancieiros detrás e anctou ron
dando Picusa. O que sospeita
mos? Que as suas irytencións · 
non sexan conservar os postos 
de traballo, porque teria dado · 
algun paso máis _pois, a estas 
alturas, xa se nos adebedan 

e douscentos millons. Todo pO'de 
.quedar nunha operación de es
peculación. inmobiliária. Nós, os 
traballadores, non o coñece
mos. Xa o chamei várias veces 
e non resposta. Xa lle envie un 
ultimato para qúe aceda a talar 
con nós e explicar as suas in
tencións'', di Luciano Villar. 

Asimesmo, a· C[G ere que a 
aprobación dun novo expedien
te de regulación· de emprego é 
unha decisión política da Con
selleria de Relacións Laborais 
e tampouco confía moito na · 
promesa arrincada á Delega
ción de Traballo para conseguir 
un f.undo económico para as 
cento corenta traballadoras fi
xas discontínuas. • 

Obv1' ar a proposta que non se entre a avalar agora 
as súas posibilidades reais e efec-

da Comisión tos. A confusión e incoeréncia son 

relatl·va a" evidentes. Tal proposta ch9ca coa 
caréncia dun marco de articula-

constitucionalización ción da negociación colectiva a ni
vel europeo, coa falla de armoni-

dos direitos zación comunitária nos eido labo

.sociais" 
ral e social, coa auséncia dun ver
dadeiro interés no achegamento 
real das condicións de vida e de 
traballo. 

Ocorre que a Unión Europea é 
cada vez máis desunión, dualiza
ción económica e segmentación 

laboral. Ocorre que as propostas da Comisión formúlanse delibera
damente con grandes ambigüedades e notábeis contradiccións. 
Ocorre que está a prevalecer o modelo conservador de integración, 
basado na competitividade, na desregulación de mercados, nos 
efectos da "man invisibel" e en tódos os tópicos neoliberais, mentres 
que as propostas da socialdemocrácia de sempre, partindo das mes
mas créncias sobre o libre comércio e a estabilidade monetária, tan 
só son capaces de abrirse camiño nas formulacións a medio e longo 
prazo, de escasa viabilidade política. 

Por iso, neste contexto, non podemos obviar a proposta da Comisión, 
e doutros organismos como o Comité Económico e Social, relativa á 

· constituCionalización do3 dereitos sociais de cara á próxima Confe
réncia lntergubernamental para a reforma do Tratado de Maastricht. 

Que os dereitos fundamentais dos traballadores e traballadoras es
tean contidos no Tratado, co mesmo rango que os valorés e princí
pios básicos da unión económica, ten unha notabel importáncia; o 
mesmo deberemos dicer sobre a serte futura ou ubicación xurídica 
do Protocolo Social "a catorce". A posibilidade de que o proceso de 
integración deseñado en Maastricht continúe polo camiño da UEM a 
prazo fixo é máis que evidente, e as súas negativas consecuéncias 
xa as teño comentadas (ver o artigo "Moeda Unica versus Conver
xencia Real, publicado en A Noi:;aJerra, n.º 694). Si ese pr~ceso 
non se acompaña do recoñecimento do Estado Social , como reequi
líbrio, está por ver se non se arrumba tamén a prazo fixo coas con
quistas sociais máis sagradas. • 
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UNIVERSIDADE 

A falta-dun edifício próprio próvoca a masificación e o paro d~s clases 

Os alunos de Políticas, 
espallados polo· campus compostelano 
•A. ESTEVEZ 

Os alumnos 
universitários non collen 
nas aulas e teñen que 
sacar os pupitres ás 
ruas. O conflito de todos 
os anos repítese por falta 
de previsión. Estes dias, 
son os alumnos de 

, Ciéncias Políticas de 
Santiago de Compostela 
os que poñen na sua 
boca un problema que 
abrangue a outras 
facultades pero, que no 
seu caso, lles está 
impedindo recibir clase. 

Os estudiantes de Ciéncias Po-
1 íticas xa teñen prácticas en an
dar dun lado para outro na bús
queda dun lugar para dar clase. 
A facultada naceu hai catro 
anos nun lugar prestado, o anti
go edificio do INEM. Ainda que 
esta circunstáncia é frecuente 
cando se implantan novas titula
cións, a situación dos alumnos 
de Políticas agravouse cando ti
veron que compartir o edificio 
ces estudantes da diplomatura 
de Relacións Laborais e houbo 

As faculdades non están preparadas para acoller a todos o alunos matriculados. 

que reformalo. Hai dous anos, 
os estudantes tiveron que estar 
dous meses espallados polo 
campus, en diferentes centros. 

Ainda así, todos os cursos de 
Políticas están divididos en 
dous turnos, de mañán e de tar
de. Cada ano, entran douscen
tos cincuenta novos estudantes 
e, agora, no centro conviven 
máis de mil alumnos. Os últimos 
en chegar, os de primeiro curso, 
son os que sofren os problemas 

·máis graves. Non caben nas au
las. A solución aterecida polo 
decano, Vitas Nogue.ira, ainda 
que recoñecendo que viña im
posta polo rectorado foi trasla
darse á Aula Magna de Bioloxia. 
"Dese xeito, ternos que .dar .a 
clase fora do ·edifício, suprimí
ronse os dous turnos, con todos 
os perxuizos que isto conleva 
para a xente que xa planificou o 
curso", explica Martiño Santos, 
alumno de primeiro e represen
tante dos CAF. 

Os alumnos de 
primeiro curso 
non aceitan es
ta medida por
que consideran 
que, tras pagar 
as taxas da 
matrícula teñen 
direito a dar as 
clases en boas 
condición.s. 
"Son moitos os 
que, tendo en 
canta se tiñan 
turno de mañán 
ou de tarde, xa 
se matricularan 
en académias 
ou neutros cur
sos para com
pletar a sua for
mación", di 
Martiño Santos. 

A. IGLESIAS Tiveron que ser 
os próprios 

alumnos os que descobriran que 
na Residéncia Universitária 
Monte da Condesa, había unha 
sá de estudo, que poderia ser 
utilizada e fíxose a proposta de 

· que se volvesen a implantar os 
. dous turnos en primeiro curso: 
un en Bioloxia e outro· na resi
déncia. 

Ter unha facultade própria 

Este conflito puntual vense re
petindo ano tras ano, canfor-

: m_ando xa o que un problema 
. global. O que semella só unha 
falta de espácio, ·un problema fí
sico, está afectando directamen
te á calidade do ensino. "Nas úl
timas asambleas decidimos non 
mesturar os temas porque o 
prioritário, para nós, era poder 
comezar as clases, pero é hora 
de comezar a tratar a problemá
tica desta titulación, non do edi
fício, que por moito que se ama
ñe, non vai solucionar o conflito. 
Non hai aulas, polo que a solu
ción que se impón é construir 
l,!nha faculdade própria", afirma 
o alumno de primeiro: 

Os estudantes de Ciéncias Polí
ticas son os pior tratados da 
Uoiversidade de Santiago, no 
relativo ao espácio físico. Ou
tras titulacións nacidas ao tem
po desta· como Xornalismo, xa 
ten proxectado un edificio pró
prio e non sofre os mesmos pro
blemas ' de masificación, ao ter 
unha limitación de prazas máis 
estricta. "Todas as asociacións 
estudiantís coinciden en que hai 
qúe rematar co espallamento 
dos estudantes de Políticas por 
todo o campus. Ooutro xeito, a 
nasa licenciatura seguirá des
prestixiada en relación ás do 
resto do Estado. Non hai dereito 
a sacrificarse económicamente 
para non ter nen · onde sentar", 
di ó representante dos CAF. • 

. TEMOS QUE LLES .DA-LAS GRACIAS 

A NATUREZA É SABIA. 

0 9 5 T R Ó U X O NOS UN H .A ·V EN D 1 M A 

TEMPERÁ E TAMÉN LIMITADA, QUE 

PROMETE SER DE · GRA .NDE 

CALIDADE, POLO TANTO, A ESPERA 

POR VIÑA COSTEIRA 95 NON SERÁ 

·DElt'IASIADO LONGA. 

-VIÑA. 
COSTEIRA. 
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REPRESIÓN NO FRANQUISMO 

' .. 

Estaba casada con· Sánchez-Bravó, ~n d?s milit_antes. do FRAP fusilado o 27 de _Sete~bro 

·Silvia · Carretero · 
'Baena e él eran galegas e emocionáronse moito, aquela noite 

cantando ·o himno galega' 

"Non quixen volver a vista atrás, pero despois de despedirm~ de Xosé Luis cun bico, ~afeime dos funcionários, erguin o puño e berrei Viva 
a República!". Silvia Carretero estaba presa en Yeserías en Setembro de 1975. Avispera dos fusilamentos puidoa pasar con el, 

separados polas rellas; con Humberto Baena e con Ramón Garcia Sanz .... Silvia Carretero lembra aquela noite e reclama a revisión daquel 
pro-ces.o monstruoso e a restauración da memória c.ivica e política dos de·rradeiros asesiñados de Franco. 

• MARIA ESTHER BELLO 

"Cando escomenzaron as deten
ción s masivas, as notícias que 
nos chegaban polos avogados 
sobar das torturas e as tundas 
arreP.iaban. Tendo en conta que 
eu .estaba na clandestinidade e 
xa sabia, por to-

cheáronme de arriba a abaixo. 
Mostrábanme fotos, sentábanme, 
e unha e outra vez volvíanme f}er
guntar. Até que escapei por outra . 
porta da Comandáncia, collin un 
taxi e apremie ao chófer, dicíndo
lle que meu pai estaba enfermo e 
que tiña que levafme urxentemen-

te a Madrid. Pero 
dos os lados, que 
Luis (Xosé Luis 
Sánchez-Bravo, 
seu marido) esta
ba detido. Tivé
ronme escondida 
cerca dun mes 
nunha casa, algo 
que resulta insu
portábel, terríbel e 
angustioso . Mes
mo me prepararon 
un plan de fuxida 
para escapar pola 
fronteira portugue
sa. Levaba toda 
clase de docu
mentos, un plano, 
unha mochila e 
até unha brúxula". 

'F alaba con moita 
:·- seguridade da 

antes de chegar a 
Mérida, detivéron
nos dous "'jeeps" 
da Garda Civil e 
leváronme outra
volta a Badajoz. 
Xa sabian quen 

Foi naquela oca
sión cando a de
tivo a Garda Civil 

! liberdade que 
1 

¡ pronto 
recuperaria o 
naso país, e 
faciao con ledícia, 
sabendo xa que o 
ian füsilar pouco. 
despois" 

era vostede e 
que seu home 
estaba detido? 

Non o sabian, pero 
acabáronse as 
contemplacións. 
Maltratáronme, 
póndome palillos 
nos dedos, xa sa
be, para abrigarme 
a dicer todo o que 
sabia. As monecas 
tiñan as marcas 
das alxemas do 
apretadas que 
mas puxeron. 

·perto de Badajoz, casi na fron
teira? 

Detivéronme cando estaba xa a 
piques de pasar a Portugal. Levá
ronme á Comandáncia e ali, as 
mulleres dos gardas civís,· espí
ronme e ca-

Amarráronme unha corda ao pes
cozo e dábanme tiróns cando eu 
lles dicia que non tiña nada que 
contarlles. Estiven dous dias sen 
durmir. Eu estaba embarazada de 
catre meses. Eles mesmos 

dicianme cando me trasladaron á 
Dirección Xeral de Seguridade, de 
Madrid, "sabemos que estás preña-

_da, porque tes as tetas moi gordas. 
Pero impórtanos tres collóns que 
abortes". O do aborto repetíronmo 
várias veces durante o camiño. 

Era tan terríbel a DGS, habia 
tantos detidos e detidas e se 
practicaban as horríbeis tortu
ras que se estiveron denun
ciando? 

Aquel era un panorama dantesco, 
terríbel, algo horroroso. A min co
lleume Sánchez Pacheco, o san
guinariamente famoso "Billy o 
Nena", e entre. el e o comisário 
Conesa interrogáronme várias 
veces. O segundo dia veu o te
Aente coronel Puebla, que me 
perguntou o mesmo que os da 
Brigada Político-Social. Des
pois, abaixo, á cela, lago arriba 
para outro interrogatório, e asi 

· até que me trasladaron a Yese
rías vários días despois. 

Estaba vostede ainda no pe
riodo dos tres dias de incomu
nicación cando a levaron como 
testigo ao Consello de Guerra 

- contra o seu marido, Xosé Luis 
Sánchez Bravo, e os demais 
procesados? 

O segundo dia do periodo de inca~ 
municación, dixéronme as funcio
nárias do cárcere que me prepara
ra para trasladarme ao xulgado. 
Leváronme nun furgó'n celular até 
o cuartel do Goloso, onde estaban 
celebrando os Consellos de Gue
rra sumarísimos. Metáronme nun 
cuarto e estiven ali várias horas. 
Non vin a ninguén. Ás seis ou sete 
horas devolvéronme ao cárcere no 
mesmo furgón. Ao dia seguinte, 
cando sain dos tres dias de inco
municación, as compañeiras pre
sas perguntáronme como tora o 
Consello de Guerra. Entón foi can- . 
do souben que se trataba do meu 
marido e dos outros camaradas. 

Nese momento coñece que o 
seu marido fora condeado a 
morte polo Tribunal Militar? 

Non nese momento, pero sí esa 
mesma tarde. Non recordo ben. O 
que sí recordo ben é que o sou
ben unha semq.na antes da pri
meira visita que puiden facer, visi
ta que eu estiven xestionando, 
por todos os meios, directamente 
e a través dos avogados. Ao final 
logrei qu~ ma concederan. Levá
ronme a Carabanchel e deixá
ronme média hora con el. Esta
bamos separados polas rellas. 
Pedin que me deixasen abraza
lo. Non me deixaron. Tivemos 
un.ha conversa serenísima, ain
da- que lles ~areza mentira. Fa--

lamas da nasa filia, da loita contra 
o dictador, pero en nengun mo
mento me falou das torturas e das 
tundas que lle deron. Non quixo. 
Non tiña nese momento nen chis-
ca de autoestima, nen se conside
raba un héroe. Falaba con moita 
seguridade da li -
berdade que pron-
to ia chegar ao no- ' E · 
so país. Faciao Staban 

nos deixaran xuntos , sen re
llas, pero tampouco esta vez me 
deixaron. Falaba con el , eu senta
da nunha silla, fóra, e Luis senta
do noutra, dentro. Falabamos e 
cantabamos, algunhas veces en 

galega, con Hum
berto e Ramón . 
Vostede sabe que 
Lu is e Humberto 

con ledícia, con fir
meza, e sabendo 
que estaba conde
ad o a marte. Foi 
un reencontro moi 
tranquilizador. · 

A noite 
máis longa 

A segunda e de
rradei ra visita 
que vostede pui-

empeñados en 
que se 
confesasen a un 
cura e atéme 
-chamaron a niin 
para presional~s" 

eran galegas. 

Non tivo vostede 
alguri incidente 
cos militares 
aquela mesma 
noite, segun se 
publicou nalgun
ha ocasión? 

f 

Máis ben foi unha 
resposta de raiba. 

do facer ao seu 
home foi máis 
longa e celebrouse horas antes 
do seu fusilamento, nonsi? 

Leváronme ás once da noite do 
día anterior, o 26 de Setembro do 
1975. A eles fusiláronos o 27 de 
Setembro pala mañá, fixo agora 
vinte anos. Trasladáronme nun 
furgón a Carabanchel e conducí
ronme aes sotos da prisión, atra
vés dunha escada de caracol, 
despois outra porta de rellas até 
as celas, onde estaban Humberto, 
Ramón e Luis, en cadansua. Era 
un lugar lúgubre, sombrio, algo 
que non podo esquecer. Ali esta
ban xa a miña sogra e os meus 
cuñados . .Pedir.:i -Várias "'.eces que 

Pouco despois da 
média noite, dixé
ronme os funcio-

nários que, por orde dos militares, 
tiña que subir. Subin e, cando en
trei no despacho, topeime co ca
pitán Betencourt. Empeñouse en 
que lle dixese a Luis que tiña que 
confesar. Díxenlle que o meu ho
me era ateo, que respeitaba moi
to as creenzas dos demais pero, 
como marxista-leninista que era, 
non cria en deuses e, ademais, . 
_non · tiña nada de que arrepentir
se. Ao ffnal, xa indignada, díxen-
11.e que cos fusilamentos, os mili
tares estaban cavando a sua pró
·pria tumba. "Aqui estou perdendo 
o tempo que quera para estar con 
meu marido", foi o último que lle 
dixen ao capitán Betencourt. ·', · . 
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CllOO 118018 DIL p,UBILO 

Pouco vos podo dicer, salvo que a 
miña vida foi inteiramente dedica
da á loita, desde os trece anos. 
Espero que a: nasa marte sirva pa
ra seguir ádiante, para q·ue as ban
deiras do Partido sigan ondeando 
até o final. Só pido que haxa unha 
maior conciéncia de todos, como 
eu tiven coá marte de Puig Antich. 
Eu loitei pola liberdade de' todos, 
pola liberdade do pavo español. 
Do meu tillo quera e espero que 
sexa un revolucionário, non coma 
min, senón mellor, e que, cando 
el sexa maior, se teñan realizado 
xa as nosas metas; e da miña 
muller o único que desexo é que 
sexa forte e siga adiante na loita. 
En definitiva, que todas as nasas 
vidas sexan polo povo,.pola liber
'dade e pola democrácia. Viva o 
Partido". Esa é a mensaxe que 
nos deu antes de que acabase a 
miña derradeira visita. • 

Cómo foi aqueta despedida 
última? 

Portada de unha das publlcaclóns clandestinas sobre os acontecimentos e repercusión 
Internacional que tlveron os derradelros fusilamentos do franquismo. Na páxina anterior 
Xosé Luís Sánchez-Bravo e a sua dona Silvia Carretero, que tamén aparecen (no centro 

A verdade é que era unha si
tuación extrana, na que se mistu
raban a dor, a rábia, a impotén
cia, a ternura ... , tantas cousas. 
Era un momento de e'mocíón 
contida, sen bágoas, pero cos 
ollas humedecidos, os meus , 
porque eles mantiñan unha ente
reza increíbel. Foi o único mo
mento en que abriron a cela e 
nos puidemos bicar. Agora mes:.. 
mo recórdoos aos tres, dándonos 
ánimos mentras marchabamos. 
Cando chegamos á rella, antes 
de subir, zafeime dos fL.incioná
rios , volvínme e, tragándome to
do, berreilles co puño en alto, 
"iSaude, camaradas. Viva a Re
pública!". Xa non quixen miralos 
de novo, non quixen, non quixen. 

da foto), xunto a uns amigos, ao pé destas liñas. 

Volveu ás celas nas que esta
ban o seu home, Humberto Ba
ena e Ramón García Sanz? 

Sí, sí, e ali estaban moi tranquilos 
os tres. Recordo que Humberto es
taba co seu avogado, con el estive
mos talando todos. Luis e Ramón 
non tiñan avogados, porque a Con
cepción de la Peña e a Fernando 
Salas, expulsáronos do Consello 
de Guerra cando protestaron palas 
arbitrariedades e irregularidades 
xurf dicas, e denunciaron que os 
xuizos eran unha farsa. Cando vol
vin ás celas, Humberto e Luis pu
xéronse a cantar o himno de Galiza 
e emocionáronse moito. Cantaron 
outras cancións galegas e eu 
acompañábaos nas que coñecia. 

Qué talaron vostedes durante 
aquela noite máis longa, como 
di a canción de Luis Eduardo 
Aute, composta para recordar 
aquelas mortes? 

Falabamos de todo. Con Luis co
mentaba o que f_aria cando nace
se a nosa tilla. T amén talaba con 
Humberto e con Ramón. Recordo 
que lle dixen a Ramón ·que en vá
rios povos da Franza, de Italia e 
de Suecia, batizaran ruas con 
seus nomes. Pero a Ramón non 
lle importaba nada. A . verdade é 
que lle deu o mesmo. Sobre as 
catre da mañán, chegou un dos 
médicos do cárcere. Parecia un
ha boa persoa, notábaselle amo
lado,' e o home non sabia·qué fa-

Ternos entendido que o cape
lán quixo confesalos até pou
cos minutos antes de os leva
ren ao paredón; 

Diante de mín , mesmo. Eles de
cianlle que o aceitaban como 
amigo, pero "que..onon tiñan nada 
que confesar. Todo con moito 
respeito e da mellor ·maneira ima
xinábel. Eran xa 

Revisión do proceso 

Coido que vostede pretende 
que se encete un proceso de re
visión dos Consellos de Guerra. 

Porque creo que é unha abriga 
de todos os que somos demócra
tas de verdade. Os Consellos de 
Guerra sumarísimos foron autén
ticas farsas. Quera lembrar o in
forme que fixo o avogado Chris
tian Grobet, para a "Federación 
Internacional de Dereitos ,Huma
nos", que estivo como observador 
oficial nos Consellos de Guerra. 
Entre outras causas, Grobet ase
guraba que "xamais, o abaixo fir-

mante , desde · 
horas da madru 
gada e avisáron
nos de que fóse
mos preparándo
nos para marchar. 
Daquela Luis pe
diu papel e lápiz, e 
púxose a escre
ber, algo que non 
quera chamalo 
seu testamento, 
por asi dicilo. Pú
xose a escribir o 
que el queriea que 
trasmitísemos. A 
sua irmá Vicky fixo 
unha pelota co pa
pel e gardouna na 
boca. Eu seino de 
memória. É curto, 
algo inesquenci
bel, que vinte anos 

'A despedida 
foi un momento 
de emoción 
contida, 

· que segue os 
procesos políti
cos en España, 
tivo a impresión 
tan clara de ·asis
tir a un tal simula
cro · de proceso. 
En definitiva, a 
unha sinistra far
sa, se pensamos 
no porvir que lles 
agarda os acusa
dos". Por isa.digo 
que, por todas as 
irregularidades , 
auséncia de ga-

despois da sua 
morte gostaríame 
quet se seg u ise 

sen bágoas, 
pero cos ollas 
humedecidos, 
os meus, porque 
eles ·mantiñan . 
unha entereza 
increíbel" 

lembrando,e que outra moita xen
te coñecese. 

. !'antias e indefen
sión, é obrigado 
que·se faga a re
visión de todos 
os casos. É algo 
que, cara á His~ 
tória, os demó
cratas debémos-

. lle a aqueles cin-

cer nen qué dicer. Estivo talando Calé ese mensaxe? 

co loitadores antifascistas. Hai 
que facer saber, claramente, que 
o sacrificio dos cinco asesiñados 
polo franquismo, o 27 de Setem
bro de 1975, foi a chave que 
abriu as portas da democrácia 
para o noso país.• 

cos tres, e aos tre·s, despois dixé-
ronmo, propúxolles tomar unhas Di así, "Aos meus camaradas, ami-
pastillas que os apampariéfn para gos, á miña muller e ao meu tillo. 
que non se inteirasen dé nada. Esta carta escréboa nas últimas 
Negáronsemtundamente. _____ . ______ horª-s~~~-me ued§.fl de· ~g.?.:. _ __¡._._ ..., _ Ms>.I.!Y..9s osA_<:;-!:_L~l!Q~º 

Progres·ar sen e-rnigrantes 
Xavier Alcalá non está dacordo cos que se manifestan contra 
Maastricht. "Din que a Unión Europea é un concepto fatal para 
Galicia, a sua parca privada -escrebe no semanário GALicIA EN EL 
MUNDO-, pero eu·.coidó que é só un revulsivo que aos galegas, xa 
non emigrantes, lles vai facer entrar na modernidade de fin de 
século". Alcalá retírese noutra parte do artigo ao remate da 
emigración "Estou a observar en Galicia un curioso movemento 
progresista. Parece como se aquil pechai port,as e fiestras, que 
pedira o poeta, se tivese cumprido, e os tillos de esta terra, sen 
lugares aos que emigrar, visen a necesidade inexorábel de se 
formaren e informaren para competir producindo desde dentro, 
para exportar. Esta Galicia de hoxe canta con xentes que se 
empeñan na procura dunha satisfacción maior, cadaquén desde o 
seu pesto, cada un coa sua habilidade e indústria, andan todos a ' 
conseguireri algo perfecto ou indiscutibelmente mellor". • 

Unión-Penosa quer nucleares 
"A partir dÓ ano 2000 o naso país ten que pensar nalgun proxecto 
de central nuclear que poda entrar en funcibnamento para o 2005 
-declara o director· de Unión Fenosa á EL CORREO G_ALLEGO. Este 
poderia ser un horizonte posíbel. A maiores, para esas datas xa 
teremos proxectos de paises coma os Estados Unidos, o Xapón ou 
a Alemaña nos que poder mirarnos. Polo tanto non se renúncia 
nen se pode renunciará enerxia nuclear". En relación ca proxecto 
de SOGAMA, o director de Unión-Fenosa sinala "Coido que non 
hai conciéncia na sociedade do problema dos resíduos sólidos 
urbanos. Os maiores centros de contaminación son as grandes 
urbes, moito máis que as indústrias e por riba son difíceis de 
controlar porque a emisión de gases dos coches, a contaminación 
das augas, .os ruidos etc. están dispersos. Para pór en marcha 
SOGAMA hai unha formulación política prévia, que é necesário o 
consenso entre concellos e a criación de consórcios para que 
decidan o tratamento que se lle vai dar aos resíduos s·ólidos, 
porque nós actuamos só en aspectos técnicos".+ 

HENRI / E XPRESSO 

Os perigos da Aldea Global 
, Joáo Cortez canta no semanário ExPREsso as.reaccións que a 

crise financeira de México está a provocar no seo do Fondo 
Monetário Internacional (FMI). "O bom aluno do FMI (México) 
aterrorizou á comunidade internacional e atestou a independencia 
dos mercados. Hoje, em cada dia que passa, os paises do planeta 

· transaccionan entre si dinheiro e mercadorias num montante que 
soma mais do dobro do total de reservas acumuladas ao longo dos 
anos por todos os bancos centrais do mundo. Se há ensinamentos 
a tirar ara a fase pós~México, um dos principais é reconhecer da 
nece$sidade de o FMI acompanhar de perta as economi?S, nao se 
limitando ao chamado artigo IV que se esgota nunma visita anual 
$eguida da 'elaboraQao do r~spectivo relatório de avaliaqao dos 
d~~E}Q'{.Ol'{i!D_El_Qt9~ ~.90.!.l9micg~ 99 _pa:_ís". ' ~ s 
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Vivimos no mellor 
dÓs mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Un soldado peneque 
exclama: "Me cago na 
bandeira". Caéronlle 
.18 meses de prisión. 

Continua 
praticamente parado o 
tunel do p(oxecto Abrir 
Vigo é!O mar. Despois 
de moito furar -como 
xa se deu canta neste 
periódico- e de 
gastar vários miles de 
millóns, descubriron o 
que xa sabia todo 
quisque, a unha banda 

• e a outra da ria: que 
alí hai unha grande 
laxe, a mesma que 
serviu para lle dar 
nome a un bairro que 
posteriormente 
castelanizouse co . 
topónimo de La 
Piedra. Os inxeñeiros 
son todos de Madrid. 

De cando en vez 
rumoréase que unha 
cadea de. 
amburgueseirias ~nda 
atrás de tal ou cal 
baixo nalgunha rua 
céntrica. Pero o certo 
é que na Galiza ainda 
hai moitos··menos 
establecimentos de 
comida-lixo que en 
París ou Barcelona. É 
a modernidade que 
non dá penetrado. 
Aquí a xente segue n~ 
teima vellouqueira de 
xantar· empanada de 
xoubas, caldeirada de 
-raia, polvo á feira, 
costeleta eón 
cachelos, carne ao 
caldeiro, queixo con 
marmelo, filloas de ~ 
sangue con mel, leite 
frito e canas do 

Mulleres 
no sindicalismo 
nacionalista 
Ordenando os meus papeis 
destes últimos anos atopeime 
cun múmero de A Nosa Terra 
do ano pasado no que foi publi
cada unha reportaxe sobre o 
Congreso de Constitución da 
CIG, magno acontecemento 
ocurrido no noso país o 19 de 
Marzo de 1994. Volvín a lelo e 
sentinme novamente emociona
da pois, en efecto, Linha longa 
emoción percorrera o meu. car
po aquela data histórica. 

Pero non foi este recordo o que 
me fixo coller papel e lápiz e 
lanzoume a escribir. Seguín len
do e atopeime cun párrafo que 
xa me chamara daqu~la . a aten
ción. O xornalista facía referen
cia ao escaso número de mulle
res que presidían o Congreso e 
tamén ao escaso número de de
legadas qu~ asistían ao mesmo. 
A continuación· engadía que, 
non obstante, a CIG no seu pro
grama, e como un dos seus ob
xectivos, viña de aprobar: "im
pulsar a participación das mulle
res, ... , e pularmos de modo es
pecial polo seu papel dirixente 
nas organizacións sindicais" . . 
Pero xornalista remataba o seu 
comentario coa qu~ixa dunha 
muller delegada presente no 
Congreso que dicía: "Póñeno no 
pápel,. pero na 
práctica, ... 
Claro que é 
un paso. Ago
ra polo· menos 
podémoslle 
recordar o es
crito". 

Xa pasou un 
ano e medio 
dende aquela, 

Équenos 
confonnamos 
con esperar e 
pqder11es 
recordar o 
escrito no 

e moito ternos pro' ·mo 
vivido e .convi- XI 
vida os e as congreso? 
que formamos 
o sindicalismo 
nacionalista. 
A Central Sindical no sea . con
xunto e os seus Organismos de 

. Dirección en concreto, son os . 
responsables e deben pular por
que obxectivos como os que co
mentamos se vaian conseguin
do. Pero eu como muller e mili
tante da CIG pregúntorrie e pre
gunto ás demais mulleres da mi
ña Central Sindical: 

Que estamos a facer nós, que 
pasos estamos a dar para efec
tivizar estes obxectivos, para 
conseguir que estes proxectos 
sexan unha realidade? Estamos 
participando realmente ila vida 
da Central? Ternos ampliado o
noso compromiso persoal e sin
dical, o naso traballo militante, a 
nasa solidaridade como mulle
res? Ou é que nos conforma
mos con esperar a poderlles re
cordar o escrito no próximo con
greso? 

Antes de rematar quera enviar 
un ·saúdo á Manola Arias, nova 

~ -·--·· .. ~ 
Radio Pene 
Casa do Concello 
15500 Pene (A Coruña) 

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

Telefax (981) 34 27 51 

. 
LADRAN? 

NANINA SANTOS 

A famosa sentén~ia escureceuno todo. Houbo outras causas 
tan ou máis destacadas: 

acontece nos meios de comu-
nicacióm sobre todo o referen- · 
te a Galiza ou a calquer movi-
mento de tipo nacionalista ou 
independentista. 

O que querem facer asi é inten-
tar soterrar ao nacionalismo, in-
tentandoo afastar da vida públi-
ca e nalguns casos terxiversan-
do informacións (como aconte-

- O líder Farrakhan que mobilisa a sempiterna humillación · 
dos negros USA contra o 'opresión e segregación, atribuindo ás 
mulleres do pavo negro a función de ficar na casa fundamen-
tando e dando solidez ·ás famílias. · 

ceu no caso do Novo Exército 
Galega, que nom tivo a repercu-
sióm nos meios informativos, 
como acontece em moitos ca-

- A memória do fiscal xefe de xustiza de Navarra onde entre 
outras lindezas, · informa de que o xeito de vestir de muitas mu
lleres provoca aos violadores, aos sobóns e non sabemos ·se ta
men aos _homes qu son quen_ de reprimirse: 

- A Asociación Galega da Muller que na sua accidentada 
comparecéncia na Comisión Parlamentar para · os Direitos da 
Muller solicitou a mediación da comisión para a devolución 
das 50.000 pts. de subvención que lle otorgou ·a Conselleria pa
ra investimehto e outras 50.000 a Andaina como aceno contrá
rio ao reparto clientelista e sectário do~ fundos publicas. 

- A famosa senténcia do Tribunal Superior de Xustiza Euro-
. peu. A ver se da. pé a un debate cerca das políticas de acción 
positiva (criticarei a Carlos Luis Rodríguez 23.X.95), e a falar 
<lesas medidas a prol das mulleres _no Estado espanol que a Se
ñora Alberdi, tocaqa dunha amnésia agallopante esqueceu que 
non existen en absoluto. + 

membra da Executiva Confede
ra! da CIG, desexándolle moito 
éxito na súa xestión. Ás veces 
os nasos compañeiros nos de
paran sorpresas agradables.• 

MARINA PÉREZ.COSTAS 

(VIGO) 

Transición 
sen nacionalismo 

· Aproveitando quizais que. está 
de moda talar de nadonalismo e 
independentismo, vou dicer algo _ 
sobre um programa da TVE 2, o 
que leva por título A Transición. 
Nese devandito programa, que 
para os que o seguem asidua
mente, tratci sobre, como bem di 
o título, a transicióm espanhola, 
pois nem que dicer tem que ne-

. se apartado, os galegas nom 
saem para nada. 

Saem os bascos, saem os cata
láns, pero os galegas nom ten
hem nema mais mínima repre
sentacióm. 

Falam dos nacionalistas bascas, 
dos nacionalistas cataláns, pe
ro, que. acontece cos nacionalis-

tas galegas. Seica nom existi
mos? Seica nom participamos 
na trq.nsicióm como calquer ou
tro povo de Espanha com nacio
nalidade histórica. 

Por que os. galegas sempre so
mos os últimos, sempre ternos 
que andará cola de todo. Des
pois parecenos mal que se riam 
de nós, pero é que nom nos 
canta de que o que querem é 
prescindir de 
nós em cal-
quer ámbito 
ou estamento Na nosa cadea 
público. 

Nom é este 
único progra
ma, tanto a ní
ve I nacional, 
como a nível 
de televisióm 
éspanhola. Na 
nasa cadea 
de televisióm 

de televisióm as 
próprias novas 
sobreGaliza 
quedam 
afastadas 

as próprias novas sobre Galiza 
quedam afastadas, informándo
nos doutras cousas de menor 
importáncia, e de escasa tras
cendencia. · 

Ql.lixera que. todos, ao igual ca
m in se deam canta . do que 

VÍCTOR TIZÓN 

· •.• Y vos ,fo'! 1)6:1R Aú5oMAS: 
WESrlloS COJJOc~1"1~"1bS 1'oS 

...,,.-- ffACEN E.s1'PM 1bR RISA IJE 
ESAS CC5/l6.N 

sos cos grupos de esquins). 

Espero, que esta carta poida 
dar a entender que os galegas 
nom somos tam acordantes co 
seu xeito de actuacióm.+ 

XURXo CAMINHA EsTÉVEZ 
(PORTAVOZ NACIONAL DO M.l.G.) 

Matizacións 
a Miguel Anxo 
Fernández 
No Caderno da A Nosa Terra, 
"As horas secuestradas", publi-
cause un magnífico artigo de 
Miguel Anxo Fernández: O cine-
ma daquela era unha titiritada. 
Quera facer uns pequenos en-
gadidos para completar o seu. 

"As melancólicas", non se estre-
nou no Cine Principal senon no 
Yago. Foi un Xoves (data das 
estreas nisa sala no anos seten-
ta) e proxectouse durante sete 
dias xustos. 

Se a película estrea_da acadaba 
éxito continuaba a sua andaina 
comercial no Avenida cine per
tencente á mesma cadea (da
quela, Metropol, logo sustituido 
polo Capitel por mor de Super
mercados Claudia, Salón Teatro 

• é Principal eran de Fraga). 

O das romarias para ollar o film, 
penso que foi un mito. Os resi
dentes na urbe compostelá fo
ron os seus consumidores na 
maioria das sesións. Queda moi 
fermoso para a lenda do cinema 
estreado na Galiza iso dos auto
buses ateigados de "salidos", 
mais a realidade foi outra. 

Rematar na cadea non debeu 
rematar nengún. O exibidor, 
despois de esgotar as 49 fun
ción s programadas, decidiu 
non xogar coa sorte e liscar 
silandeiro pasándolle a pataca 
quente á distribuidora. Se as 
autoridades competentes sou
peron algo do asunto foi a 
touro pasado e a proba mate
rial durmia xa 
o sono dos 
xustos nos 
anaqueis de 
quen distri
buiu o pro
duto para so
laz de almas 
descarriadas. 

Quedamoi 
fermoso iso dos 
autobuses 
ateigados de 
"salidos'.', mais a Remato, a 

película de realidadefoi 
Moreno Alba, outra 
e o seu mani-
cómio de to-
las descoca-
das "in puri-
bus natural is", mais que arre
pio, producía unha risa do máis 
san, lembrando os cachondos 
mentais que deviran os censo
res. Un tratamento de shock 
pauloriano contra as fraquezas 

· da carne.• 

, .. : .• ~L V.AZQUEZ DmGUEZ 

(CHANTADA) 
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A ALD .EA G LOBA Llffl~ 
Nacionalismo 
e meios 
de comunicación 
Sigo sen entender a postura dos 
nacionalistas galegos (léase 
BNG e tódos os movementos -
sindicais e sociais afins). 

Os trocos que van a acontecer 
no próximo século apúntan á 
desaparición do Estado tal e co
mo o enten-
demos hoxe 
en día; a in-
formática e as ' 
redes da co- Nos xomais 
m u n i ca c i ó n . galegas cando 
(internet) im- ' 
primirán un aparace BNG, 
troco radical está seguido de 
no sistema de ' 
vida actual verbos como 
que nen Cas- "critica oponse 
telao sería ca- ~ . ' . ' 
paz de imaxi- d1xo, matiza, 
nar. En fín, repulsa ... ". 
serán unhos 
cámbios co-
mo o que su-
puxo a revolución industrial na 
sua época. Pero non teño espe
ranza de que os dirixentes na
cionalistas chegen a entender 

ANTEACRISE 
DO ESTADO VATICANO 

NON QUEDA OUTRA QUE 
PRIVATIZAR O CEO. 

TAL COMO ESTÁ 
NON É RENTÁBEL. 

esta realidade que se nos aveci
ña, máxime cando moitos dos 
leitores de ANT teñen como pro
blema de ~stado nestes intres si 

DANIEL 

- I 

gaita escocesa si, si galega non. 
(E mentres, todo hai que decido, 
as regueifas e os regueif eiros a 
piques de esmorecer). 

E nestes derroteiros. todavía an
dan os dirixentes nacionalistas 
galegos. É seguro que nun futu
ro próximo só sobrevirán aque
las ideoloxias que teñan un bon 
acceso aos médios de comuni
cación. É,dicer, aqueles que os 
posuen. E máis, só é realidade 
si é noticia, o demais non existe. 

. Este é un axioma que entenden 
ben os estudantes -de xornalis
mo, e que ainda non entrou na 
testa dos dirixentes nacionalis
tas galegos contentos por raca
near unhos minutos en Onda 
Cero ou neutras emisoras. · 

Por que en vez de denunciar a 
exclusión de Beiras do progra
ma non se traballa· para facer de __ 
ANT un xornal diário? Aposto a 
que a metade dos membros do 
Consello Nacional do Br:-JG non 
están suscritos a ANT. 

Mentres outras ideoloxías ha,i 
décadas que entenderon e viron 
a necesidade de ter e controlar 
medios de comunicación, 9s ga
legos pensan que cunha multi
copista os problemas dos mass
media quedan resoltos. 

Saiban que é máis rentabel in
vestir cartos en ANT para con
querir un diário que os 30 ou 

Axenda Alternativa (jalega-96 
papelária 

ASOCIAClÓNS CUtruRAts. 
COOPERAOÓN NTERNACJOMAl 

ECOLOXIA 
FEMNISMO 

GALEGO. A NOSA lJNGUA 
INSUBMISIÓN - 08XfCClÓN DE 

CONCtÉNCfA 
MOODADE 

MOVEMENTO ANTI-StDA 
MOVEMENTO VECJÑAL 

FEITA EN PAPEL RECICLADO· ENCADERNACION ARTESANAL· TAPAS DURAS· FORMATO INNOVADOR· MAIS DE 200 PAXINAS 

r----------------~-------------, 
NOME APELIDOS I ~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~ 1 
ENDEREZO-------------- C.P. ___ I 

TLF. ------ POVOACIÓN ---------......-- : 

N.l.F. 1 
Solicita lle sexan enviados ........ exemplar /es da Axenda Alternativa Galega 96, 1 
polo importe de l .700 ptas cada exemplar, incluido o 15% de desconto. 1 

(Ofertas especiais para pedimentos colectivos). 

FORMA DE PAGO 

CJ Ingreso do importe na conta Caixa Galicia 2091 0550 82 3040002831, 
adxuntando co Boletín de pedimento copia do resgardo de ingreso. 

0 Envio de talen bancário a neme de papelária. 

O Contrareembolso (gasto adiciónal .de 300 ptas.) 

Si natura 

---------------~----~~ 
Enderezo: Coruxo - Carrasqueira, 133 

36330 Vigo. - Pontevedra 
Telf. - Fax: 986 - 46 07 63 

UNHA .f ERRAMENTl\ PARA A GALIZA DIARIA 

Carbatliñ.o. Que 
paletos! 

Publicaba ABC, o 
Domingo 22; a toda 
páxina, que unha 
banda de psicópatas, 
antigos guerrílleiros · 
latinoamericanos, ten 
arrepiada a serra de 
Madrid, cos seus 
asaltos a chalets. 
Tamén falaba dun 
grupo de inmigrantes 
africanos con instintos 
asesinos. Neutras 
páxinas insultan aos 
bascas e aos cataláns. 
Asombra a pouca 
verosimilitude e a 
desmesura dos 
calificativos. Pero non 
se trata de frases 
atribu íbeis a cabezas 
rapadas ou a grupos 
Ultra Sur, senón de 
informacións 
. publicadas nun dos 
diários con máis 
potencial económico 
do Estado español. _ 
Quen paga para que 
se difundan de novo 
as ideas de Hitler e de 
Franquito, o que lle 
curtaba as orellas aos 
mauros e aos mineiros 
asturianos7 

Vários dos 
organizadores do 
Festival Folk Cidade 
Vel/a, acompañados . 
por músicos galegas, 
veñen de visitar estes 
dias Escócia. Entre os 
afeizoados daquel 
país provocou enorme 
interés o tipo d.e gaita 
empregado en Galiza. 

Xornalistas 'de 
Pontevedra están a 
visitar lslándia, cos 
gastos sufragados 
pala empresa de 
celulosas Ence. 
Parece ser que as 
celulosas daquela illa. 
non -cheiran. O que 
tiñan que facer era 
trasladar a todos.os 
veciños ·da ria a vivir 
ao país nórdieo, 
porque levan xa vinte 
anos de visitas 
periodísticas ao 
extranxeiro, pero o 
fedor da celulosa de 
Pontevedra ségue'se 

' .,11 
+ ce • • • ~ "' • 6 • • " ' 
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·: percebindo desde 

1 

: Pontecaldelas. 
1 
1 
1 

¡ O suplemento de 
· ' economia de L~ Voz 

de Galicia sinala que a 
porcentaxe de -
afiliación sindical en 
Galiza é máis baixa 
que·no re9to· do 
Estado e toma como 
referéncia, para obter 
este dato, a povoación 
activa. Pero o qu~ 

sucede é que, en 
Galiza, as porcentaxes · 
hai que facelas a 
respeito da povoación 

• asalariada, porque 
exisJe unha proporción 
de agricultores e de 
empresários 
autónomos -que 
forman parte da 
povoación activa, pero 
non da asalariada
moito máis alta que no 
resto do Estado. · De 
establecer 
correctamente a 
proporción, resultaria 
o seguin.te: porcentaxe 
de afiliados a centrais 
sindicais, segundo 
povoación asalariada, 
no Estado español: 
14%. O mesmo para 
Galiza: 27%. É algo 
que saben 
perfectamente todos 
os economistas que 
trabatlan sen 
orelleiras mesetárias. 

Na repo-rtaxe antes 
mencionada af í rmase 
igualmente que na 

1 Galiza hai máis 
empresários (147.000) 
que traballadores 
afiliados a sindicatos. 
De ser iso certo, 
Galiza contaria con 
máis empresários 
case que Fráncia e 
Inglaterra xuntas. 
Novamente 6 dato é 
absurdo. Deses 147 
mil, untía grande parte 
son autónomos que 
hon teñen ªº seu 
cargo nengun 
asalariado. Outros_ 
están apontados nas 
estatísticas, pero son 
baixa real desde hai 

: anos. + 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: ................ . 

50 millóns de pesetas que se 
poidan gastan unha campaña 
eleitoral. 

Pero que se pode esperar dun 
movemento pragado de verbo
rrea xornalística e que nunca foi 
capaz de criar nada. Nos xor
riais galegas, cando aparace no 
titular BNG, está seguido, no 
millar dos casos dé verbos co
mo "critica, oponse, dixo, mati-

. za, repulsa~ .. ". 

Por qué non se .traballa para 
criar escalas privadas íntegra
mente en galega?. Por que a 
Mesa non imparte clases de ga
lega como fai a Koordinadora de 

· Alfabetización de Adultos no Pa
ís· Basca? Por qué o BNG ·non 
cria bares ou establecementos 
hosteleiros para financiar a or
ganización en vez de chorar 
sempre da téta pública? 

Supoño que está será unha car
.ta que acabará no esquecernen
to; mai's que se pode esperar de 
unhos dirixentes, como Lídia 
Senra do SLG que segue tan 
pancha colaborando co Ministé
rio de Xustiza exprotanto man 
de obra barata nos obxetores 
(seguro que non · tardará moito 
en aparecer nas roldas de pren
sa cunha bandeira española no 
fondo). Así nos vai..• _ . 

ANToN DIAZ VII.AfilÑo 
(LUGO) 

Cambiar Bloque 
por lrmandade 
Xa passou o tempo, .desde as 

. eleic;ons do 28 de Maio, e hai · 
que preparar-se para as que 
estam em- portas e moi proxi
mas, xa que aos galegas non é 
necesário_ tér representac;om 
no Parlamen- · 
to de Madrid. 
O ideal sería 
controlar o 
Parlamento 
galega. Sexa· 
como sexa, o 
único partido 
que o pode 
conseguir é o 
B.N.G. , pero 
para isso hai 

. que sacar-lhe 
toda a carre-
ga poxorativa 
que foi .acu-

O Bloque, 
melhor sería o 
Bloco,éo 
herdeiro natura1-
do Partido 
Galeguista 

mulando durante anos por 
erras de direcc;om, ainda que 
agora por sorte xa estam supe
rados. 

Castelao quando chegou a Bue
nos Aires, fuxindo da repressom 
fascista, esqueceuse do Partido 
Galeguista, e criou para unir a 
todos os galegas, lrmandade 
Galega, xa que lrmandade é 
umha das palavras que máis re
soáncias groriosas tem para os 
galegos.- 0 Bloque, melhor sería 
o BlocoJ é o herdeiro natural do 
Partido Galeguista, e polo tanto · 
é o partido que une aos galegas 
numha tarefa conium. 

Polo tanto propÓnho que ao Blo
que Nacionalista Galega $e lhe 
cambie o nome polo de lrman
dade Nacionalista Galega, ou 
simplesmente por , lrmandade.• 
Galega. 

Todas estas considerac;ons que 
esponho fagoas polo meu fundo 
amor a Galiza e porque levo ca
se que 40 anos vinculado a cau-
sas galeguistas. • · 

CARWs llERRANz ALv AR 

(VIGO) 

,....., 

LINAS 
XAN X. PIÑEIRO 

A histórja da humanidade' non é máis que unha pura epopeia 
xeométrica na · qtle cµrva:s e rectas loitan por prevalecer. Mes
mo hoxendia, desde os cento e pico líderes que se arreconche
garon para celebrar o.s sq anos da ONU até ese concelleiro que 
conspira no portal imediato, o mundo da polítca é ·somente un 
reflexo <leste combate secular entre dous extremos enfrontados 
a marte: o tiraliñas e o arabesco, o monolito e o. globo sonda, 
a recta Castela e a procelosa periféria, as toupeiras de San Cae.: 
tano e esa circuvalación da que nunca sabe.remos se abre viei
ras ou se arruina definitivamente a paisaxe. 

Igual que hai apolíneos e dionisianos, herrerianos e rococós, 
guerristas e renovadores, partidários de Clint Eastwood ou de 
Marlon Brando, a milenária contienda de recias e curvas canse-

. gue, entre nós, trazos de auténtica dialéctica hegeliana. Só te
rnos que fixarnos nas autoestradas_ que quixera facer Cuiña e 
nas l::>arbas nas que Be.iras enguedella os dedos; na gomosa 
rectitude do tupé de Paco Vázquez e nos lentes cu de vaso de 
Xos·é Luís Barreiro; no nariz de Cacharro e nos chapeus de An-
tón Reixa. · 

Algun dia, de tanto batallar, curva e rectas han acadar algun 
modelo de armistício. Ahondan os exemplos de praias feitas 
peiraos ou obeliscos convertidos e_n globos de Betanzos. Ese 
dia, a Cuiña sairanlle as autoestradas como ferraduras. E mes
mo é posíbel que as barbas de Beiras parezan as de Lincoln. 
Ou ·algo asi. + 

Galiza, nas;om 
celta, sim senhor 
No número correspondente ao 12 
de Outubro, apareceu publicada 
nesta secc;om umha carta que 
tentava liquidar o suposto "mito 
celta'', o qual, segundo o autor, 
''vai senda hora de abandonar de 
umha vez e para sempre". 

Entre outras, a carta contém 
afirmac;ons como "ser celta non 
significa absolutamente· nada", 
"agqcha no seu fondo un pensa
mento racista". 

T entarei rebater estas e outras 
.afirmac;ons, comec;ando por dar
lhe a razom num priocípio em 
que sim bateu certo: "dicer que 
existe ou existiu unha raza celta 
é amasar unha ignorancia com
pleta de ·história e antro"poloxia" 
üá que, com efeito, o celtismo 
nom é um conceito racial). 

É certo que a reivindicac;om do 
carácter celta da nossa nac;om 
parte, no século XIX, de critérios 
intuitivos e poéticos, ao servic;o 

da causa da regenera~om da 
consciencia colectiva dos gale
gós, em autores como Murguia 
ou Pondal, e. que tivo na primei
ra metade deste século teóricos 
como Risco, que reivindicárom 
o celtismo como conceito racial. 
Esta falta de base argumental 
nuns e outros ajudou a despres-. 
tigiar a possibilidade de a Galiza 
contar realmente com umha 
assencia cultural desse teor. 

Mas, atenc;om, os encarregados 
de botar por terr~ tal via de estu
do forom, no franquismo, os histo
riadores espanhóis, comandados 
por Alonso del Real, que construí
rom a teoria de a Galiza comec;ar 
a existir como tal merca da roma
nizac;om, bem como da posterior 
imposic;om do reino visigodo. Esta 
teoria historiográfica ocultou e 
desprestigiou as fontes escritas 
dos historiadores romanos e gre
gos e o trabalho efectivado até o 
ano 36 polo Seminário de Estu
dos Galegas, que comec;ara a es
tudar e explicar a ·nossa história 
de umha óptica interna e dando a 
sua autentica dimensom ao celtis
mo. O trabalho de Cuevilhas é um 

bom exemplo desta via galega de 
investigac;om histórica, aposta 
aos interesses do lmpério. 

As gerac;ons de historiadores for
madas na visom da história da 
Galiza ao servic;o do projecto im
perialista espanhol seguírom e 
seguem a transmitir preconceitos 
destinados 9 liquidar qualquer 
tentativa de visom histórica autó
noma, e hoje continuam a ser 
dogmas de fé histórica afir
mac;ons como a do autor da cita
da carta: "Galiza, a sua cultura, 
as suas peculiaridades, non vai 
alén ·da ldade Média". Para ilus
trar este tipo 
de afirmac;ons 
di-se que os 

·toros som de O ráct Ita 
origem medie- ca er ce . 
val e romana, da Galiza nom é 
que a romani- um concelto 
zac;om apagou 
qualquer ves- racial, mas 
tígio da cultura rultural 
anterior, que 
os habitantes 
dos castros 
eram índios com tapa-rabos, que 
se tam celtas som os da meseta · 
como nós, ... 

No entanto, há umha esperanc;a 
de recuperarmos a nossa autenti
ca história, e com ela, o nosso or
gulho de povo diferenciado (nom 
superior, mas também nom infe
rior a ninguén). Nos últimos anos, 
historiadores e historiadoras no
vas, entre os que se podem citar 
a André Pena ou Blanca Fdez. Al
balat, estámn a estudar em pro
fundidade a nossa história mais 
antiga, com base documental e 
epigráfica, e a desmontar todos 
os tópicos impostas pola historio
grafia oficial espanhola, ligando 
assim com os trabalhos dos histo
riadores galegas de pré-guerra. 

Entre as conclussons que se tiram 
da leitura da obra destes novas 
autores, podem-se citar: O carác
ter celta da Galiza nom é um eon
. ceito racial , mas cultural . Parte do 
acervo comum indoeuropeu e, 
dentro deste, caracteriza-se polo 
seu carácter arca:co e rural , esten
dendo-se esta cultura polos Finis
terrae atlánticos europeus. Por su
posto, também som celtas outras 
áreas da península e Europa, mas 
com ·carácteristicas marcadamen
te diferentes. A nossa cultura é 
atlántica, a deles mediterráni . 

Sabe o autor da carta a que res
pondo que a origen das actuais 
comarcas remonta como mínimo 
á ldade do Ferro, constituindo-se 
daquela em territórios autárqui
cos, perfeitamente organizados 
nó político, no religioso, no social? 
Sabe que está documentada na
quela altura já a existencia do foro 
(nom com esse nome, claro)? 

Há niuitas conclusons revolucio
nárias nos novas estudos históri
cos que se estám a realizar nao 
nosso país, que ajudarám a de
volver-nos o nosso autenticq pas
sado, algo totalmente necessário 
para continuarmos a construir um 
futuro digno para esta nac;om. 
Por enquanto, som já horas de 
que os nacionalistas nos preocu
pemos de rechac;ar o que os es
panhóis nos dim que fornas ou 
devemos ser, no histórico, no ·lirí
guístico, e em tod_os os ámbitos. 
Perdamos o medo á liberdade. + 

. (1) Para introduzir-se no tema é recomen
dável da História ·da Gallza em banda 
desenhada recentemente publicada, e 
para faze-lo de um jeito mais profundo, a 
obra Naron, un concello con história 
de seu (dous tomos) , de André Pena. 

jOAM CASTINHEntA 
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. l\f overnbro 

berá · 
Centro 

Galego de Arte 
Contemporánea cinco 
exposicións e dmis 
ciclos de conferéncias. 
Despoi~ do longo 
siléncio que .se teceu 
sobre o edificio de 
Álvaro Siza, a chegada 
de Glória Moure á 
dirección artística 
supuxo a dinamización 
da actividade do Centro 
que pode ser un ponto 
ae encontro das 
vangardas artísticas do 
momento. Sobre o 
ambicioso programa 
apresentado por Moure 
cae a amenaza da 
redución dos 
presu postos da 
conselleriá de Cultura. 

·auieirQ 
·CULTURAL 

Directora do Centro Galegó de Arte .Contemporánea 

Glória Moure 
'A cultura ~ontemr)oránea senipre parece elitista' 

8 CARME VJDAl 

Ao se facer cargo da dirección 
artística do CGAC apresentou 
como os seus dous grandes retos 
dinamizar a cultura plástica do 
país e achegala á sociedade gale
ga, que proxectos se des'eñaron 
con ese fin? 

Levamo ete me e traballando e 
d de o CGAC e tá clara a forte di
namización que de envolvemos in
crementando o número de expo i
ción , iniciando a colección, pro
xectando ciclo de conferéncia co
mo o que comeza e ta emana o
bre Patiño e o que de de Outubro a 
Xu1lo mo trará a relación do cine 
coa arte e en Decembro teremos os 
primeiros talleres para artistas con
vidando a figuras intemacionais. A 
no a é unha política a longo prazo 
que incide nas estrutura e por iso 
se precisa tempo, non estamos por 
un traballo de trinque. En canto á 
incidéncia no público necesitamos 
tamén un prazo para que se poda 
sentir pero a pesares diso podemos 
xa dicer que as exposicións son 
moi visitadas e apréciase unha es
pectativa sobre o que está a pasar. ,. 

Pero non se está a deseñar un 
centro para elites e iniciados? 

Todo o que é cultura contemporá
nea parece elitista porque normal
mente hai menos información e 
máis descoñecemento e polo tanto 
certo medo porque ao non coñece
res non te achegas. Aqui o Centro 
ten un labor que cumprir e por iso 
as· xornadas de cine e arte ou de 
música son moi importantes por
que fan que se vexa a obra non co
mo algo aillado senón que perten
ce a un entramado cultural e a xen-

te comeza a relacionar. Por iso ta
mén penso que é bo facer cada ano 
unha revisión histórica como a que 
se está a proxectar dun escultor do 
século XIX visto desde a contem
poraneidade, ligado coa arte actual 
nun intento que rompe barreiras. A 
xente percibe asi unha figura do 
século pasado como absolutamen
te contemporánea e comprende 
que as artes visuais pertencen a un 
entramado complexo. 

Eis a diferéncia entre un centro 
de arte e un museu? 

A vantaxe do CGAC é que abre 
no ano noventa 
porque desde fi-

-mos anos. A mestura entre o que é 
museu, exposicións e ciclos de 
conferéncias oferece unha interdis
ciplinalidade mantendo as particu
lares personalidades pero deixando 
claro que o entramado -cultural é 
único. O centro ten que ser quen 
de axudar á xente a entender por 
unha aproximación personal. 

A colección estábel 

O máis difícil tal vez esté a ser a 
cons~rucción d~se fondo estábel 
tanto pola limitJtción dos inves
timentos como pola polémica so
bre os critérios a seguir e a utili-

zación do patri
mónio da Xunta. 

nais dos 70 aos 80 'E · 
asistirnos a un ·xur- stamos O centro é de arte 

contemporánea e 
decidiuse que os · 
fondos. éomezaran 
nos anos 60 por ser 
época- dun cámbio 
cultural absoluto • . 
Unha vez tendo 
claro isto ternos 
que pensar que é 
un centro galego e 
que a arte galega é 
unha das'_protago
nistas. de xeito in-

dimento de centros 
·que se dedicaron a 
dinamizar, por mé
dio de exposicións 
pero non tiñan un 
referente estábel e 
centraban toda a 
sua actividade nas 
artes plásticas. Iso 
tivo unha parte 
vantaxosa coa acti

nunmomento 
. fantástico 
• 1 

para a criación 
porque é . 
un tempo_ 
difícil 

v idade xenerada :. para vivir'" 
pero tarnén a parte 
negativa porque 
dentro <lesa activi-
dade botábase en 
_falta un referente 
permanente que é a 
colección, á que o 
público acudia e 
daba unha certa es-
tabilida<;le á inesta-

discutíbel, por tóxi
ca e por responsa
bilidade, ao se tra
tar dun centro pú
blico que ten que 
ensinar a arte que 
se produciu e se es
tá produc'indo no 
país. Pero tamén 

bilidade do centro. Agora .estamos 
nun momento de reflexión e, oeste 
sentido, o centro da Galiza pode 
ser un ponto de referéncia mundial 
sobre todo o que pasou nos últi-

ten que contextualizar ese arte no 
momento en que xurdiu no ámbito 
internacional. Pór iso comezamos 
a. colección coa arte galega e divi
dímola en duas partes. A primeira 

até os 80, nunha xeración que non 
está presente nos rnuseus galegos e 
o noso interese era apresentar eses 
artistas con obras da época. A 
Xunta comprou obras deles pero 
actuais e iso deiimitou que non Se 
poidesen utilizar moitas pezas para -
a colección e tives~rnos que reco
rrer ás adquisicións QU os depósi
tos como os do Reina Sofía ou do 
Museu Maside. 

· Arte galega actual 

Como ve a _arte galega que se es- · 
tá producindo oeste momento? 

A arte forma un entramado co·pa
norama cultural e co social e iso 
nos diferéncia na cultura plástica. 
Na exposición de Signos e Mira
gres de corte internacional coloca-· 
mos dous· galegos que están abso
lutamente ao nível de calquer ou
tro artista e mesmo os uqe viñeron· 
de fóra están sorprendidos co seu 
nivel. Moitas veces o provincia
nismo ven máis dun mesmo que 
dos demais e o centro a ese. nível 
ten que ser exportador pe artistas. 
Penso que é u'n momento fantásti
co para a criación porque é un 
momento difícirpara vivir e en 
Galiza se está a producir .un arte 
absolutamente exportábel. 

Tanta actividade choca coa pa
ralisación anterior, por que pen
sa que tardou tanto en porse a 
funcionar o CGAC? 

Creo que habia vontade de cnar o 
centro pero non estaba definido o 
que se quería facer concretamente. 
Pergúntase por que estivo pecha
do pero eu penso que foi un acer
to, agradecin entrar sen herdar 
problemas dunha mala xestión. t 
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DI AS 

•Aquí están 
os do catamarán, 
berro unánime 
no festival 
de solidariedade 
cos mariñeiros 

Aquí están os do catamarán foi o 
berro máis coreado' polo público, 
en canto vários membros dos 
grupos participantes ocupaban o 
cenário encarapuchados con 
pasamontanas. Uxia e os grupos 

' Treixadura e Chouteira animaron 
durante case tres horas o Festival 
en solidariedade cos mariñeiros 
.do Morrazo que se desenvolveu o 
pasado Sábado 21 no Pavillón de 
Roniarigo en Cangas. 

A última parte da festa foi 
protagonizada por Os 
Diplomáticos de Monte Alto que 
presentou Antón Reixa e polos 
monfortinos Yellow Pixoliñas. O 
público, bastante animado e de 
idades moi variadas, non encheu 
con todo o pavillón. As pancartas 
criticando á Comunidade 
Europea, ao gov©mo central e á 
Xunta e as intervencións desde o 
estrado en defensa dos mariñeiros 
-"o mellor que ternos neste 
país", en palabras de Reixa- non 
conseguiron ocultar as 
deficiéncias de son que parecen 
ser unha constante das actuacións 
neste tipo de locais. + 

• Castañazo Rock 
leva a oito grupos 
a Chantada 

Oito grupos participan o sábado 
28 de Outubro nunha nova edición. 
do Castañazo Rock de Chantada 
que cÓmezará ás 21.30-no 

. mercado gandeiro. Actuarán O 
Caimán do Río Tea, Os . 
Impresentables, Os Papaqueixos, 
Os Rastreros, Os Diplomáticos, 
Kaos, Skrnabois e Os T.úzaros. + 

•Ar! analisa 
a relación 
do naciónalismo e 
a insubmisión 

O último número da revista galega 
antimilitarista Ar! inclue un 
extenso dossier sobre Nación, 
Estado e Exército y.o que se quer 
abordar "un dos aspectos máis 
cqmplicados e polémicos ao que o 
antimilitarismo· galega ten que 
buscar solucións". Desde o ponto 
de vista de estar!110S nunha nación 

sen estado e da auséncia de 
soberanía nacional os artigos de 
Bieito Lóbeira, secretário xeral de 
Galiza Nova, o independentista e 
ex-preso político Antom Garcia 
Matos ou do membro do consello 
de redacción.e militante 
nacionalista Carlos Morais, entre 
outros, debaten a función dos 
exércitos e os posicionamentós 
ideolóxicos sobre a insubmisión 
no nacionalismo galega. O dossier 
complétase coa escolma dun / · · 
documento de Jarrai no que se dá· 
canta da postura adoptada pola 
organización xuvenil basca sobre 
o tema. No número inclúense • 
tamén artigas de Vi9ens Fisas, 
Sergio Pesutic, Xosé Maria 
Álvarez Cáccamo e unha 
entrevista con Carme Muiños, 
presidenta da Asociación de 
Familiares de Obxectores ·e 
Insubinisos. + 

• Reimundo Patiño 
no CGAC 

Coincidindo co décimo 
aniversário da sua morte o Centro 
Galego de Arte Contemporánea 
organiza un ciclo monográfico 
sobre Reimundo Patiño que 
analisará a figura do artista en 
catro xorfiadas celebradas 
semanalmente. O ciclo comeza 
este xoves día 26 cunha · 
conferéncia de Xavier Seoane ás 
19 horas para seguir coa 
intervención de Angel González 
Garcia. Para o Xoves 2 de 
N ovembro está programada a 
intervención do crítico de arte 

Afltón Castro e unha mesa 
redonda con Xosé Di~z , X.M. 
Sánchez Pereiro, Antón Patiño e 
Alberto Corazón. A seguinte 
sesión celebrarase o venr.es 1 O 
coas disertacións de Antón Patiño 
e Manolo Rivas para rematar o 
!Vehres 17 cunha conferéncia de 
Méndez Ferrín e unha mesa 
redonda na que participarán Uxio 
Novoneyra, Méndez Ferrin, Antón 
Reixa e Mª Luisa Sobrino.+ 

• Xavier Seoane 
g·aña o Esquio 

O poeta coruñés Xavier Seoane 
ven de receber o Premio Esquío 
de Poesía, na sua XV edición.· A 
obra gañadora titúlase Umbral de 
Vida. O accésit foi para X osé 
Miranda por Sonetosfera. O 
prémio está dotado con 500.000 
pesetas e a edición do libro. Os 
organizadores - FundaCión Caixa 
Galicia e Sociedade V ali e ' 
Inclán- escolleron un xurado 
remozado, formado por Manuel 
Álvarez Tomeiro, Ramiro Ponte e 
Xulio López Valcár3el. • 

• Encontro estatal 
de audiovisuais 
didácticos 

A ÁS-PG organiza para os días 
15 a 18 de Novembro, o I 
Encontro Estatal de Médios 
Audio'visuais, que será ·acollido 
pola Faculdade de Belas Artes 

en Pontevedra. No encontro 
tratarase de analisar o 
audiovisual educativo no Estado 
e expoñeranse os traballos da 
administración autónoma. 
Haberá tamén un taller de vídeo 
e de CD ROM. A participación 
está aberta. ao profesorado das 
Novas Tecnoloxias na Docéncia, 
pero dirixida especialmente aos 
profesores dos Centros de · 
Recursos e Coordenadores de 
Au_diovisuais. A matrícula_pode 
facerse chamando ao (981) 27 
82 59. 

.•Nova etapa 
do Terra e Tempo 

A Unión do Povo Galego ven de 
iniciar unha nova etapa nos 
contidos do seu histórico voceiro 

T erra e Tempo, nacido en 1965 . 
Este número, que cobre o 
derradeiro cuatrimestre do ano, é 
apresentado corno "de 
informacicón análise, 
interpretación e propostas de 
actuación, sobre temas 
monográficos". O primeiro 
número desta etapa concéntrase 
na interpretación histórica da 
Idade Média, con traballos de 
Anselmo López Carreira e Luis 
Obelleiro (A historia oficial e a 
negació de Galicia); Andrés 
Pena (O reino de Galicia na 
I dade M édia ); Francisco 
Rodríguez (Un personaxe 
simbólico: Pardo de Cela) e 

• ~osé Ramón Freixeiro (O galega 
na ldade Média).+ 

• Ciclo sobre 
a situación 
da muller galega 

A secretaria da muller CIG vai 
organizar un ciclo de charlas en 
Vigo para analisar a situación da 
muller respeto ao idioma, á 
inserción na economia ou ao 
mar, asi como un balance da 
conferéncia de Beijin. Ocuparán 
a mesa como oradoras, desde o 
31 de Outubro ao 21 de 
Novembro en Martes sucesivos, 
as deputadas nacionalistas Olaia 
F. Davila, Pilar García Negro, a 
economista Natividad L. Groba, 
Rosa Garrido da secretaria da 
Muller e Alicia Rodríguez, 
presidenta das mariscadoras de 
Moaña.• 

...........................................................................................................................•............. . . 
A s·etnana do libro portugués . busca 
novas vias de .comunicación entre as duas culturas 
Editores, libreiros e escritores 
galegos e portugueses déronse 
cita na Semana do Libro · 
Portugués que se ven de celebrar 
en Santiago e Vigo e que ten 
como fin promocionar a 
interrelación das ·duas culturas . 
próximas. As medidas á tomar 
para o achegamento dos leitores 
galegas ao libro portugués que se 
debatiron no encontro son a 
promoción dos pontos de venta, 
na que participarán 40 editores 
portugueses,_ e o 
desenvolvemento de reunións 
entre editores portugueses e 
editores, libreiros e 
distribuidores galegos. Xunto ás 
xomadas inaugurouse unha 
exposición de libros portugueses 
na igresa de San Domingos en 
Santiago. 

En canto aos editores galegas, 
Bieito ~edo desde a presidéncia 
da Asociación, lamentou a 
presenza testemuñal dos 
escritores galegas nas librerías 
portuguesas e tamén constatou 
que a literatura portuguesa 
vendida· na Galiza debíase até o 
momento ao entusiasmo 

• _particular dalgun libreiro. No 
tocante á edición de obras de 

: · autores portugueses por 
: editoriais galegas, Ledo 
• posiéionouse a favor da 
• . tradución -única forma segundo 
• sinalou de aceder ás axudas 

institucionais- deixando 
constáncia da postura individual 
sostida por Laiovento dentro das . 

editoriais a prol de editar en 
portugués os libros dos autores 
do país viciño. Como medida de 
promoción, tanto Bieito Ledo 
como o editor portugues Lello 
anunciaron a sua intención de 
buscar os medios para participar 
nas feiras de libros que se 
celebran nos dous pa-ises. 

,Os escritores portugueses 
presentes no encontro mosn;aron 

a sua satisfación polo 
recebemento e a aceitación na 
Galiza pero lamentaron o grande 
distanciamento que ainda existe 
nas duas culturas. Agustina 
Bessa-Luis foi precavida á hora 
de sopesar os resultados da 
reunión e sinalou que .o proceso 
vai ser "moi lento para lograr o 
mútuo coñecemento. Non se 
poden esperar miragres "; 
mentres Femando Martinho 

ANDRÉS PANARO 

deixou patente a sua esperanza· 
na recente posta en 
funcionamento dunha cátedra de 
galego na Universidade de 

· Lisboa. Os escritores que 
maiormente se mostraron a favor 
de ser lidos en portugués tiveron 
tamén ·palabras, nomeadamente 
na intervención de Nuno Júdice • 
para chamar a atvnción sobre "a 
falta de divulgación do noso 
pasado comun".+ 
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Dominio 
contido 
O capitán Lobo 
Negro 

Se hai uns meses aparecia Matar 
o tempo (véxase ANT 6 de Abril 
do 1995), agora Xesús V ~lcárcel 
entrega outro libro narrativo, de 
relatos: O capitán Lobo Negro<•>. 

Son catorce relatos ben diferentes 
entre si, como se avisa na contra
portada. Orabén, un elemento co
ro un atravésaos todos: quedan a 
meio camiño. Por que? Os relatos 
son contos de terror ("Terceira 
Agrupación Guerrilleira"), cómi
cos ("A Vaca Pastora"), paródi
cos ("A demanda do copón"), re
alistas ("Valado de pedra"), sim
bólicos ("Leñadores"), etc. Mais, 
case todos eles, non levan até as 
última consecuéncias todos os 
materiais que encerran dentro de 
si. A non ser aqueles que podía
mos calificar de realistas, que son 
os mellores relatos do volume. 
Duo realismo case sempre duro, 
sen concesións. Como "Valados 
de pedra", onde a opresión, a 
mesquindade dunha aldea leva á 
destrución de duas persoas: nai e 
fillo. Vlacárcel, neste relato, es
quece todo bucolismo. Ás veces 
hai relatos que teñen un bonco
mezo, literário, pero o autor, qui
zá porque sabe que se está a pa
rodiar (ou a canib_alizar anteriores 
relatos seus), non chega a un fi
nal que case demanda o relato: 
"Delicto menor", que ten moitos 
materiais dun anterior relato seu 
iocluído en Contos nocturnos, "A 
quinta". 

Outros son relatos de atmosfera 
nos que o autor acaba perdéndo
se nunha floresta de símbolos e 
nos que non se albísca ben que é 
o que quixo dicer, son os piores 

Xesus Manuel Valcárcel. 

contos do libro, para min: "A 
doutora M. Soliño", "Sétima ci
dade" ou "O castelo circular", 
ainda que oeste último acada un
ha condensa-
ción lingüísti-
ca que fai 
abalar o conto Valcárcel 
entre o relato 

cria -µnha e o poema. 
Pero os rela- prosa viva, 
tos que máis · 
se lle agrade- ncaz, 
cen a Xesús lúcida, 
Valcárcel son irónica e 
aqueles nos chea de 
que ceiba par-
te da sua vea humorismo 
cómico-satíri-
c a. "A vaca 
Pastora'', pu- _ 
ro disparate cómico no que se sa
tiriza tanto aos poetas venais 
(pergúntalle o Capo da droga ao 
poeta Ernesto Folgar se está dis
posto a traballar para el, e non só 

polo diñeiro, quizá non quer trai
zoar fidelidades ou ideais: "En 
absoluto, para nada -deféndese 
o poeta, alarmado. Se aquí me 
pagan máis, ¿por que vou traba- · 
llar para outro?"), como a teima 
de certos narradores de apresen
tar a realidade galega só através 
da droga. A sátira acada o seu 
cúmio no final do relato_. Outras 
veces a sátira-paródica é lingüís
tica ("Leñadores": "lavaba de 
mañá os .cabelos na fontana fría", 
"provisto de arco e frechas e coa 
disculpa de cazar cervos do mon
te que viñesen a beber. .. ", etc). E 
no relato satírico-paródico máis 
conseguido, "A demanda do co
pón'', o autor intenta pór unha 
pouca de orde na narrativa gale
ga-actual -iso 'pen·samos nós. 
Norberto Galaz é o herói desta 
história. Vakárcel .paródia os 
modos da "tradición artúrica'', a 
sua linguaxe, ~ a teima da sua re
produción por parte de narrado-

res -galegos. A paródia acada mo
mentos nos que o leitor case po
de ceibar a gargallada. 

Por outra banda, e corno debe 
ser•;.º herói acaba _acadando o 
santo cazolo ou copón: E hai ou
tros relatos nos que a melancolía, 
produto da rnemória, acapara o 
relato: "Historia de amor'', o 
conto que dá título ao libro, fer
mosos r~latos. 

Por ·outra parte, e .ainda que non 
leva os relatos até as últimas con
secuéncias, feito polo cal moitos 
-deles non acadan o clirnax axeita
do, Valcárcel continua a ser un 
narrador que domina diferentes 
rexistros lingüísticos, que cria un
ha, prosa viva, ricaz, lúcida, iróni
_ca e chea de humorismo. Un na
rrador que sabe parodiar e autopa
rodiarse. E, tamén, un narrador 
que ten un mundo persoal, no que 
os nenos son personaxes vivos, 
crueis, dramáticos, QS poliniorf os 
perversos que dicia don Sexis
rnundo Freud; un narrador ao que 
dificilmente vemos metido no pa
pel de autor de relatos infantís. O 
noso escritór domina como pou
cos o mundo infantil, cheo de· me
dos, crueldades, alegrías menores 
e maiores, e, sobretodo, de ódios 
inimaxinábéis. 

O capitán Lobo Negro .-torna 
amosar un escritor dono dos seus 
recursos, mais tamén un escritor 
que pode, e debe, dar moito roáis 
de si. Os mellores relatos <leste 
volume asi nolo fan albiscar. Xe
sus V al cárcel ainda nos debe ese 
grande volume de relatos que 
Contos nocturnos facia prever, 
porque é o noso autor un deses 
escritores aos que se lle debe pe
dir que vaia máis alá, porque non 
lle faltan nen cualidades nen, se
guramente, gana.• 

X.G.G. 

(1) Col. Literaria núm. 132. Editorial Gala
xia. Vigo, 1995. 202 páx. 1.320 pta. 

1· 
t· rtas de 

verno 
Agustín 

i=ernández Paz 

Unha novela de terror 
para o público xuvenil. 

tlii41.i 
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canta de li"Qros 

Dous trimestre"s 
de Colóquio Letras 
A revista lisboeta saca á rua os 
números 135/136, correspondentes ao 
primeiro semestre do ano. Cunha 
presentación do máis coidada 
·~colóquio. Letras" reune dous 
números nos que destacan .a hornenaxe 
ao-finado Miguel Torga e seis poemas 
inéditos de Sebastiao de Gama. Esta 
edición ten unha especial ádicación á 
poesia portuguesa de todos os tempos, 
con reseñas a Cesário e Camües ·e 
cunha mostra da lírica actual. Máis que 
notábel é a parte gráfica destes dous 
números de "Colóqµio" cunha 
selección fotográfica e pictórica de 
grande calidade. + 

Poeto.s 
Andantes 
·-Navegantes 

Afondando 
na arte e na escrita 
Luis Rei Nuñez publica Poetas, 
andantes, navegantes en Edicións do 
Castro. A conversa volta a ser para o 
autor un medio de coñecemento do 
artista nun libro que compila artigos e 
ensaios sobre os escritores da Galiza e 
reflexiona sobre a obra' dos roáis 
destacados criadores. Son traballos que 
abranguen desde o ano 1982 até o 
presente, afondando en personaxes 
vivos e mortos. Rafael Dieste, Vicente 
Risco, Miguel Torga, Isaac Diaz 
Pardo, Luis Seoane ou Rosalia de 
Castro son só algúns nomes da ampla 
escolla feíta por Rei Nuñez. • 

Romarias e 
peregrinacións, 
un achegamentd 
á riqueza cultural 
O Consello da Cultura Galega publica 
as actas do simpósio de Antropoloxia, 
celebrado hai dous anos co motivo do 
Ano Xacobeo. Con estas ponéncias, 
téntase ampliar o estudo do fenómeno 
antropolóxico das romaxes e das 
peregrinacións dende o ponto de vista 
de diversos especialistas. O libro 
Romarias e peregrinacións conta 
coa aportación da maior parte dos 
investigadores participantes no 
simpósio. Cun predominio claro da 
antropoloxia galega, caben destacar as 
aportacións do portugués Nuno Porto e 
do francés Jean-Claude Galey. + 

Aprender o respeito 
A obrigatoriedade de que os 
estudiantes conten con materiais 
complementários de educación fai 
xurdir traballos dun grande interese. 
Xerais edita unha série de materiais de 
coeducación para educación 
secundária baixo o epígrafe Feminino 
e masculino. Margarita Pérez Froiz e 
Xoán Currais fan estudar os roles de 
xénero en catro campos: a filosofia e a 
ciéncia, o traballo e a escola, a 
linguaxe e os medios de comunicación 
e a mitoloxia e a relixión. Téntase que 
o& roáis mozos analisen o 
androcentrismo nos diferentes ámetos 
que conforman a sociedade. • 

.. 

• 

•• 
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Felizmente 
contaminados 
Golosinas 
de Pedro Guerra 

Pedro Manuel Guerra volta a traer · 1 

ao primeiro plano da actualidade ao 
cantautor e unha das sµas imaxes 

O cine 
europeu 
busca 
a porta 

-de Asia 
Seminci 
en ·vallado/id 
Dunha teima de cinco séculas por 
sermos donos de Oriente, a todas 
as línguas desta banda do mundo 
quedounos o vocablo orientar. 
Orientouse a coma de Castela á 
procura do ouro do Cochin e de
trás foran británicos, franceses, 
rusos, belgas .etc. · 

o libro dos amigos europeus en 
Oriente ten as páxinas cheas de 
recomposici~ns arbitrária de fron
teiras, levas, traslados forzosos de 
povoación, cercos comerciais, a 
guerra (en defensa) do ópio, a lon
ga batalla da India e dous intentos 
frustrados por parte da Franza e 
dos Estados Unidos de volver In
dochina a Idade de Pedra. 

Na posguerra fria, á UE cómprelle 
mellorar o nível de relación con 
Oriente, onde dinque está gardada 
a coroa do Estado máis rico e po
deroso do século que ven. Estados 

cJásicas: un home con cousas que 
dicer pegado a unha guitarra: O ar:. 
tista canário xa pasou algunhas ve
ces por diferentes cidades do noso · 
país durante os últimos meses e pen:. 
durando emocións da sua guitarra 
foise gañando a cada máis adeptos. 

No ~eu debut discográfico, gravado 
en directo, fixose acompañar por 
músicos de carreira importante co
mo John Parsons ou Tino di Geral
do. Con este acompañamento, hai 
·temas que varían a su~ estructura e 

Unidos ten un calvário de 1imaxe 
en Oriente, cos obreiros de Detroit 
romprendo coches xapones~s a 
martelazos e os inoportunos ani
versários das .guerras co Xapón, 
Corea e Vietnam que reaparecen 
coma pantasmas nas pantallas de 
televisión da Aldea Global. 

É a hora de Europa en Oriente. Na 
Semana Internacional de Vallado
lid o C_onsello de Europa estrea a 
fita franco-belgá-británica Li, 
subtitulada Antre o Demo e o Mar 
Azul. Hai case un século os fran
ceses deitaron 
sobre Indochi-

. na Un Bárba-

O Consello 
de Europa 
compórtase 
chama · 

ro na Asia, de 
Henri Mi
chaux, un li
bro cínico e 
racionalista 
que non puña 
en dúbida o milenária á 
insalvábel di- cultura 
vórcio cultural 
entre Oriente 
e Europa. O 
Consello de 
Europa gasta 
agora unha 
millonada con 
Li para ligar 
un diálogo 
cándido cos 
asiáticos. O 
interlocutor é · 

china, xesto : 
prévio, de 
todas as 
campañas 
de saqueo 
de Oriente. 

o mariñeiro Nikos, fillo dunha 
grega e dun británico e neto dunha 

. dmuller da Manchúria. Un fran
kestein de Perides e Cronwell, 
cunha aboa disfarzada de Atila. 
"Pero da miña aboa case non teño 

soan diferentes a cando Pedro Gue
rra fainos só coa guitarra, mais en 
calquera das duas opcións, escolle a 
que pr~firas ou quédate con ambas, 
non se perde nen unha miga da in
tensidade musical que caracteriza o 
bon facer do cantautor illeño. 

Pedro é un compositor que sabe moi 
ben o que fai e xoga con grande de
senvoltura entre diferentes estilos e 
ritmos, movéndose con precisión 
entre baladas doces e temas rápidos 
que non esquecen, como en toda a 
obra, contar cunhas letras· traballa
das e tinxidas de alento poético. 

O xoven intérprete, que sabe mane
xarse con tremenda soltura e sinxe-

So' ik so' 
Ruper Ord~fika 
'Á tua maneira' é o quinto disco a nome 
de Ruper Ordorika e resulta unha grata 
surpresa xa que as 10 cancións que 
integran o disco están cheas de boa 
música e de boas letras. O son e a 
execución dos temas son mellores que 
noutros discos do cantante, e digo 
cantante e non cantautor non por facer un 
xogo de palabras. Os tempos dos 
cantautores (que non trobadores) cunha 
guitarra baixo o brazo e cun 
acompañante ocasional desbullando 
cancións con boas letras, pero en moitos 
dos casos cunha pobre trabazón musical 
na que inserir os textos, van dando lugar 
--corrio é o caso que nos ocupa-- a 
textos coa mesma preocupación social 
pero solidamente tratados tanto no 
campo hannónico como rítmicó por bons 
profisíonais que coñecen á perfeizón as 
posibilidades dos seus instrumentos, 

la simpatia nos concertos, ao vivo, 
deixa unhas ·cantas citas cinéfilas 
(desde Gerard Depardieu até Greta 
Garbo) que se plasman na bonita 
"El marido de la peluquera"., debe
dora do filme do mesmo título de 
Patrice Leconte. Tamén teñen cabi
da en diversos momentos os debu
xos animados e unha forte lembran
za da sua nenez, que é un tema re
corrente en bastantes cancións. 

As lembranzas infantís e de amores 
serven a Pedro Guerra para nos in
troducir no seu mundo e nos seus 
<legaros. Con elas situámonos á 
beira das vivéncias do autor que 
nos transporta désde os tempos nos 
que "era un anaco do adulto que 

como 
son os que participan nesta 

grabación. Cabe salientar entre eles ao 
guitarrista rrovaiorquino Ben Monder, 
presente e imprescindt'bel a todo o longo 
do disco, un todoterreo excepcional. . 
Probabelmente o mellor deste basco, un 
disco que descansa en temas de ritmo 
poderoso e baladas de grande lirismo, e 
que tan só nas limitacións da voz do 
autor que deixan a sensación de certa 
monotonía, parece atopar o seu ponto 
fraco.• c.s. 

Cyclo, do vietnamita Tran Anh Hung coida que a delincuéncia é un fenómeno natural. 

memória", explica Nikos á rapari
ga china U, que coñece en Hong 
Kong .. 

Nikos-Europa é un mariñeiro con 
moitas cicatrices, enganchado no 
ópi0, que perdeu. as esperanzas en 
centos de singraduras polo mun
do. A nena Li explicalle que a cul
tura do ópio non amata aos chinos 
porque saben dialogar con el, pero 
queima o corpo e a mente dos oc
cidentais . . Li suxire que o proble- . 
ma da droga en Europa é por falla 
de· información cultural. 

xesto prévio, polo demais, de to
das as campañas de saqueo de 
Oriente. Considera que o edificio 
da ciéncia "da vida dos orientais 
ergue sol?re duas columnas: a ca
pacidade de sacrificio ·e o espíri
to da tradición, as duas alfaias 
que perdeu Nikos-Europa en fu
metas de ópio e outros vícios. Se' 
cadra as grandes corporacións 
económicas da Europa aseguran 
o seu futuro con algo de sintois
mo na casa e de inxenuidade sin
toista nos anchos mercados de 
Oriente. 

agora son" deica o momento actual. 

Un home que perfila na sua ópera 
prima temas como "Biografía'', o 
potente e refrescante "Rap/ a/ Du
ras/ penas, a delicada "Dos mil 
Recuerdos" 
ou a apaixo-
ante e apaixo-
ada "Deseo" .. Dentro dun 
debe ser un tempo P.G. 
músico a ter · 
moi en conta terá 
para o futuro bastantes 
e que xa ten . 
un presente composi-
brillante gaña- cións como 
do a pulso nos para ser 
acordes da 
sua guitarra. lembrado 

sen ter que 
Axiña nos es- recorrer á 
queceremos 
que o canário 
é o composi
tor da resulto
na e tremen
damente bai
lábel "Conta-
míname", po-
pularizada por 

que o 
lanzou en 
belas voces 
alleas 

Víctor Manuel e Ana Belen, por
que dentro dun tempo P.G. terá 
bastantes composicións como para 
ser lembrado en ter que recorrer 
á que o lanzou en bela voces alle
as. 

O interprete ten o noso permi o 
para seguir contaminándonos can
to e cando quera. Este xeito de 
contaminación musical con olios 
negros, bailes e beizos que anün
cian bicos é a o que nos podia in
vadir todos os días para un mellar 
disfrute donoso lecer. + 

OSCAR LOSADA 

nistério de Cul
tura de Vie
tanm e fixo 
Tran Anh Hung. 
Cyclo di que o 
problema cen
tral do Vietnam 
da po guerra é a 
violéncia que 
aquí aacontece 
sobre todo en 
Cholón o bairro 
chino de Ho Chi 
Min. Tran Anh 
Hung rodea o 
seu mundo de 
putas, iugulares 
tripadas e co
mércio de dro
gas, cun cortina
do ferreña para 
que os mecanis
mos da desespe
ración asasina e 
a delincuéncia 

O Conselio de Europa compórta
se coma Metter.nich, chámalle · 
chama milenária á cultura china, 

Outra película disparada por Euro
pa sobre Oriente é Cyclo, quepa
garon o Canal Plus francés, o Mi-

non teñan relación visíbel coa so
ciedade. Da sua visión deduce o 
espectador que Vietanm debe ser 
hoxe un lugar tan insegúro coma 
Washington ou Arkansas. O diag
nóstico é de moito proveito para 
Fr~za, que vende na Áfyica armas 
e académias de policia para o pro
greso, cos resultados que se poden 
apreciar en Ruanda, e ben poderia 
extender o seu mercado á sofrida 
Vietnam. O pardillo de Tran Anh 
Hung, que se define coma cineasta 
puro xustifica de retroceso a inter
vención-colonial e engorda o mito
loxema da lei e a orde nos paises 

. . . \. 
neos.+ 

G.L.T. 
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Promoven unha homenaxe ao galeguista Anxel . Ca_sal 
En Decembro cúmprense cen anos do nacimento do editor e alcalde pas.eado 
A Asociación Cultural Ánxel 
Casal, a· AS-PG e a Federación 
de Asociacións Culturais, veñen 
de facer público un manifesto, 
no que chaman a unha grande 
homenaxe cidadán a unha das fi
gura~ senlleiras da cultura gale
ga: Anxe'l Casal, alcalde de San
tiago asesiñado en 1936, verda
deiro sostedor do mundo edito
rial galego desde a Imprenta 
Nós, que sostivo co seu esforzo 
~ o da sua compañeíra Maria 
Miramontes. Ali tamén veu lume 
moitos anos o periódico A Nosa 
Terra. 

O Manifesto proposto por estas 
asoCiacións vai dirixido a todas as 
"persoas, entidades e instituciós 
que se queiran sumará homenaxe 
que durante o presente curso 
95/96 se lle van render nas locali
dades de Coruña e Santiago". Os 
convocantes oferecen como con
tacto os tel./fax (981) 278259 -
244355. 

Mestre, 
editor e alcalde mártir 

Membro das Irrnandades da fala 
desde os primeiros momentos e 
do partido Galeguista. Ánxel Ca
sal imprimiu coa Editorial Lar, 
primeiro, despois coa editorial 
Nós, o xornal A Nosa Terra, a re
vista Nós ou os trab~llos científi
cos do Seminario de Estudos Ga
legos. Editou a prácticamente to
dos os auores galegos naquela al
tura, nunha imprenta da que non 

CENTRO 

XUNTA DE GALICIA 
CONSEllERIA DE CULTURA 

G CENTRO GALEGO 

e A e ~~~~MPORÁNEA 

' ' 

Rúa Valle lnclán s/n , 
15704 Santiago de Compostela 
Tel. (981) 54 66 29 

·Fax. 54 66 05 I 25 

tiraba precisamente un grande 
beneficio económico. Posterior
mente, e logo dun grande prota
gonismo na campaña do Estatuto 
de Autonomia, foi eleito alcalde 
democrático de Santiago, e apa
receu asesiñado nunha cuneta de 
Cacheiras (Teo ). 

"Casal representa -engade o Ma'
nifesto- as máximas cotas dos 
valores humanos e da dignidade 
colectiva do noso povo. A escola 
galega ten nel unha figura digna 
de estudo e modelo a seguir, 
exemplo de amor aos libros, á cul
tura e ao país. Del dixo Castelao 
«Casal fixo por Galiza máis ca to
dos nós»". 

A homenaxe é a primeira que se 
lle fai e con ela os convcantes pre
tendemn "paliar a débeda históri-

. ca que o noso povo ten con este 
egréxio coruñés. Gatita débelle 
este acto de xustiza que manteña 
viva a ·memória histórica". O pri
meiro acto xa previsto é unha ofe
renda floral <liante da sua tumba 
en Decembro. • 

O xantar da Barxa reunia anualmente 
aos galeguistas. 

Ánxel Casal é o sinalado cun x. 
Abaixo Casal nunha foto de mozo 

xunto a Maria Miramontes, a sua 
dona e sostedora económica na 

sombra das imprentas Lar e Nós. 

G A L E· G O . D E. ARTE C O N T. E M P O· R Á N E A 

REIMUNDO PATIÑO 
CICLO MONOGRÁFICO 

Xoves 26 outubro 
Conferencia 19.00 h. Xavier Seoane 
Conferencia 20.30 h. Angel González 

Xoves 2 novembro 

Conferencia 19.00 h. Antón Castro 
Mesa redonda 20.30 h. Xosé Díaz 

Venres 10 novembro 

X. M. Sánchez Pereiro 
Antón Patiño 
Alberto Corazón 

Conferencia 19.00 h. Antón Patiño 
Conferencia 20.30 h. Manuel Rivas 

Venres 17 novembro 

Conferencia 19.00 h. X. L. Méndez Ferrín 
Mesa redonda 20.30 h. Uxío Novoneyra 

X.L. Méndez Ferrín 
Antón Reixa 
Mª Luisa Sobrino 

DANGRAH~M 

11114 decembro 95 

TALLER DIRIXIDO A ESTUDANTES 
DE BELAS ARTES E ARTISTAS NOVOS 

Prazo de inscrición do 2117 novembro 

Rua Valle 1 nclán s/n -
15704 Santiago de Compostela 
Fax: 54 66 05 / 25 · 
Prazas limitadas 

CARA A UN NOVO NARRADOR outubro 95 / xullo 96 

AS NOVAS MODALIDADES NARRATIVAS NAS ARTES VISUAIS 

e o N F E R E N e 1 • A s 

30 outubro. Introducción. Jean-Christophe Royoux: Novas modalidades narrativas/ Fr~s Albéra: Nol/'d ficción, foto-ficción, cine 

30 novembro. A construcción e representación do tempo na arte contemporánea 
Annette Michelson: As temporalizacións da obra na arte americana dos anos 60 / Noel Carroll: Bailando coa cámara. 

15 decembro. Do autor ó espectador: teed-back 11. Daf\Graham: Por.el mesmo (preguntas por Jean-Christophe Royoux) 

24 xaneiro. Do autor ó espectador: feed-back 11. Vito Acconci: O artista enunciador (preguntas por Catherine Queloz). 

23 febreiro. A expos!ción como medio l. Théodora Visher: Arena de Joseph Beuys / Mieke Bal: O discurso da exposición 

27 marzo. Teoría dos intervalos. André Gaudreault: O lugar do espectador no cine.dos primeiros tempos 
Birgit Pelzer: Ilusión-trampa-mentira-artificio-ficción. A cuestión da transmisión. 

28 marzo.'A exposición.como medio 11 
J. C Royoux: O modelo cinematográfico na obra de Marce! Broodthaers / Lothar Baumgarten: Exposición, arquttectura,· paisaxe. 

22 maio. Figuras do espectador. Susan Buck-Moss: O espectador benxaminián I Fran~ois Albéra: t.:apres-coup. 
A ob[a de Johan van der Keuken 

26 xuño. A exposición como medio 111. Mesa redonda con Chris Dercon, Bruce Jenkins, Ha(ald Sreeman 

17 xullo. A obra de arte e a construcción da historia 
Benjamin Buchloh: James Coleman/Dan Graham / Jeff Wall: Por el mesmo. Introducido por J. C Royoux 

30 xullo, Actualidades e Documentos. Silvia Bachli, Stan Douglas, Suzanne Lafont, Beat Streuli, Caveh Zahedi, 
Johan Grimonprez e Marc Recha · 

p R o X E e e ó N 

31 outubro. Murielde Alain Resnais (1963) 

1 decembro. lmpatience de Charles de Keukeleire (1928) / Wavelength de Michael Snow (1967) 

S · 

16 decembro. Pertormanceand Stage Setde Dan Graham (1983) I Rockmy Religionde D~n Graham (1984).Anade Reis e Cordeiro · 

24 xaneiro. Home Movies de Vito Acconci (1973) /Red Tapes de Vito Acconci (1977) 
25 xaneiro. Babel de Boris Lehman (1988-1994) 
25 abril. The Chefs.ea Girls de AndyWarhol (1966) / Ti'ixi de Steve Dwoskin (1972) 
23 malo. Simone Barbes ou la 1iertu de Marie-Claude Treilhou (1984) I Toute révofution est un coup de dés de StJ:aub/D. Huillet ( 19n). 

31 xullo. La Porte de J. van der Keuken (1973) I Face Va/Üe de J. van der Keuken (1991) I As artes plásticas e o dne de Chris Dercon 

18 xullo. Cézanne de M. Straub et D. Huillet (1990) 

31 xullo. / Don't Hate Las Vegas Anymorede Caveh Zahedi (.1994) I El Cielo Sube de Marc Recha (1993). 
Korbaweng, where is your helicopter? de J. Griinonprez (1992) · 

25 
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CULTURAL 

F(Jlen polidamente o . idioma cervantino 
Unha publicación de 1867:axudaba a castelanizar teimudamente as escalas 

En 1863 publicaba Rosalia Cantares Gallegos. Só catro anos 
despois Valentin Graña y Orje, publicaba en pontevedra o seu 
"Tratado sobre Co~reción del ~enguaje Castellano". É un dos 
pouco documentos que testemufü~n o proceso teimudo de 

castelanización de Galiza, prolongado durante séculos. A escola 
era ponta de lanza, e· a pesar da completa proscripción do galega 
do sÍstema educativo, a nasa língua seguía presente na ' 

· sociedade, contaminando o castellano e non se podia consentir. . . 

~.' >~·· .. ' 

D~\8.\0Q 

Os manuais para "falar correctamente castellano" publicáronse en diversos pe
ríodos. É unha investigación alnda por realizar que daria luz sobre o proceso de 
asimilación do galego. 

O non che sei e 
outros pronomes 
Sobre os pronomes .o traballo ex
téndese en moitos aspectos. Asi di, 
"Irnos chamar agora a atención so
bre un defec;to particular que se re
laciona cos pronomes. Traducindo 
indebidamente ao castellano un uso 
do galego, que ten certa expresión 
de cariño, din alguns: No te hay, le 
estaba, no te puedo, le fue él, no te :· 
sé de maneira que a acepción in-

. transitiva destes verbos resulta co
mo transitiva. En castellano é preci
so _suprimir eses pronomes en casos 
semellantes e dicer no hay, ..estaba, 
no puedo,fae él, no sé." 

• XAN CARBALLA 

"Ao alcance dos nenos, presen-
. tándose, con expliccións, as prin

cipais faltas que, tanto nas va
rjacións gramaticais daquela 
linguaxe, como no uso das 
suas palabras solen cometerse 
en Galicia" [orixinal en cas
tellano]. Asi apresenta Va
lentin Graña y Orje o seu 
prolixo manualciño, conce
biddo como manual de pro
greso, "non é preciso de
mostrar aqui a importán
cia do prngresO na boa 
linguaxe, signo de cultu
ra e compañeiro insepa
rábel da ilustración". Pe
ro o autor non considera 
posíbel que esa língua 
sexa o galego, ainda 
que lle poda recoñe-. 
cer, dubitativo, o ca
rácter de "dialecto ou · 
idioma", asegurando · 
que "os dialectos en 
España son idiomas 
particulares( ... ) sai- . 
dos das .ruinas da 
língua latina, como 
o castellano. To
dos estes dialec
to.s están decain
do, especialmen-
te o galego, por 
non terse culti-

o· leite e 6 sal, 
masculino 
e fiminino 
Graña dalle importáncia á distin
ción do xénero "porque o ouvido 
de calquer persoa con este defecto 
oféndese cando se di leche fresco, 
costumbre malo, que é ao que 
chaman os gramáticos solecismo 
ou falta de concordáncia", e esta
belece unha longa lista de confu-
sións usuais co xénero en galego: 
"el lumbre, el éostumbre, el le
gumbre, el azumbre, el vislumbre, 
el sal, el sangre, el labor, el mu
gre, el pringue, el ubre, la potaje, 
la pasaje, la coraje, la paisanaje, 
la ramaje, la azote, Ja mimbre, la 

•. . doblez, la pliegue, la caracol, la 

vado dabondo e ser xa pouco co
ñecida ·a sua verdadeira pureza". 

cións no uso dos xéneros-fal
. tas nas formacións de aumenta
tivos _e diminutivos; colocación 

O índice que prepara Valentin e uso de pronomes, defecto nos 
Graña atende a todos os cam- tempos compostos dos verbos e 

pos: pronunciación; na sua irregularidade, advertén-
equivoca- cia sobre a concordáncia e un 

,. ..................... ~~~~~~~l~o~n:g:o~e:tc:é:t:er:a~. 
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por era; alpendre por tinglado ou 
cobertizo; arrear por enjaeu:~r; 
arrepañota por arrebatiña; billa 
por llave; cas.co(de laranxa) por ca
cho; cortaduría por carnecería; 
dulcería por confitería; cuco por 
cuclillo; loqueria por locura; maza
roca por mazorca; mixto por fósfo
ro; peto por alcancía ou cepillo; 
pola por rama, pito por polluelo, · 
rajo por lomo, riles por riñones, to
na por nata, toro por trozo, vigiar 
por acechar, tobo por madriguera". 

Graña chama a militar na castellani
zación dos adultos aos nenos, "moi 
útil será que as persoas que poidan 
se propoñan con interese e en oca
sión oportuna ensinar ao~ nenos os 
nome,s castellanos de diferentes ob- · 
xectos". Asi pon de exemplos, "al
guns vexetais moi coñecidos como 
hinojo, maroño, zrzas, algas; dal
guns insectos como ciervo volante, 

O de Grañ a 
é un tra

ballo de 
grande in
terese 
para co
ñ e ce r a 
evolución da 
castelaniza
ción, e é todo 
un síntoma 
que apenas 
hax a traba-
11 os que se 
ocupen del, ha-
bendo como hai 
outros manuais 

perdidos nos fon
dos das bibliote
cas, como o do 
catedrático 
Emilio Álvarez Gi-
ménez, que publi
cou en Valladolid 
en 1909 "Los defec
tos del lenguaje en 
Galicia y en la pro
vincia de León".• 

Seica corría 
o mesmo 
ca un galega 
"Hai voces en galego, como suce
de en todas as línguas, que non te
ñen un só equivalente que diga 
exactamente o mesmo para a tra
dución. O advérbio seica do gale
go, é un caso. Unicamente persoas 
que coñezan moi pouco o castella
no atoparán dificuldade para m,a
nifestar a mesma idea, que é de 
dúbida. Coas expresións creo, pa
rece, por lo visto e outros diferen
tes xiros saben case todos sustituir 
facilmente aquel advérbio". 

Tamén fai un xuizo sobre boas.ma
neiras, "convén advertir aquí tamén 
que Gafua é 1Il1 dos paises [sic] onde 
se propende a suprimir mal en certos 
casos o pronome usted, resultando asi 
oscuridade, anfiboloxia e até certa fal
ta de urbanidade. Non debe suprimir
se o usted sempre que non esté claro 
se o que se fala se refire á persoa a 
quen un 8e dirixe ou a unha terceira 
persoa: por exemplo, sólese dicer . 
mal: Le grlsta?. Enséñeme eso, en vez 
de: Le gusta a V., Enséñeme V. eso.• 

• calor, la color, la mediodía, el 
cal, el leche, el miel, el hiel, el 
víspera, el'antevíspera". • 

: cucaracha, luciérnaga; dalguns úti- .: 
· : . les e instrumentos comuns como • 

"Tamén por costume procedente 
do galego, é do máis comun dar ao 
adxectivo, ás veces con carácter de 
advérbio, mismo, un uso non co
rrente en castellano. Está ben dito: 
Hoy mismo, yo mismo, en el mismo 
París, ej la misma cosa, pero son 
locucións viciosas as que se están 
usando semellantes a estas: iba 
mismo a caer, corria mismo como 
un galgo, mismo era malo".• 

Correccións 
á :apañota 
Graña denomínaas '.'Falta contra a 
pureza das palabras'', e non remata 
co seu listado de correccións estabe
lecendo a continua mistura de léxi
co: acadar por dar, a.certar; aira 

: · trébedes, llares, escoplo, gubia; das 
partes dun raciño gajo, grano; en 
todas as frutas o qtie é corazón, pe
dículo ou pedúnculo; verbos caste
llanos que corresponden con alguns . : 
galegos sen nengunha semellanza 
como empollar, topar ou topetar e, 
finalmente, a diferéncia dalgunhas 
voc~s que, sonan case ig~~l como 
hollzn--onn; pozo-poso... • 



O terceiro disco. 

de Os Diplomáticos de 

Montealto xa está na 

rua. Ainda que semella 

un milagre para calquer 

grupo galega, este 

traballo é o froito de 

dous anos sen gravar. 

"Avante toda" é a 
-

terceira ·arroutada do 

grupo coruñés, que 

sigue a buscar histórias 

nas tabernas e nas 

festas parroquiais. De 

concerto en concerto, 

Os Diplomáticos 

seguen afirmando que 

non son profisionais. 

Os Diplomáticos recuperan 
o espíritu das festas · populares 
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cantante. O traballo tenta recupe-: 
· rar o acordeón xa que ainda que 
semellaba, nun princípio, un ins
trumento alleo, descobriron nel a 
música das antigas orquestas nas 
festas. Tamén hai unha lembranza 

· no disco para os grupos da prehis
tória do rock e do pop na Galiza 
como o coruñés Radio Océano e, 
para autores xa míticos como Zeca 
Afonso, que é moi admirado polos 
membros de Os Diplomáticos. 

Cando xa quedan moi atrás as pri
meiras actuacións do grupo, a filo
sofia segue a ser a mesma. "Sem
pre recoñecimos que, mália ser de 
cidade, todas as nosas familias pro
ceden ·daquelas parróquias onde as 
festas e as orquestras son partes 
moi importantes da cultura. Esa é a 
nosa influéncia", di Xurxo. O can
tante admite que non atura os tópi
cos cos que se está a xulgar a mo
cedade e o íntento de medir a toda 
a xente polo mesmo raseiro. "Ás 
veces, cando chaman de Madrid 
para facemos unha entrevista, serri
pre digo mesmo, que a min a sua 
literatura de Ray Lóriga ou as suas 
Histórias do Kronen non me din 
nada. Na Galiza xa ternos alcólicos 
de ahondo como para que nos 
identifiquemos con catro pijos que 
semellan patéticos'', afirma Souto. 

O Xoves 26 
apresentan o 
seu lib.ro de 
ensaio "A 
tralla e a 
arroutada" 
na sá Nasa 

Avante toda é a terceira arroutada do grupo do bairro de Montealto 

e, dentro 
dun mes, 
sairá á 
rua un 
compi
latório 
d e 

• ARANTXA ESTÉVEZ 

Un disco, un libro \e a participa
ción nun compilatório de rock 
bravú son os proxectos nos que 
andan metidos os rnembros do 
grupo coruñés. O Agosto ainda 
non rematou para Os Diplomáti
cos que din estar "escangallados" 
de tanto concerto. "Levabamos 
dous anos sen gravar nada. O últi
mo disco que editaramos, Parrús 
contra o mundo, fixéramolo nós 
sós e era un traballo con moi pou
cos médio , o cal e deixaba notar 
na calidade final" , conta Xurxo 
Souto, cantante do grupo. O de-
engado coa compañia di cográ

fica chegou axiña para o Diplo
máticos. A ua primeiras actua
cións deron moito que falar sobre 
ele . Cun padriño como Antón 
Reixa, gravaron o seu primeiro 
traballo, Arroutada pangalaica, 
coa primeira compañia indepen
dente do Estado, DRO. "Cando 
esta foi absorbida pola Warner, 
cambiou a política da empresa, e 
dixeron que non Ues interesaba o 
tipo de música que nós faciamos 
porque estaba dirixida a un públi
co minoritário", conta Souto. 

Neste seu último traballo, as cir
cunstáncias yariaron con relación 
ao anterior. Kaki Arkarazo, guita
rra de Negu Gorriak e creador con 
Reixa do proxecto /lf aci6n Reixa, 
produciu Avante toda. Xurxo Sou-

to non pode estar máis que satis- 1 

feito. "A verdade é que foi como · 
un soño. Non coñe-
ciamos en persoa a 

un movemento musical. "Para 
nós, é importante que outros 

grupos se intere
sen pola nosa mú
sica. Pero tamén é Kaki pero foi Fer- 'A 

mín Muguruza o relación certo que os gru
pos galegos teñen 
o seu estilo lsen 
necesidade de que 
teñan que dicirlle 
por onde ir. A re-
lación con Manu 
Chao é diferente, 
para nós el é un 
mito e é el o que 

intermediário, o 
que lle levou unha 
cinta coa nosa mú
sica. Charnounos e 
gravamos en Eus
kadi, nun caserio. 
Foi un pracer, parar 
de 'tocar e poder 
sair ao campo. Até 
habia un futbolin 
dentro. As boas 
condición déixan-

con músicos 
extranxeiros 
é de amistade 
e intercámbio; 
non veñen 
dicirnos sempre quixo co

ñecer Galiza. 

e ver porque o dis
co oa moito me
llor que Parrús. De 
calquer xeito, para 

o que ternos 
que tocar" 

Agora ven de gra
var un disco con 
Mercedes Peón, 
un disco galego. 

Diplomáticos é 
máis importante a 
emoción que a cali-
dade", conta o cantante do grupo. 
Precisamente, actuaron de telonei
ros de Negu Gorriak hai unhas se
manas e Arkarazo non se separou 
deles, dándolle todo tipo de indi
cacións. "É un mestre", di Xurxo. 

As, relacións dos grupos galegas 
con bandas como Negu Gorriak 
ou con Mano Negra non están 
baseadas no paternalismo nen no 
padriñazgo. Xurxo Souto opina 
que non é necesário· que veñan · 
músicos de fóra para fortalecer 

Diso s·e trata, de 
poder colabora'r 
uns músicos con 
outros e facer un 

intercámbio", di Xurxo Souto. 

Mil histórias 
baixo unha pedra 

Phonomusic, compañia discográ
fica madrileña, é a encargada de 
editar o terceiro disco de Os Di
plomáticos. Boas condicións e bó 
trato son os calificativos de Xur
xo para a compañia, ainda que 
reitera, como anos atrás, que os 
me~bros do grupo non son profi-

sionais. "A nós gústa
nos facer discos e tocar 
como sexa, pero.non vivimos 
desto. Ser profisionais impli-
ca ter ataduras e facer conce
sións. Entendo que haxa grupos 
que o teñan que facer porque é o 
que lles dá de comer pero nós 
non. É certo que ternos o noso 
caché e que o cobramos pero ta
méñ é verdade que non pedimos 
cartos para facer . 
música. Hai gru-
pos, que nada máis 'Q 
comezar, xa que- • disco 

recupera 

músi-
ca bravú, 

de Edicións do Cu
mio, onde eles participan. Ve

ñen de tocar en Euskadi "onde 
foi emocionante ver máis de mil 
bares de galegos" e o dia 1 O de 
Novembro, apresentan o seu dis
co na sá madrileña Revólver. Es
tán moi ocupados, pero non dei
xan de sorprenderse cos acháde
gos que van atopando. "Hai uns 

días, na Coruña, 
coñecín un home 
de Melide que me 
relatou como che
gou a vivir na An
tárti.da e, tamén, 

ren que o concello 
lles proporcione 
locais para ensaiar 
ou subvencións. A 
música non forma 
parte dunha parti
da orzmentária do 
concello'', di Xur-

a precursores 
do rock galega 
como Radio 

hai pouco, coñe
cín a Alexandre 
Finisterre, o in
ventor do futbo
lin, unha: máquina 
humilde que reco-

xo. 

O terceiro disco de 
Os Diplomáticos 
segue a liña dos an
teriores: buscar his
tórias do país e, pa
ra isto, non se dubi
da en empregar tex-
tos que escreben 
amigos e coñeci-
dos. "Non necesita-
mos recorrer a refe-

Océano e a 
autores míticos 
da música 
popular como 
Zeta Af onso" 

. lle centos de his
"tórias. Sabiame 
mal que o que fo-
ra editor .de León 
Felipe es ti vese 
lendo os nasos 
pareados. Foi un
há experiéncia 
única saber que el 
encabezaba os 
seus escritos coas 
palabras saude e 
arroutada. Con to-· 

das estas histórias, sentimos que rentes alleos. Na Galiza, levantas 
un.ha pedra e saen mil histórias 
moi rica~ e sorprendentes", di o· 

· poderiamos facer discos toda a 
vida", di.+ 

_, 
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Eduardo L. Menéndez, 
antropólogo mexicano 

·'Con. que· direito teño vinte anos filáis 
... . 

de expectativa de vida ca os indíxenas' 

•MANUEL VILAR 

Eduardo Menéndez é un antropólogo mexicano que realiza o seu traballo no 
Centro de Investigacións e Estudios Superiores na área de saúde. Dentro desta 

especialidade céntrase, especialmente, no consumo de alcool polas 
comunidades indíxenas, pero tamén traballa noutrüs temas como a relación 

entre antropoloxia e fascismo ou os enfoques teóricos desta disciplina. Estuvo 
recentemente nun simpósio organizado polo Consello da Cultura. 

Que relacÍón ten a antropoloxia 
co nacemento e consolidación do 
estado mexicano. ' 

A-antropoloxia en México en cer
ra maneira foi, xa non, unha disci
plina lexitimadora do estado. Por 
que?, porque ao crear símbolos do 
caracter nacional a traveso da ar
queoloxia e da antropoloxia so
cial, ao reivindicar un pasado, mi
tificado como todo 

'Se as 

· rpesmo o presidente do Banco 
Mundial,-case me deu algo cando 
o lin!- onde se planteaba, e é a 
miña opinión, que aw hai unha 
situación de miséria extrema e 
non hai respeíto polos direitos 
humanos o menos que se pode 
esperar é unhá ·situación asi. E a 
pergunta que un se pode facer é 
por que non sucedeu antes. Desde 
ese ponto de vista non hai que 

sorprenderse, o 
que hai é que per
guntarse como se 

·pasado, e ao tomar 
ao grupo indíxena, 
que é o que en pio
res condicións está, 
pero que signific~ a 
continuidade preco
lombina, a antropo
loxia foi unha lexi
timadora do estado. 
Por iso é a discipli
na que ten maiores 
institucións. Pero 
ese papel xa hai 
anos que o foi per
dendo, xa non ten o 

: democrácias 
~non dan 

o~rganizou, que 
pasou para que 
surxa agora e noñ 
hai dez ano~ ou 
dentro de dez 
anos. Tivemos 
unha década de 
aplacamento des
p o is de ter uns 
anos moi duros 
nos setenta. Pero 
se as novas demo
crácias formais 
non dan solucións 
das grandes masas 
que se están em
pobrecendo van 
surxir · moito 

. mesmo sentido pois 
México foise trans
formando e xa non 
é o mesmo falar do 
indixenismo cando 
o 50% da pov.oa-
ción é indíxena ou 
plantealo cando se 
calcula que a povo-
aci 6 n indíxena de 
México está entre 8 

~ solucións ás 
~ grandes masas 
· que se están 
empobrecen do 
van surxir 
moitos 

: Chiapas" 
Chiapas e non só 
por razóns de tipo 
político. De se
guir asi a situa
ción de América 
Latina empezarán 

ou 1 O millóns para un país que es
tá cerca dos 90 millóns, menos do 
10% .. Entón que é México?: un 
país mestizo doride os símbolos 
indíxenas, non digo que desapare
c eran, pero están nun segundo 
plano. 

Que opinión lle merece os pro
blemas de México na actualida
de: corrupción, guerrilla en 
Chiapas ... 

A corrupción non me preocupa 
moito porque parece que é un 
problema universal neste mo
mento. Na outra diría, como te
ñen <lito forzas non progresistas, 

a surxir porque son dos poucos 
médios que lles quedan ás xentes 
para afrontar unha situación na 
que non só é que están pobres, 
senón que os emprobrecen cada 
día máis. Xa non hai esa fantasia 
de tomar o poder senón· de vivir 
cunha dignidade mínima. Ate os · 
representantes do poder imperia
lista, ou como lle chaman agora 
de globalización, están recoñe
céndoo. Un exemplo: eu en Mé
xico, e .a miña clase social , teño 
unha expectativa de vida de vinte 
anos máis que a dun indíxena, 
que dereito teño eu? Se América 
Latina segue morrendo de fame, 
non tendo aceso a mínimos espá-

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

¡'A antropoloxia 
xustificou o colonialismo' 

A antropoloxia ten o seu nacemento 
nos paises con impérios coloniais e pa
rece destinada a · xustificar e lexitimar 
a hexemonia económica, cultural e ci
vilizadora desas poténcias océidentais. 
No caso dos estados con minorias étni
cas nó seo interior semella que certo 
discurso antropolóxico ten que xustifi
car unha uniformidade, que viria im
posta pola cultura dominante. 

Non teño esa idea. A orixe da antropo
loxia si se dá en povos ¡:.:on impérios 
coloniais, surx_e basic'amente en Ingla
terra, F.ranzia e .Alemaña. Pero a antro
po loxia ten vários momentos. Nun 
princípio o que se lexitima é a própria 
sociedade occidental a partir de analisar 
a etnografia d.os outros para dalgunha 
maneira de1J10strar qµe . a culminación 
do desenvolvemento humano é Occi
dente. Pero dentro da antropoloxia esas 
teorías entraron rápido en crise. No 
1910-15 xa non eran sostíbeis e estaban 
desacreditadas. ~oron reemprazadas 

por toda unha série de tendéncias, o
bretodo na Franza, en Inglaterra e agora 
tamén en Estados Unidos. Alemaña 
perde as suas colónias e deixa de ser un 
país importante na antropoloxia. Estas 
tendén~ias tratan de empezar a entender 
ao outro, desde várias perspectivas. 

Mais a antropoloxia está politizada. 

O que ocorre é que hai un fenómeno 
moi particular que ·politiza enormemen
te a antropoloxia e iso acostúmase <\ di
cer ,pOlJCQ. É dicer: o desenvolvemento 
na Italia fascista e, sobre todo, na Ale
maña nazi, onde 

1
a antropoloxia pasa a 

ser disciplina de estadó, eso recórda~e 
pouco xa. Gran parte das concepcións 
nazis de organización social montadas 
ao redor de rituais están directamente 
inducidas por antropólogos. Viron que 
nunha sociedade con problemas de 
conflito, que precisaba ter unha unida
de simbólica forte, habia que criar sim
bolismos que lle desen significado á 

·······································································~····· · 
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cios de vida, esta situación vai 
emerxer. 

pasábase de neno a adolescente e 
isto estaba marcado por unhá série 
de rituais. Os nazis tomárono en 
sério de tal maneira que habia que 
criar rituais de identificación con 
uniformes espedais e un culto do 
físico especial, con probas de· for
za e intelixéncia, que ritualizaban 
o paso dunba clase á outra pQr 
médio dos símbolos fascistas·. Aí 
hai unha antropoloxia práctica 
moi impresionante, pero os antro
pólogos hoxe fanse o parbo, como 
que se non existise. 

Que pode f a.cer un antropólogo 
progresista en Chiapas? 

Moitas cousas, mesmo argallar or
ganizacións non guvemamentais e 
iso fixérono vários. Tanto que al
guns foron asesiñados, e non po
los indíxenas, como foi o caso 
dunha antropóloga guatemalteca 
que foi asasiñada polo exército e 
outro que foi asasiñado polo exér
cito hondureño. O que fixeran foi 
criar unha rede de santuários para . 
sacará xente que ia ser asesinada. 

Moitos antropólogos teñen a con
cepción médio estrana de que a 
sua ciencia é progresista e esque
cen que unha parte dos antropólo
gos de vangarda eran nazis. 

O proceso é máis dialéctico, me
nos branco e negro. O antropólo
go ten que ter certas posicións 
positivas cara á comunidade na 
que vai traballar e demostrar, no 
trato coa xente, 

O antropólogo ao estudar aos 
outros e non a sua própria cul

tura ocidental no 
fondo o que fai é 
xustificar a hexe
mon ia deste e a 

que a información 
que vai producir 
vai ser para a co
munidade. 

'M. 01tos 

Antropoloxia 
e fascismo 

Vostede ten anali
s ad o profunda
mente a relación 
da antropoloxia 
co fascismo. 

antropólogos 
teñen a idea 
de que a sua 
ciéncia é 

inferioridade das 
o u tras. 

Non nego que asi 
fose nalgunhas co
rrentes, pero non na 
norteamericana ·do
minan te porque 
eles son os que in
ventan o conceito 
de relativismo cul
tural que quer po
ñ er nun primeiro 
termo a revitaliza-

~ progresista, 

O que me interesa 
como antropólogo 
do fascismo e do 
nazismo é o que 
poderiamos chamar 
a existéncia de co
rrentes fortes liga
das ao estado e que 
foron, qu4ais, pro-

: esquecen que 
~ unha parte 
~dos 
~ antropólogos 
~ de vangarda 

. ción, que cuestiona 
o modelo evolucio
nista e que plantexa 
que toda cultura ten 
unha lexitimidade 
de ser. Ese é o gran 

eran nazis" 

xectadas polo esta-
do. Nun sentido 
poderiamos cba-
marlle antropoloxía 
aplicada, é dicer, 

antecedente do que 
vai vir nos anos se
senta e setenta coa 
eclosión da diferén
cia: femenina, ho
mosexual, que está 

por dar un exemplo: un tema clá
sico en antropoloxia que despois 
desapareceu, é a existencia de que 
nas sociedade de menor desen
v9lvemento tecnolóxico non esta
ban organizadas en clases sociais 

' basada nun relativismo cultural dos 
anos vinte-trinta donde unha canti
dade de tipos dixeron que cada cul
tura ten o direito a ser como é. Pero 
nun ·princípio a antropoloxia non 
está para xustificar a superioridade 
e si a dif eréricia. + enón en clases deidades, é dicer, 

.........•...••..•......................................•.•.............•..... 
idea de que o futuro ia ser dos alemáns 
e dunha grande Alemaña unida. 

A antropoloxia americana en particular 
ve e nunha orte de obriga teórica, por 
razón académica e política , de criar 
unha érie de conceptos nos que se 
cue tiona a visión nazi, fa ci ta e racis
ta, que parte de recoñecer a diferéncia 
pero que pa a pala raza. Os norteame
ricanos de envolven unha antropoloxia 
que fundamenta a diferéncia, pero fana 
pasar pala caracterí tica culturais. 
Desde e te punto de vi ta é unha politi
zación an. Sábese pouco que o círculo 
do lingUísta Sapir era para marxistas: 
Margaret Mead, Ruth Benedict, eran 
militantes. Benedict foi presa por con
siderar.que facia axitación .pública. 

Hai unha tendéncia a cuestionar posi
cións políticas ameazantes e, desde ese 
ponto de vista, hai un momento moi 
particular, anos 20-30, que coincidiría 
con Roosevelt e o New Deal, que se 
converteu en estado de benestar por 
mor das grandes folgas selvaxes. Todo 
iso vai xunto e a antropoloxia trata de 
ver cal é a lexitimidade cultural dun 
grupo e de ter un respeito do outro que 
é diferente. Pero ocurre que <ltuante esta 
etapa o proxecto é basicamente acadé
mico e o enfrent~uhento e cuestiona
mento do racismo e nazismo -surxe en 
roxectos académicos. Inclusive é unha 

antropoloxia que desde un ponto de vis
a latinoamericano dá moita ideoloxia a 
unha parte do indixenismo. Unha parte 

da ideoloxia de resgate do indíxena, so
bre todo en México na etapa do presi
dente máis progresista de toda América 
Latina, que é don Lázaro Cárdenas, ven 
do culturalismo norteamericano que se 
mete na antropoloxia mexicana. 

. . . 

Esta situación dura até 1944. O avan
ce do que podemos chamar o comu
nismo ruso vai xerar unha nova situa
ción e i to vai a colocar á antropolo
xia norteamericana, nunha das suas 
ponlas, nunha antropoloxia máis xus- : 
tificante do imperialismo norteameri- · • 
cano e menos académica. 

En 1945 Trumao lanza o "Ponto 4", un
ha espécie de Plan Marshall para Amé
rica Latina polo perigo de que se des
bordase a situación política ante a si
tuación económica. Isto levou a moitos 
antropólogos norteamericanos a traba
llar en programas de axuda en América 
Latina. E nisto si había· traballos nos 
que se pretendía lexitimar ao sistema· 
americano como un sistema non antico
munista pero como qe protección ás ca
racterísticas· de América Latina. Pero 
non todos os antropólogos tiveron unha 
atitude que nos se!)enta se Hes vai cues
tionar e non só en América Latina, se
nón tamén en África, onde son expulsa
dos antropólogos que alí están traba
llando: en Kénia durante a guerra dos 
inau-mau foi morto un antropólogo por 
consideralo imperialista. Son criticados 
non por que fixesen de espías, serión 
por unha neutralidade que non existe.+ 

·~············:···~······················································~··: 
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FOLCLORES PRÓPRtOS 
E ALLEOS 

IVAN CAR.Ws AREA CARRACEDO 

SOBRE A FORMA 

Nestes últimos anos estase a levar .unha discusión en
tre a xente que defende un folclore galego máis pró
prio, chamados tradicionáis, e a que está a importar 
elementos foráneos, chamados escoceses por ser Es
cócia o prototipo imitado. 

Centran o problema en se a gaita pode ter tres roncos v~r-· 
ticais, se o traxe é auténtico, 
se a percusión é galega, ... Só 
vou facer unha pequena refle
xión sobre estes pontos, para, 
a continuación, centrar-me 
noutros aspectos que non fo
ron tratados até agora. 

• A autenticidade dos traxes 
está baseada en: inicialmente 
un deseño de Juan de la 
Cruz, conservado no Museu 
de Pontevedra, e duas icono
grafias máis. Neste ponto es
tán""se a esquecer trés argu
mentos: l) Son tres dados 
frente a unha imensa xe
neralidade de iconografias 
que dicen o contrário; por 
exemplo, supoñamos que na 
procisión do Corpus van 
duas persoas que son coxas; 
non me parece moi correcto 
titular "Congregación de co
xos na procisión do Corpus". 
2) Non son realidades que se 
conserv·en, senón a visión 
que dá o artista; como anéc
dota dicer qué existen unha 
grande cantidade de iconos 
que representan animais 
(porcos, cans, ... ) ou demos 
tocando a gaita. Se nos fia
mos da visión que dá o artis
ta da realidade: Por qué non 
ensinar estes animais para. 
que toq_uen a gaita? Por que 

·. liza ·interior. Por qué "non deveria ter o mesmo esti
lo"? A resposta está na conexión fala-toque zonal que 
a sabiduria popular expresa no dito xa mencionado. 
Un gaiteiro galego que se gabe de ser gaiteiro galego, 
o que lle ocorre é que o s-eu xeito de tocar representa 
de un modo fidel a sua entonación da fala. 

E sobre este ponto ainda vou ir mais lonxe. A maior ri
queza musical donoso povo está ... na música cantada. 

A escala musical empregada 
até princípios de século era 
unha escala non temperada, 
como a-inda podemos com
provar nalgunhas zonas onde 
a influéncia da rádio e da te
levisión non é moi forte. As 
gaitas destas zonas rexen-se 
por esta escala oral pois a 
gaita tenta reflectir os inter
valos próprios da zona (al
guns ex.emplos, sen ter que 

· recorrer a traballo de campo, 
poden-se ver no traballo de 
Manuel Garrido no Anuario 
da Gaita de 1990). Por tanto, 
o xeito de cantar é outro da
do para comprender a in
fluéncia da fala sobre a gaita 
(tanto na escala como no 
xeito de tocar). 

Agora ben, en Escócia teñen 
tamén unha Iíngua própria 

...chamada gaélico que, para 
entender-nos, ten tanto que 
ver e.o inglés como o euske
ra co galego. 

non disfarzare aos .rapaces Dous detalles do Coro Alto do Mosteiro de Celanova. 
de animais? 3) O Camiño de Embaixo, detalle da lgrexa do Mosteiro de Santo Este-
Santiago é unha referéncia vo de Rivas de Sil. -

A gaita· escocesa tamén re
presenta unha forma de falar 
(e por gaita escocesa vou a 
entender a Highland Bagpi
pes, quer dicer, a gaita de 
tres roncos verticais. Fago . 
esta aclaración pois o nome 
de "gaita escocesa" non é o 
máis adecuado xa que esta 
mesma gaita aparece tamén 
integrada no folclore tradi-

fundamental para explicar e 
entender algunhas represen-
tacións artísticas non calificábeis como galegas senón 
como interculturais. 

•O argu~ento dado para xustificar o levar eses tambo
res que· semellan metralletas é que con 50 gaitas non se 
escoitaria un tambor con parche de pel. Sen embargo, e 
por dar un exemplo, o grupo 

cional de Irlanda, sendo ain
da motivo de controvérsia a 

afinación histórica dos roncos en Irlanda). A sua músi
ca tradicional, chamada "Piobaireachd" ou "Pibroch", 
está baseada nunha secuéncia mói. simples de notas 
unidas mediante adornos. 

Estes adornos son palavras do gaélico. Para un gaiteiro 
das llias Hébridas cobra senti

de gaitas do IGAEM (os mú- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • do ligar un "Taorluath" con un 
"Crunluath" (dous adornos 
que son palavras e tamén duas 
palavras que.son adornos) por
que ten significado, pero non 
para un gaiteiro galego que es
té tocando música galega para 
un público galego. 

sicos do famoso "Ballet Rey 
de V1ana") tocan cun tambor 
con parche de pel un bombo 
e 1 O gaitas e ~seo ita-se sen 
nengun problema. A cues
tión é:· Cómo xustificar tim
baletas, tocar o bombo con 

· duas mazas (para non facer 
nada que non se poida facer 
con unha}; bastón de mando, 

'~un gaiteiro galego_ que· se 
gabe o seu xeito de tócar 

representa dun modo fidel a 
sua entonación da fala" 

. .. ?Un último apontamento, a min dá-me mágoa ver pe
ql!enos de 10 ou 12 anos cargando cun tambor que pesa 
máis del O Kg. O único que van conseguir é desfacer as 
costas do rapaz de turno, que nen siquer terá unha opi- · 
nión ao respeito. 

SOBRE O FUNDO 

Cada povo ten unha Bultura, e na maioria dos casos un 
idi_oma, O noso povo ten un idioma de seu: o galego. 
R,ecordemos un <lito moi famoso: "Ese si que é un 
gaiteiro. Fai falar á gaita." 

Con este <lito o que se expresa é que tocar a gaita non 
é só mover os dedos nun punteiro, senón que hai un 
alto grado de expresividade. De feíto, tal como é co
ñecido que existen distintas entonacións na fa1a (basta 
comparar o modo de falar dunha persoa da Península 
do Morrazo, máis cantareira, cunha da "Limi&, máis li
near) .tamén na gaita existen o que podemos dar en 
chamar "toques zonais": non deveria ter o mesmo es
tilo un gaiteiro das Rías Baixas que uri gaiteiro da Ga-

E algun leitor estará pensando, ' 
Qué é iso 'do Pibroch se en Es

cócia a música tr.adicional son xigas, reels, ... ? Para es
tes leitores adico este párrafo. PodeJilOS dicer que o Pi
broch é a música .clásica das Illas Hébridas. Histórica~ 
mente par.ecé ser que se elaborou hai catro séculos, sen
do de tradición oral. Hai"autores que o comparan co Ra
ga {ndio. E insisto outra vez na transmisión oral .da mú
sica de gaita. As palabr_as do gaélico. e do galego non 
son· comparábeis. Sen querer entrar en moito detalle, o 
peso desta mú~ica no folclore das Illas· ven dado xa polo 
seu nome: Ceol Mor, que podemos traducir por grande 
música, mentras que as xa mencionadas xigas, reels, 
marchas, hompipes, strathspeys, ... forman un grupo 
.chamado Ceo1 Beag ou música·lixeira (onde lixeira che
ga a ter un carácter case despectivo). 

E acabo dicendo que o folclore escocés pode ser 
atrainte, ... pero tan atrainte como o folclore irlandés, é 
o húngaro, o bretón ou o marroquino. Unha persoa po
de-se interesar por eles e interpreiar a uas músicas. 
Cando se toca música galega, hai que ter consciém;ia 
do que se fai, e utilizar xiros, adornos e intervaios pró
prios, que sol) moi ricos, sen ter que importalos. • 

' 
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·Convocatórias 

Concurso de 
caricaturistas nóv:eis 
A Casa da Xuventude de Ourense or
ganiza a se~da edición do concurso de· 
caricaturistas nóveis, como aportación a 
terceira Bienal da Caricatura da que é 
responsábel a propria Casa da Xuventu
de amais da Asociación cultural Tres 
J>ontes e o Clube Cultural Alxandre 
Bóveda. O certame.está aberto a galegos 
e residentes en Galiza de 14 a 30 anos 
que poden apresentar tantas caricaturas 
como quixer, de modelo e técnica libre, 
ainda que valorarán os referidos a actua
lidade galega. Os tamaños estarán entre 
o DIN A4 (210x297cm.) e o DIN A3 
(297x420cm.). As entregas teñen que ser 
baixo plica e lema, antes do 15 de Xa
neiro na Casa da Xuventude: Celso Erní
lio Ferreiro, 27. 32004 Ourense. Hai un 

. prémio á mellar colección (6 éaricatu
ras) de 100.000 pta., e catro prémios de 
25.000 pta. ás mellares caricaturas. 
Maior información na Casa da Xuventu
de: (988) 22 85 00, fax (988) 24 99 30. 

Concurso de maquetas 
O bar Dous de Copas de Lugo convo
ca un concurso de maquetas ao que 
poden concorrer todos os grupos gale
gas -non profisionais que non teñen 

Actividades 

A muller galega hoxe 
A Secretaria da Muller da CIG organiza 
en semanas consecutivas até o 21 de 
Novembro un ciclo de charlas baixo o 
título "A Muller Galega Hoxe". Realí
zanse ás 19,30 no salón de actos da cen
tral en Vigo. O 31 de Outubro falarán 
sobre a conferéncia da muller en Beijin, 
Olaia Femández Davila, deputada do 
BNG, e Rosa Garrido, da secreijria da 
CIG. O 7 de Novembro Maria Pilar 
Garcia Negro, deputada do BNG, falará 
da muller e o idioma galega; o 14 de 
Novembro, a aeconomista Natividad 
López Groba, fará unha exposición so
. bre a economia galega, para finalizar o 
ciclo o 21 de Novembro coa interven
ción de Alicia Rodríguez, presidente da 
Contraria de Mariscadoras de Moaña, 
que falará do mar e a muller. 

Congreso ·galego 
de apicultura 
Os dias 4 e 5 de Novembro terá lugar 
na Escola Galega de Administración 
Pública (Polígono de Fontiñas. Santia
go) o segundo Congreso Galega de 
Apicultura, encadrado na Semana do 
MeJ de Galiza. A Semana do MeL celé
brase do 30 de Outubro ao 5 de No
vembro co obxectivo de promocionar 
os productos envasados baixo a etique
ta Mel de Galicia-Producto Galego de 
Calidade, que terán un prezo de ofer- . 
ta durante a semana. Noutra banda o 
congreso fará un repaso da situación 
do me! na Eu.ropa ameio das interven
cións de representantes de várias orga
nizacións apícolas que tratarán novas 
técnicas, denominacións de orixe, eti
quetados, alérxias, proxectos, etc. Ne! 
participarán entre outros, o Sind.icato 
do Me! da Franza, o Departamento de 

gravado nengun disco. Para participar 
hai que enviar unha cassette con 4 
cancións orixinais. xunto un dossier 
cos nomes dos compoñentes do .grupo, 
antes clo 30 .de Novembro de 1995. 
Nunha primeira escolma 14 grupos ac
tuaran no Dous de Copas, para o que 
lles pagarán gastos de desprazamento 
e máis 10.000 pta. Os gañadores rece
berán 100.000 pta,, para os que que
den de segundos haberá un prémio de 
50.000 pta. Maior información no 
Dous de Copas. Carril do Soido. Lugo. 

Prémios de escultura e 
fotografia 
Convocado por Caja España e abertos 
a todos que apresenten obras antes do 
20 de Novernbro d.e 1995. O de escul
tura ven dotado con 2.000.000 pta., e o 
de ' fotografía con 500,000 pta. Infor
man en Caja España-Obra .Cultural: 
Plaza de España, 13 . 47001 Madride. 
(91) 520 28 OO. 

Prémio de guións 
Chano Piñeiro 
O Cine clube Lumiere organiza un 
prémio cie guións, aberto a todos os ga
legas ou residentes na Galiza, en ho
inenaxe ao cineasta Chano Piñeiro, fi-

Recm;:sos Naturais da Universidade de 
Vigo, o Instituto Forestal de Coimbra, 
a Area de Nutrición da Faculdade de 
Farmácia de Santiago, a Consellaria de 
Agricultura, Sipromiel (Franza), Con~ 
sultores Apícolas (Castellón), e a Coo
perativa Erica Me!. A inscrición custa 
2.000 pta. Maior información na Con
sellaria ·de Agricultura: (981) 57 50 82. 

Notícias de Galiza 
en Catalunya 
Amics de les Arts i Joventuts Musi
cals e a Asociación Sócio-Pedagóxica 
Galega organizan unha série de confe
réncias ("Noticies tle Galícia") de in
troduci~n á cultura galega. Serán os 
Luns na sala de, exposicións de Amics . 
de les Arts. O Luns 30 de Outubro ás 
7,30 do serán Dores Asorei Veiga ta
lará sobre a Problemática da norma
lización lingüística en Galiza, e o 
Luns 6 de Novembro á mesma hora, 
Nine Paz García tratará a Poesia de 
Celso Emilio Ferreiro. 

Os fusilarpentos do 27 
de Setembro 
Pinturas de Laxeiro, Lodeiro, Xosé 
Guillermo, Segovfa, Diz, Xavier Ma
galláes, Ramón Trigo, Andrés Vila e 
Santiago Montes. Amais de escultu
ras de Armando Martínez e Jandro, · 
xunto con variado material hemero
gráfico, todo na mostra organizada 
pala comisión en homenaxe aos fusi
lados do 27 de setembro de 1975. Es
tará aberta en Vigo, ~té o 30 de Ou
tubro na Federación de AA.VV. (Pra
za da Princesa) . A comisión tamen ar
tellou unha série de mesas redondas 
sobré os procesos do 75 e a transición. 
A .última ten lugar o Luns 30 de Ou-

axenda 
nado neste ano. Para participar hai que 
ter entre 15 e 35 anos, e apresentar os 
textos (que non poden exceder os 15 
fólios) por triplicado xunto os dados do 
autor, antes do 29 de Decembro de 
1995. Hai dous prétnios de 150.000 
pta. que pagará o Concello de Vigo, un 
para textos de ficción e outro para do
cumentais. Os envíos han de se dirixir 
á Casa da Xuventude: López Mora, 31 . 
36211 Vigo. Maior información no Ci
ne Clube Lumiere: (986) 22 09 1 O, ou 
na Casa da Xuventude: (986) 29 49 34: 

Fitei do Porto 
A XIX edición do. Festival Internacio
nal de Teatro ·de Expressáo Ibérica 
vai acontecer na cidade de Porto entre 
os meses de Maio e Xuño de 1996. 
Acontecimento cultural impar na sua 
área xeográfica e lingüísticá, o-Fitei vai 
apresentar as produccións máis signifi
cativas na cena teatral seleccionadas en
tre propostas de máis de cuatro decenas 
de países. Todas as compañías e grupos 
de teatro poden apresentar a sua candi
datura a participante solicitando ficha 
de inscrición aos Servi<yos Centrais do 
Fitei: Ruado Paraíso, 217-2Q. S/5. 4000 
Porto. Portugal. Ou polos teléfonos (07-
351-2) 208 24 32 e 208 72 70, ou ainda 
polo fax 200 42 75. • 

tubro ás 20 h. no centro cultural 
Caixavigo, baixo o título "A transi
ción política e os fusilamentos do 27 
de Setembro ollados desde a actuali
dade". Na charla participarán repre
sentantes do BNG, EU, PP, PSOE e 
Antonio Palacios (membro da CNT). 

Magosto-Folk en Cuntis 
O Vemes 3 de Novembro, a partir das 
9 da noite no Campo da Feira, a Aso
ciación cultural O Meigallo ce}ebra a 
segunda edición do Magosto-Folk en 
Cuntis con castañas gratis para todos. 

_ Intervirán os grupos: Mutenrohi de 
Ourense, Verbo Xido de Cuntis e Be
rro Güeto de Vigo, formado por anti
gos compoñentes de Matto Congrio e 
Armeguin. Unha charla do profesor 
Olímpio Arca sobre a orixe dos ma
gosto (ás 8 do serán na Casa da cultl).ra) 
completa a festa. De haber mal tempo 
aprazarase para o Venres seguinte. 

Xornadas' da Língua 
en Betanzos 
A Asociación Cultural Eiravella de 
Betanzos artella a terceira edición das 
Xomadas 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 galego hoxe: probemas e realida
des". O Xoves 26 ocupa a xomada a 
apresentación da edición facsimil de 
"Orbaleiras" (1887) de Fernando García 
Acuña, a cargo de Xosé Antonio Mí· 
guez. As xomadas pechan o Vemes 27 
cunha mesa redonda titúlada "O galego 
na música actual", na que participarán 
repre:;entantes dos grupos Os Diplomá
ticos de Monte Alto, Mordor, Yellow 
Pixoliñas e Desertores do Arado.• 

Q). escudo de Galiza, 

deseñad0. por Castelao·, 

agora en insígnia. 

¿olicita a cantidade 
que des ex es ao apartado 

1371, 36200 de Vigo. 

ENVIA O IMPORTE.TOTAL 

EN SELOS DE CORREOS 

P.V. P. 200 PTA UNIDADE 

O trinque 

Cinema 

Todo por un saña, película 
norteamericana dirixida 
polo autor de O meu 
Jdaho privado. Cdtica do 

Anúncios de balde 
• Precísase persoa para compartir 
casiña reformada en Sárdorna (Vi
go). Unha habitación grande e lumino
sa, sen mobles, cuarto de baño próprio. 
21.000 máis gastos. Tamén hai finca e 
unha terraza grande. Chamade a Micha 
palas tardes ao (986) 48 31 60. 

• A Associa«;om da Língua Artábria 
pom a venda Bandeiras Galegas ar
tesanais (l 15X85 cm.) ao pre<yo de 
1.500 pta. cada, e tamem a História da 
Galka em Banda Desenluula ao pre<yo 
de 500 pta. cada. Encomendas ao Apar
tado 570 de Ferro!. Receberás o mate- · 
rial sollcitado na volta do correio con
tra-reembolso máis gastos de envio. 

• Alúgase praza de garaxe en Coia 
(Vigo). (986) 42 30 30. 

• Véndense tres mesas-escritório 
novas, a bon prezo, válidas para orde
nador. Teléfono {986) 36 64 OO. 

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

• Estamos e emitir un programa de 
música galega en Rádio Contraban
da de B~rcelona. Rokc, ska, parrus, 
hard core, etc .. . sobre todo en idioma 
galega. Todos os interesados en que 
se pinchen as suas maquetas poden 
contactar con: Alfredo Hidalgo Igle
sias. Carrer Mata, 3-5, 2º 31 • 08004 
Barcelona. Teléfono (93) 442 43 40 
(fins de sem.ana) . 

• Grande oferta de discos e casetes. 
Sr. Baños: (986) 413496. 

• Axúdanos a encher Galiza de ár
bores. Merca un bono-árbore de Xeva
le e plantaremolo no teu nome, por cin
cocentas pesetas, un teixo e un acivro. 
Envíos por xiro postal ao Apartado 35 
de Chantada. A nome de Xevale, agru
pación ecopacifista do Su! 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 
boletim. Apartado 678. Ourense. 

• Orquestra de cámara, composta 
por afeízoados, busca 2 violonchelis, 
tas de prirneiro grao ou superior, 

Teatro 

Histórias peregrinas 
en Moaña 
A obra de Miguel Anx.o Murado inter
pretada por Teatro do Noroeste, o Sá
bado 28 ás 11 da noite no cine Veiga 
de Moaña. 

Máxia por narices 
Co mago Luis Boyano, no Centro Cívico 
de Taboada o Sábado 28 ás 8 da serán. 

Cme~a 
Mal sangue 
De Leo Carax. O Venres 3 ás 20,30 h., 
no auditório do concello d.e Vigo. O 
Cine clube Lumiere organiza o pase. 

Cara un novo narrador 
O Centro Galego de Arte Contemporá
nea (CGAC. Santiago) en colabora
ción co centro Georges Pompidou. de 
París, inaugura o dia 30 de Outubro ás 
7 do serán un ciclo de proxeccións e 
conferencias sobre 'as novas modalida
des narrativas nas artes visuais que du
rará até Xullo do 96. O Luns 30 haberá 
duas conferéncias introductórias da 
man dos coordenadores do ciclo Jean
~hri~tophe ~oy91.1x e Fran<yois ~tb~ra. 
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mito do país das 
oportunidades, através 
dunha muller que 
pretende ser estrela da 
televisión. Orixinal e 
intelixente. + . · 

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. 

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

• Traspásase local de renda antiga 
na Roa 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 pala Sra. Már
quez no (07-4 1) 42 41 81 91. Suiza. 

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

• Se queres escoitar o novo LP de 
Subversión X, o grupo ha.seo 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
vio contra reembolso: Meiga Alternativa. 
Apartado ,,l.386. 15007 A Coruña. 

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

•Vendo piso (180 m1 úteis) en Ma
rin. Vistas ao mar, comedor, 3 cuartos, 
cociña amoblada, calefacción indivi
dual a propano, 2 trasteiros, e 2 prazas 
de garaxe opcionais . (986) 89 10 12. 

• Son unba persoa xoven interesada 
pola Permacultura. Gostariame con
tar con xente que soubese ou estivese' 
moi interesada en facer unha asocia
ción galega da Perrnacultura. Escreber 
a: Xosé Manuel Novas. Romil, 9-2 11 

direita. 36202 Vigo. 

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

• Clases de inglés a domicmo e tradu
cións. Profe or nativo. (986) 37 06 53. 

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

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.• 

O Martes 31 pasan o filme de Alain 
Resnais Muriel (1963), e o curto Ro
salie ·(1966) de Valerian Borowczyck. 
Non haberá máis charlas nen pases até 
o Xoves 30 de Novembro. Maior in
formación no CGAC: (981) 57 79 26. 

• 
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-Lay! (" A noite". Siria-Franza 
1992).no que trata de recontruir a vida 
e marte do seu pai, nomeado comba
tente pala liberación palestina, cuia 
tamba atópase entre as ruínas de Ko
neitra. Entrada 200 pta. • 



Exposieións 

A vida de Álvaro 
Cunqueiro en fotos 
A Feiramostra de Mondoñedo garda 
u~ha exposición fotográfica sobre a 
vida de Alvaro Cunqueiro. 

Tapices · 
A Comisión de Cultura do Concello de 
Allariz artellou unha mostra de tapices 
que pennanecerá aberta até o 5 de No
vembro no centro sociat O Castelo. 

Xulio Maside 
Expón obra recente na sá de. Caja Ma
drid en Pontevedra. 

Luts Caroncho 
O Kioko Alfonso da coruña. acolle até 
o 5 de Novembro unha mostra retros
pectiva de Luis Caruncho. 

Lidia Buente 
Pinturas na· sala Caixavigo. Até o 13 
de Novembro. 

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

Artistas galegas 
O Auditório de Gahza (Santiago) aco
lle até o 2 de Novembro a mostra A 
arte inexistente, con obra de artistas 
galegas do século XX: Elvira Santiso, 
Maruxa Mallo e Carmen Corredoyra 
anteriores á posguerra. Xulia Mingui
llón, María Victoria da Ponte, María 
Antonia Dans, Elena Colmeiro e Bea 
Rey entroutras do periodo que vai da 
posguerra aos 80. E Menchu Lamas, 
Berta Cáccamo, Pamen Pereira. María 
de Felipe e Maria Xosé Prado, entre 
outras criadoras encadradas desde os 
80 até hoxe. Na Sala Isaac Díaz Pardo 
do Auditório de Galiza, até o 2 de No
vembro. Abre de Martes a Domingos 
de 12 a 19 h, Luns pechado. 

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

Escultura 
contemporánea en Vigo 
Máis de 50 pezas do século XX. Pi-

P ortugal 

Ex >osidóns 

NO PORTO: 
Foto-esculturas de Susanne Themlitz 
e Paula Soares, até o 11 de Novembro 
na galería Luis Serpa. Artesanato dos 
indios Americanos, até o L 7 de Decem
bro no Celeiro da Funda-rao Serralves. 

EN LISBOA: . 
Tejedores de voces: a arte do México 
antigo (dentro do ciclo adicado a Mé
xico, aberto até o 31 de Decembro no 
Centro cultural de Belém, teléfono: 
07-351-1-301 96 06). Comprende ob
xectos arqueolóxicos pre-colombianos 
do antigo México. A mostra estuda a 
diversidade cultural da república por 
áreas (Maias, Costa do golfo, Oaxaca, 
Planalto central e Occidente), e tenta 
identificar os ideais de beleza: homes e 
mulleres acosturnaban deformar o crá
nio, recortaban alguns dentes, pintaban 
a cara e o corpo, usaban peitorais, brin
cos, e aneis de diferentes materiais. A 
exposición respeta a cronoloxia e infor
ma da situación histórica. ven dividida 
en periódos. Tamén abranxe os avances 
científicos, coñecimentos matemáticos 
e astronómicos, o calendário solar e o 
desenvolvimento da medicina e a far
macopea. O ciclo sobre México do 
Centro Cultural Belén:i, complétase co
as mostras Altares dos mortos, Trajes 
Mexicanos, Naturalistas mexicanos: 
os grandes mestres, Gráfica contem
poránea e Casa acariaciadoras: ar
quitectura rural do México. Ista últi
ma liga arquitectura e fotografía a mé
dio do arquitecto Osear Haggerman e a 
fotógrafa Mariana Yampoisk. No to
cante aos Naturalistas mexicanos, re
colle obra do grupo Big Three, ao que 
pertencen José Clemente Orozco, Die
go Rivera e David Alfaro Siqueiros, 

Paisaxe, de Lidia Buente. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

casso, Julio González, Cargallo, Mi-· 
ró, ou de fóra do estado Henry Moo
re, Man Ray, Isamu Noguchi, Lynn . 
Chadwick e Allen Jones entre outros. 
Femme deb.out de 1945 en bronce pa
tinado e rnáis duas esculturas en la
drillo vermello de cerámica Teté de 
chouette, do 68 e Petit visage so/aire 
do 69, son· as tres obras de Pablo Pi
casso expostas. Xunto as tres obras 
do catalán Julio González gardan La 
Segadora feíta en pedra nos anos 20 
por Julio González. Tamén expoñen 
obra de Jorge Oteiza (San Francisco, 
un bronce de 1953), con outras máis 
modernas de Pablo Palazuelo (Fumis~ 
ta Vlll de 1980), Pablo Serrano, An
toni Clavé, Susana Olano e Antonio 
López. Abre até o 26 de Novembro 
no centro cultural Caixavigo. Horá
rio: de 18,30 a 21,30 de Luns a Ven
res, Sábados de 12 a 14,30 e de 18,30 
a 21,30, e Domingos e feirados de 12 
a 14,30 h. 

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

Ana Pasarín 
Expón até o 4 de Novembro na galeria
Sargadelos 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 uesco
lleu o camíño do expresivo cun tema 

• 

autores do desenvolvimento dunha arte 
figurativa concretizada na chamada 
Pintura mural ou muralismo. A parte 
Gráfica contemporánea, pesen~ do 
México, reune traballos de artistas re
coñecidos (Rufino Tamayo, José Luis 
Cuevas, Vlady, Fernando García 
Ponce, Alberto Gironella, Manuel 
.Felguérez) e ainda · ~lguns destaeados 
despois de 1960: Francisco Capdevila, 
Nunik Sauret, Jesus Martínez, Isma
el Guardado, Gilberto Aceves Nava
rro ou Gabriel Macotela. 

axenda 
claramente abstracto, "En busca del sol 
y los vientos". O sol ilumina e destaca 
a cor a través de harmonias valorizadas 
en momos e frios, as que de momento, 
son oídiamente contrastantes'.'. 

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

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

Ve'rbas: 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. 
Coilta cunha instalación de Antoni 
Muntadas sobre a influéncia dos 
meios de comunicación na vida .cotián. 

Gallaecia fulget 
A Universidade de Santiago organiza 
unha ampla mostra co gallo do seu 
quinto centenário, dividida en cinco 
locais de Compostela: A Xénese 
1495-1767, no Coléxio de Fonseca; 
O Debate que abranxe do 1767 até o 
Século XX, na Igrexa e no claustro 
da Universidade; O Presente -sobre o 
tempo .que vai do 1900 até hoxe; e 
outros dous apartados titulados A 
Nostalxia (na Cas·a da Troya) e O 
Futuro (na Casa da Conga). Abre de 
Martes a Sábado de 10,30 a 13,30 e . 
de 15.30 a 20 h. Domingos de 11 a 
19 h. Para conc.ertar visitas en grupo 
ou peder algunha información cha
mar 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 por dez.asete artistas: Tino Gran
dío, Xosé Mº Labra, Reimundo Patiño, 
Manuel 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. Abre de Martes 
a Sábado de 11 a 20 h., Domingos e fei
rados de 11 a 14 h.+ 

Teatro 

EN LISBOA: 
· A última semana antes da festa de . 

Carlos Coutinho, encenificación de 
Mário Jacques polo elenco do Teatro 
Malposta, até o 31 de Outubro no 
Amascultun (07-351-1 -938 84 07). 
Coelho, coelho de Coline Serreau, en
cenificación de José Carretas. P<>lo 
Novo Grupo no Teatro Abyrto (07-
351-1-797 09 69).• 

Música 
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O grupo cubano Juego de Manos nunha recente actuación no Liceum. 

Pi de .la Serra 
O cantautor catalán que xa leva trinta 
anos no oficio, actua o V enres 27 ás 
11,30 da noite no Café Liceum do Po
rriño. Xunto as slias cancións de sem
pre tocará·algunhas novas cornposi
cións como Postal de rio ao xeito de 
Chico,-Todos somos Kaos ou Se a mer
da fose ouro os probes nacerian sen cu. 

Los Tradicionales de 
Carlos Puebla 
O Xoves 16 ás 11 da noite no Café 
Odeón de Vigo. 

Eutanásia Activa e 
Pisaiada en Ourense 
Os dous grupos actuan o Sábado 28 ás 

· 11 da noite na sá Caritel de Outense. 

Juego de Manos 
Salsa cubana, o Sábado 4 de Novem
bro ás 11,30 da noite no Café liceurn 
do Porriño. Juego de Manos naceu no 
1994 na Habana con nove músicos de 
nomeadas agrupacións rnusicais, coa 
intención de recoller as raigames da 
música popular cubana. As suas can
cións oferecen un percorrido pola mú
sica cubana. Van do son máis actual á 
tonada roáis .tradicional. Na actuación 
do Liceum interpretarán o seu prunei
ro CD,_ Q Rimasones. 

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. António e Mero, voz, guitarra 
e acordeón. Música brasileira os dias 
27 e 28- de Outubro ás 11 da noite na 
sala Galán de Santiago. . 

Orquestra Filarmónica 
de .Sttutgart 
Dirixida por Jorg-Peter Weigle, con 
Josep Henríquez na guitarra. Interpre-

Relacións 
• Desexaria manter correspondén
cia con licenciado/a en filosofía. Son 
un dos rnembros duo grupo de amigos 
que compartimos unha mesma afición: 
a fÍlosofia, e gustarianos que n.o noso 
grupo se integrara algun licenciado/a 
no ·tema. Os/as interesados/as chamar · 
ao (986) 25 36 18 (Tonio). 

• Chámome José e son un rapaz cuba
no de 14 an!l'!. gústame moit9 a compu
tación, o meu hobby é ir ao clube de 
computación e recrearme coa máquina, 
senón monto en bicicleta. Teño interese -
en trabar amizade con rapazes doutros 
paises, encántanme os amigos. Escreber 
a: José Andrés Alazo. Apartado Postal 
2004-8. zona 20. 12000 La Habana. Cuba. 

• Chamome Mayra Maydell Bourri
candy e gostaria de intercambiar c~ 
rrespondéncia para facer amigos e ami
gas. Apart. 3057. Habana 3. 10300 Cuba. 

• Mozo de 24 anos, filio de país ga
legos, quixera manter ·correspondén
cia con mozas galegas de -18 a 35 
anos. Son curriño e falangueiro . Gosto 

tarán pezas de Bizet, Rodrigo e Schu
bert, o Xoves 26 ás 20,30 h., no centro 
cultural Caixavigo. 

Macoim Scarpa Trio 
Blues. O Martes 31 ·ás 11 da noite no 
Café Real de Moaña. 

C0ncertos 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 Melodies; o 
Sábado 28 ás 10,30 da noite no Planta 
Baixa (Vigo) con No Hay Manera. Fa
me Neghra e Grinc! House; o Martes 
31 ás 11 da noite na Casa do Patio de 
Santiago cos Tombstones e Merry 
Melodies; e o Sábado 4 de Novembro 
ás 12 da noite na Caritel de Ourense 
onde tocarán Spiral Fish, Merry Melo
dies e Los Morta. O prew da entrada e 
máis a fita é de 600 pta. + · 

Spiral fish. 

Danza 

Customs 
A sala Galán de Santiago fai a apre
sentación nacional do espectáculo da 
New Bulgarian University, -Customs, 
inspirado no éstudo sociolóxico "Teo
ría optimista do povo búlgaro" de Ivan 
Hadjiski. Estará en c¡µtel os días 2, 3 e 
4 en sesións das 1 O da noite. + 

da natureza e os animais. Escreber a 
Alberto Seoane. La. Economía, 17-4 Iz. 
48902 Baracaldo. Vizcaya. 

IÍ Chámome Oreyne Michael Ramí
rez Medina, teño 19 anos, e gostaria
me intercambiar cartas con xente de 
calquer sexo e idade. Escreber a: 
Frank Hidalgo Gato, 29-A. # Francis-. 
co Cadahia e Maceo. Trinidad Santi 
Espíritus. 62600 Cuba. 

• Son unha estudante cubana ere 23 
anos, gosto da música. o teatro e o bai-

- 1e. Quixera intercambiar experiéncias e 
opinións con xente doutros países. Es
creber a Tamara Pinillo. Gaveta posta( 
20015. Hatiana 20. 12000 Cuba. 

• Gostaria man.ter runizade por carta. 
Son Yanasa PiniJlo, teño 15 anos e moro 
en: Vía Blanca 216. Entre Vegas y Flores 
(Lerro). Ciudad de Habana. Cuba. 

• Desexo intercabiar correspondéncia. 
Escreber a: Rubén Mendiondo Aldams. 
Mariano Barberán 53. E/ 3ª e 4ª. Rpto. 
José Martí. Camagüey 12. 71200 Cuba.+ 

• 
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. Filomena Fraga, unha 1abre9a escritora 

'A cancela é un libro dos que nu.nca leron' 
''A cancela é un libro dos que nunca leron". É o que 
máis gasta de dicer a Filomena Fraga, a sua a~tora e 
editora, que quixo un dia abrir unha cancela e deixar 
sair todo o que tiña dentro. O universo literário de 
Filomena xira arredor da terra; escrebe pola-noite e 
no inverno, ca.ndo se acaba de recoller o millo e 

sementar o trigo. Con case setenta anos e unhas 
g~nas imensas de contar todo o que sabe, instigada 
polo seu cúmplice Suso de Toro, Filomena puxo 
mans á obra e pubUcou un libro que s.e vende en 
bares e peluquerias, que compran os seus viciños e 
que .corre de man en man por toda a comarca. 

• CARME VIDAL 

' oque me deu máis satisfacción é 
que persoas que nunca colleron 
un libro nen un --xornal lérono e 

sobretodo mulleres da miha idade, entre as 
que hai moita ·ignoráncia", repite unha e ou
tra vez para sinalar que o seu é un libro dis- · 
tinto, á rente da terra, que conta cousas en
tendidas por todos, próximas, porque, final
mente, a Unión Europea "como pouco ten 
que ser maior qu dua·s feiras de Santa 
Comba xuntas", como di un labrego no libro. 
Por iso se recoñece nel, sabe no que anda, 
e máis de un viciño ao lelo .dixo: "Estou len
de o libro e estou vendo á Filomena". 

' ' 

A espiña que dói 

Na parróquia de Agrón, no concello de 
Ames, xa non quedan nenos aos que lles 
contar cantos. Dos dnco tillos da Filomena 
catro ·emigraron ao País Basca, cando no
ves e diso tala na súa obra. "E a espiña 
que máis nos dói. Sofrin moito por ver mar
char ciios fillos tan rapaces e só velos unha 
vez cada ano, a maioria dos mozos · mar
charon tora e en moitas casas non quedou 
ninguén, só ficamos catro· vellos e unha 
chea de mulleres soas", di a Filomena con 
pesar cando lembra a sua casa chea de 
pequenos que se achegaban á sua beira 
para escoitar as máis curiosas histórias, e 
promete que a sua próxima obra, cando o 
inverno volte a facer longas as noites, vai 
ser un libro de cantos para pequenos. 

Moi presente tamén está a discriminación 
da muller no agro, contada por ela, das pou
cas que participaban nas asambleas dos 
coléxios, talaba en público, asist¡u a unha 

reunión das escolas agrárias en Valladolid, 
apresentouse nunha candidatura de EG e 
deu unha charla o Dia da Muller Traballado
ra. Niso Filomena sábese distinta: "ás mulle
res córtanlles todo, non lles dan oportunida
des, todo é o home, para governar, para 
compr.ar e vender e nas casas dos labregos 
quen manda é sempre el. O dito é que as 
palabras dos homes son como documentos 
e as mulleres son sempre cativas" di, para 
engadir que_a labrega está discriminada por 
ser ,muller e por ser rural. 

Eis o seu alegato pri°ncipal, rexeitar con toda 
serte de argumentos os estereotipos que ta
lan da ignoráncia das labregas. Non ler é 
ben distinto de non sa-

ria, confesa que non entencfe de política 
neo sabe escreber en galega. "Eu sempre 
falei galega pero non me ensinaron a es-
. crebelo porque estaba proibido, agora que 
xa se aprende nas escalas, nas aldea~ os 
pais queren. que os seus tillos talen caste
llano", lamenta, ao criticar que ainda se re
coñeza ao castellano como a língua do po
der e o valor. A política, como todo, apren
deuna na vida, e non por iso son menos -
claras .as suas ideas, que a levan a estar. 
próxima ao nacionalismo, porque "Galiza 
ten que ter un partido nacionalista forte e 
as causas cambiarian, ter representación 
nosa e non de partidos que sexan de Ma
drid". Para recoñecer o que son as direitas 

e as esquerdas tam
ber, e por que vai ser 
máis import(!nte coñe
cer o no'me dos elemen
tos químicos que enres
.trar as cebolas? "Cando 
vas á cidade mírante a 
menos como se por se
res da .aldea foses pale
ta ou ignorante, e non é 
certo porque a inuller la
brega. ten que sabér de 
todo e á da cidade ao 
mellar pónselie unha 
vaca a parir e non . sabe 
como tirarlle o becerto, 

'Non ler é ben distinto 
de non sq.ber e, por 

pouco precisa Filome
na grandes manuais 
teóricos, "a direita é a . 
de sempre e os ricos 
de antes nos explota
ron a máis non poder, . 
eu andei a servir antes 
de casar e sei o que é 
traballar de balde s·en 
que me dese nen para 
unhas zapatillas". 
Desde Agrón, despois 
de rematar os traba-

e quen di iso o tempo 
de sementar ou recoller, 
saber o que hai que fa-
cer cando chega o tem-•. 

que va:i ser máis 
importante coñecer ú 
nome dos elementos 
químicos que ,enrestrar 
as cebolas?" l los do agro, cando 

chega a noite, a Filo
·mena segue a escre
ber e abre a sua can
cela para deixcar paso 
a toda a sua imensa 

pode matar o parco ... ", toda unha ~orte de 
sabedorias ás que Filomena Fraga quer dar
lle o valor que outros se molestan en tirar. 

sabedoria. Aquilo que len e entenden os 
seus viciños que nunca se achegaron aos 
libros por atopalos lonxe, e aquilo que po
den ler os que tamén por distáncia nunca 
se achegaron á terra. + Filomena .Fraga, seªmpre_ chea d~ sabedo-

. TRES EN RAIA 

A casa 
de Poe 
• XOSÉ ENRIQUE ACUÑA 

º
mellar de cada casa. Xuntá
ronse á ribeira do Hudson pa
ra pronunciar máis dun cento 

de discursos con sonsonete de esta
dista. Palabrás que pasarán cedo a 
unha antoloxia universal de oratória 
oca. Escoitáronse os uns aos outros 
para seguer sen entenderse. Despois 
de falar Bill Clinton, o gran de pufeiro, 
todo quedaria dita. 

E niso chegou Fidel. Os cronistas loi 
taron contra as sensacións sinceiras. 
A mensaxe de Castro semelláballe 
antiga mais recoñeciana fermosa . 
Non podian criticala. Son causas ve
llas. As mesmas de José Marti e idén
ticas ás dos pavos que venceron ao 
nazismo para, de seguido, dar carta 
de natureza á mesma ONU. 

Contado Fidel foi tratado de apestado. 
Como hai 35 anos o seu refúxio abri
gado voltaria ser o Bronx. No branca e 
negro dos noticieiros revolucionários 
recollérase o entusiasmo do ghetto an- . 
te o guerrilleiro recén baixado da Serra 
Maestra. Tempos do sábio Carlos 
Puebla, da Sonora Matancera e ainda 
de Camilo Cienfuegos. Daquela Luther 
King e hoxe Louis Farrakhan, o rap e 
unha resaca continuada de violéncia. 

Para os novas afroamericanos discon
formes falou Castro nunha igrexa bap
tista. P-erto de ali andara a casa onde 
Edgar Allan Poe tivo morada. Anos 
atrás houbera nela un museu no que, 
con ·perversa vitalidade ,mantíñase o 
espírito do autor de O corvo. Se Poe 
escrebese nestes días un remedo de 
O crime da .rua Morgue os seus prota
gonistas ruins ben poderian atender 
por Waldheim ou Pérez de Cuéllar. 

Aqueles románticos comezos narrati
vos, descrebendo o lugar do crime, te
rian fácil localización en Angola, Somá
lia ou na Herzegovina, e as portas ran
xentes do medo soarian na própria se
de da Nova Orde Mundial. Casa erixida 
a modo de panóptico nunha metrópole 
governada por un tirano de apelido 
Giuliani. Quen de recén atreveuse a in-. 
terrompir un concerto solemne para ex
pulsar a un xefe de estado: o palestino 
Arafat. Fazaña de mal anfitrión.+ 

VOLVER AO REGO 

A lí estaban~ pulcros como en mi
sa de doce, Romai, Dositeo e 
Couceiro. Os· tres conselleiros 

do Opus Dei -só faltou Permui-, 
por arde de escalafón: supernumerá
rio, numerário e sócio colaborador. 

Era o desfile de modelos de Oiga 
. Rios, a benefício da Asociación San 
Francisco de eivados psíquicos. De 
muslo presente, os de Norma Duval, 
Carmen Rossi e Na ti Abascal . 

Foi unha ·vista panorámica da dereita 
eterna, a de copa de Oon Perignon e 
azoute no cú, de salto de cama de pel 
de anxo e escapulario de acibeche; 
de caridade e aborto en Londres; de 
perfume francés e garrofe vil.+ 




