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Nervosismo español ! 
1 

ante a. normalidade coa 1 

1 

que se desenvolveu o 1 

1 

referendo no Quebec 1 

Quebec continuará, por ago
ra, formando parte do Cana
dá. Por menos de 54.000 vo
tos (50,6% contra o 49,4%) 
os federalistas apontáronse, 
o 30 de Outubro, a. vitóriq no 
referendo que o governo de 
Quebec convocara co obxec
tivo de proclamar a indepen
déncia da proví ncia francófo
na. Os lideres nacionalistas 
quebecois anunciaron esa 
mesma noite que non van 
tardar outros quince anos en 
convocar outra consulta e 
que á terceira vai ir: a venci
da. Pola sua banda o govero 
central anunciou reformas 
con.stitucionais para darlles 
máis autonomia. (Páx. 5) 

Demostran que 
a reciclaxe é máis 
barata que a 
incineración de lixo 
Representantes de nume
rosos concellos asistiron ás 
xornadas sobre Resíduos 
Sólidos que organizou Ade
g a o sábado 28 en Com
postela. nas que se estuda
ron vías ecolóxicas para o 
tratamento do lixo. A oposi
ción dos concellos está a 
ser a causa da paralización 
do plano e do feíto que a 
Xunta nomeou ao conse
lleiro Diz Guedes como 
presidente de Sogama para 
reforzar políticamente a sua 
alternativa. (Páx. 14) 

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 his_toria colectiva e 
aventura índividual. Máis de quince 

edicións vendidas nos Países Cataláns. 

ga 1a 

Belgas, holandeses e alemáns defenden os seus intereses mentres a 
representac_ión. española volve a saldar ~ conserva 

O potencial pesqueiro galego sen 
voz en Madrid e Bruxelas · 

Cando a frota de Marrocos vai para o sétimo mes de amarre, belgas, holandeses e alemáns qloquean as 
contrapartidas d~ Comisión de Pesca á Marrocos. Sobre as novas promesas da Comisión, entre os intereses 

pesqueiros galegos érguense voces de gabanza para os governos centroeuropeus que defenden os seus 
próprios intereses mentres o governo de Madrid entrega a pesca e a conserva. 

PortUgal e Galiza 
mostran . , 
concepc1ons 
distintas -
do Eixo Atlántico 
O desenvolvemento para Ga
liza e o norte de Portugal terá 
que vir a traveso das cidades, 
relacionadas no Eixo Atlántico 
coma grupo de presión peran
te a UE. O alcalde de Vigo 
salientou a vocación urbana 
deste acorde entre concellos 
ao sinalar que o 80 por cento 
da povoación vive nas cida
des e que nelas compre ver
tebrar o futuro. (Páx. 4) 

Entrevistas con Sergio 
Ramirez e Pi de la Serra 

--(Páx.16e21)--

Un anúncio da CIG 
proibido na televisión 

--- (Páx. 10) --

(ongreSO de Esquerda 
- Nacionalista 

---(Páx. 8)--

((QO e UGT convocan 
asambleas en todas as 

cidades 
---(Páx. 7)--

flf Castañazo Rock 
---(Páx. 26) ---

... E FÓRA 
DA UE QUE ÍAMOS 

FACER, 
MEUAVOIÑO? 

O QUE NON 
SEi EU É 

DE QUE NOS VAL 
ESTARMOS 
DENTRO? 

Galiza é a 
comunidade da UE 
que menos axuda á 
prensa na língua 

, . 
. propria 

Denunciar a discriminación 
dalguns governos a distintos 
medios por motivos de língua 
ou ideolóxicos e reclamar un
ha Jexislación específica e or-_ 
zamentos próprios na . EU pa
ra axudas aos medios de co
municación en línguas minori
zadas, foron as tres condu
sións que se tomaron na con
feréncia Reportíng the Euro
pean Mosaíc. (Páx. 13) 



Os danos do amarre prolongado superan con moito os cálcu·los 
·do Governo central -.. 

'O concerto europeu non quer 
• • tocar a r1anxe1ra 

SEVERINO XEST050 

Despois de impar á pesca as condicións de adesión máis discrim!nantes_ de toda a história comunitária, vixentes até o ano 
2~02, e de ralear co bonito, os caladoiros continentais e o fletán, os intereses particulares de tres Estados frean o acordo con 

Marrocos. Ao mesmo _tempo, a conserva alarma sobre a sua ·probá~el desaparición po!as condicións á Rabat. 

Camiño de sete meses de ama
rre, co texto do acordo con Ma
rrocos case rematado e un si
lenzo a ultranza sobre o seu 
contido, o parón continua. 

É difícil que, como qu~ren rete.:. 
llar a comisária de Pesca e o mi
nistro español de Exteriores, os 
barcos poidan volver a pescar 
contra o fin de mes. A reacción 
de alemáns, belgas e holande
ses volve salientar que intereses 
son os que priman qentro da UE. 

A pesca compara a importáncia 
marxinal dos intereses agrícolas 
que defenden os tres paises 
centroeuropeus fronte as magni
tudes que move toda unha frota. 
Mesmo o Cúmio de Barcelona 
para finais de Novembro apare
ce no abeiro. Esta comparanza 
flagrante leva a moitos a concluir 
que Alemaña está moito máis in
teresada nos seus amigos da di
reita (no mapa), que pola cons
trucción euro-mediterránea. 

Mesmo o conselleiro de Pesca 
da Xunta fixo unha gabanza de 
belgas, holandeses e alemáns 
por defender o seu. "Eles si que · 
saben prantarse cando compro- · 
ban que os seus intereses non 
foron ben defendidos". · 

A discrepáncia dos tres sócios da 
UE sobre as concesións á Marro
cos lembran que os intereses 
pesqueiros galegos solicitaran na 
véspera da revisión do Tratado o 
tratamento conxunto dos acordos 
de asociación co pesqueiro. A 
Comisión preferiu discriminalos 
co que aumentou considerabel
mente a capacida-

Unha Europa con excedentes allmentários non quer que a pesca poda tocar nen unha nota a dlrelto. A Banda Real Escocesa toca na Felra da Pesca de Vigo. A. IGLESIAS 

bricantes ·de Conservas) deu a 
alarma total ao advertir que o sei
tor pode desaparecer en dous ou 

tres anos, coa de
de de manobra de , saparición de moi

tos pastos de tra
ballo embarcados -
e en terra. Marro- . 
cos retirara ao seu 
tempo as conser
vas do tratado de 
pesca e meteunas ' 
no de asociación. 
Esta previsión tác
tica de Rabat non 
foi advertida polos 
representantes 
españoles en Bru
xelas. 

Rabat. E difícil que, 
A consérva 
sentenciada 

Outro sócio co
munitário que re
sinte o tratado-é 
Portugal. A libe
ralización com
pleta da conserva 
marroquina para 
98, xunto eos mi
llei ros de tonela
das e os aranceis 
preferentes para 
os dous anos que 
faltan, poden pro
ducir danos irre
versíbeis na in
dústria. Ainda asi, 
coidan que poden -
receber compen
sación dentro da 
UE. 

como quereri 
retallar a 
comisária de 
Pesca e o 
ministro español 
de Exteriores, os 
barcos poi.dan 
volver a pescar 
contra o fin de 
mes. 

Dentro do eco dos 
avatares do acor
de pesqueiro nes
ta última semana, 
está o debate dun
ha moción sobre 
pesca aprobada 
pola Deputacion 
de Pontevedra 

Non será este o caso da conser
va galega. A empresarial ANFA
co· (Asociación Nacional de Fa-

cos votos en solitário do PP. Os 
nacionalistas propoñen unha axu
da da UE para os empresarios po
deren atopar bases pesqueiras 
neutros paises. Sempre que· se 

defendan barcos e pastos de tra
ballo, sinalan que estas relacións 
bilaterais non poden alorizar a nin
guén. Remítanse a exemplos pré~ 

-vios con Namíbia, Arxentina etc. 

Dentro deste debate volveuse talar 
da obsolesq~mcia da frota. Dentro 

do seitor da pesca pregunta por 
que se deixaron pasar tantos anos 
sen cumprir gradualmente eses 
esforzos de adaptación.• 
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Contra o estado de·excepción pesqueiro 
A defensa que belgas, alemáns 
e holandeses fan das suas 
producións agrícolas contra o 
acorde con Marrocos, serve 
para enfocar con precisión os 
contornos da Política Comuni
tária de Pesca (PCP) e da Polí
tica Agrária Comunitária (PAC) 
que governan desde o Tratado 
de Adesión a produción agríco
la e a frota galega de altura. 

O informe da Comisión Euro
pea sobre a aplicación do Réxi
m e de Adesión 
de España e Por-

moito máis convencemento que 
belgas, holandes"es, daneses, 
franceses e alemáns, para 
grande hilaridade destes. Com
pre lembrar que a discrimina
ción para a pesca dentro da 
UE, perpetuase, coa asinatura 
do governo de Madrid, até o 
2002 e que nunca antes neen 
despois soñou Bruxelas con im
poñer prazos tan disparatados. 

Este é o horizonte sobre o que 
se proxecta a negociacion do 

caladoi ro . do 
Sáhara. Desde 

tugal n.o seitor Q 
pesqueiro (1992) s barcos 

os 60, os arma-
dores negocia
ron os seus es
pazos de pesca 
no mundo con 
mellares resul
tados que ago
ra Bruxelas. 
Mesmo despois 
da ampliación 
das zonas eco
nómicas exclu
sivas á 200 mi
llas, os acordes 
a duas bandas 
entre -intereses 
empresariais e 
Estados resol
veron ben de 
problemas. 

asegura que to
das as disposi
cións aplicabeis 
á pesca son tran
sitó r i as e están 
endereitadas 

de bandeira 
francesa non 

a garatir a inte
gración dos no
vas sócios comu
nitários. A Comi
sión fai un balan
ce de recursos 
no que resolve 
que non hai no
vas opcións de 
pesca e nega o 
aceso a pesquei
ras que non es
tán explotadas. 

cumprian as 
normas, pero 
Bonino 
declaraba: 
estou contra 
as volantas, 
pero non podo 
proíbilas. 

O informe preten
d i a que a com-
pensación por discriminar a fro
ta e a conserva seria o crece
mento do comércio de produtos 
pesqueiros, con benefício para 
nós. O que se producu de ver
dade foi un deterioro da balan
za comercial pesqueira. 

Outro tanto pasou coa produ
ción agrícola. Os primeiros asi
nantes do Tratado de Roma 
gastaran durante anos na refor
ma do campo enormes cantida
des. Pretender que os recén 
chegados igualasen aquel es
tarzo en cantidade e calado, 
era quimeira. 

Polo tanto, o réxim~ de adesión 
converteuse nun caso particular 
de discriminación que o espa
ñol Manuel Marin vendeu con 

A confianza na 
representación 
comunitária es
tá en baixa des-

qúe comezou o periodo de ade
sión. O primeiro que se degra
da é a esperanza de entrar nas 
reservas non explotadas do 
continente. A Comisión de Pes
ca responsabiliza lago aos pró
prios armadores do fracaso das 
negociacións con Namibia e da 
impoténcia para atapar novas 
caladoiros á frota de altura. 

Pero quedaban as augas inte
nacionais. Fóra das 200 millas 
de Canadá inventaron os arras
treiros galegas a pesca do fle
tán. A Canadá faltoulle tempo 
para negociar o intercámbio 
destes recursos co Xapón, á 
vez que toleraba unha auténti
ca arrasadeira das reservas da 
pala (pollock) na beira fronteiri
za oeste cos Estados Unidos. 

L---------------------------------------------------

A UE perdeu a compostura co
munitária fronte o Canadá-can
do os intereses da Common
wealth se impuxeron aos dos 
pesqueiros da NAFO. 

Antes non tiveran mellar fortu
na os boniteiros galegas, bas
co s e santanderinos cando 
_ descobreran a competéncia es
quilmadora dos volanteiros bre
tóns, con trasmallos de 24 qui
lómetros. O bruido de fohdo 
contra os pesqueiros galegas 
era a poténcia destrutora dos 
arrastreiros e ún pretenqido 

.desleigo para as normas. Ago
ra eran os barcos de bandeira 
francesa os que non cumprian 
as normas, pero a comisária 

· Bonina declaraba a sua impo- · 
téncia: estou contra as volantas · 
pero non podo proibilas. 

Se nen a pesca ecolóxica do 
bonito, nen a especialización 
extrema do fletán, rañado en 
sondas de mil metros, lle valen 
á Comision de Pesca, entrarán 
dentro da sua política as pes-

cas do Sáhara? A resposta é 
que hai cutres intereses que 
antepoñer: a pataca alemá, a 
flor holandesa e 

Na Comisión de Pesca preten
den que hai que compartir os 
recursos cos paises ribeire-

os tomates bel
gas; os negócios 
franceses e es
pañoles arredor 
do' gasoducto do 
Magreb. Seis 
meses de ama
rre da frota non 
conmoven estas 
posición s. 

A última volta é 
que as conce
sións á agricultu
ra marroquina 
prexudican aes 
produtores de 
patacas da Lí-
mia, Bergantiños 
e Vilalba e os in-
vernadoiros de 
flor do Baixo Mi-

Desde os 60, 
os armadores 
negociaron os 
seus espazos de 
pesca no mundo 
con mellores 
re su Ita dos qtJe 
agora Bruxelas. 

ños. Pero de to
dos os intere-

, ses comunitá
rios no Magreb 
ninguén cedeu . 
tanto a este 
proxecto común 
_como as tripula
cións e empre
sas galegas. 

O resultadÓ 
deste longo es
tado de excep
cion pesqueiro é 
que a frota de 
altura ficou re-
ducida á meta
de. Sempre es
taremos mellar 
dentro que fóra, 
repetían os ne
gociadores do 

ño e que a conserva galega se 
entrega como prenda dun cala
doiro que xa va- reducido pela 
metade. · 

Tratado. Agora, a pesca e a 
conserva aseguran que calque
ra acorde de antes da adesión 
tora mellar.• 

Reconto dos acordos con Marrocos 

1. Contrapartidas financeiras 
-2. Axudas para Programas Científicos e Técnicos 
3. Axudas para Programas Específicos 
4. Axudas a Formación Marítima 
5. Axudas para Seminários, Prácticas etc. 
6. Gastos para Reparación 
7. Pesca de cefalópodos(feséo e conxelador) 
8. Cánones (Conxelado TRB/Ano) 
9. Pesca con Palangre 
10. Cánones 
11 . Mariñeiros Marroquinas 

12. Presenza Observadores Científicos 
13. lnspeccións técnicas en porto marroquina 
14. Distáncia á costa (palangre) 
15. Distáncia á costa (cefalópodos) • 
16. Comunicacións e diário de Pesca 
17. Descanso Biolóxico 

18. Conserva 

Duración 

1988 

252 millóns de ECUS 
6 millóns de ECUS 

23,5 

41658/37900/34400/34400 
2521264,6/277,841291,72 

Segunda Zona NIS paralelo 302 40' N 
120/126/132,28/138,88 

2 nos barcos entre 100 e 150 TRB 
3 nos barcos de máis de 150 TRB 

a partir de 150 TRB (non continuo) 
1 ao ano 

3,6, 12 millas segundo arte e zona 
12millas 

a partir de 100 TRB 
O Palangre 

1 mes cefalópodos 
17.500tons 

4anos 

1992 

360 millóns de ECUS 
7 millóns de ECUS 

30,4 millóns de ECUS 
7 millóns de ECUS 
2 millóns de ECUS 
2 millóns de ECUS 

33.200TRB 
300/316/3321348 ECUS 

10044 TRB 
1801188/2.00/208 ECUS 

1 nos barcos 80199,9 TRB 
3 nos barcos 1001149,9 TRB 

5 nos barcos de 150 TRB ou máis 
a partir de 80 TRB (non continuo) 

1 aoano 
12millas 
12millas 

a partir de 80 TRB 
2 meses palangre 

2 meses cefalópodos 
10.000 tons e rebaixas de 
aranceis até 0,5 por cento. 

4 anos con revisión aos dous. 

Un custoso paso adiante na conciéncia nacionalista 
É comprensibel que a povoación das nacións sen 
Estado, pero con alto desenvolvemento económico, 
asuma con relativa facilidade as postur~s de defensa . 
dunha maior soberanía política. Talé o e.aso de 
Cataluña, do País Basco e, hoxe mesmo, do Quevec. 

En circunstáncia distinta encóntranse as nacións. sen 
Estado que, ademais, de carecer da suficiente 
capacidade de decisión política, padecen un proceso 
de extración de recursos en direclón á metrópoli, como 
sucedeu na Galiza, desde a época do cobro dos foros 
en espécies, e como ocurre n<;>utros moitos paises que 
sofren unha situación colonial ou neocolonial e dos 
que Irlanda pode servar de exemplo. 

Neste segundo caso, sobre a conciéncia dos cidadáns 
eivados de poder político, opera sempre e con frecuente 
éxito, a idea da falta de viabilidade en solitário do seu. 
país. Os defensores das posturas antigalegas ergueron 
históricamente o mito de que Galiza seria máis pobre 
fara de España. Pouco importa, por exemplo, que o 
fracaso das exportacións de viña e gando vacun a 

-Inglaterra, no _século XIX, foran precisamentf:l cortadas 

pala vía de leis centralistas que non tiveron en canta os 
nasos intereses. · 

Outro tanto volve a ocurrir desde que o Estado 
español se integrou na UE. O cercenamento 
continuado da produción própria xustifícase de novo 
baixo o capote· da mm:lernización e das 
compensacións que esta traerá canda ela. Os que 
combaten a idea de defensa dunha maior soberanía 
para Galiza perguntan, con implícita resposta: Acaso 
estariamo~ mellar fora da UE? 

É nesta altura do debate cando o caso do fletán e da 
pesca no banco canário-sahariano -por 
desenvolverse frente a terceiros paises- cobra a sua 
plena importáncia ideolóxica. Onde vamos coa UE
cabe agora perguntarse- se Alemaña e Inglaterra 
negocian co Canadá de costas á direción comunitária 
e Holanda, Bélxica e de novo Alemaña deslíganse · 
unilateralmente do acorde entre Bruxelas e Marrocos? 

posto que os seus membros máis poderosos néganse 
a actuar colexiadamente, conforme os seus intereses 
naeionais -o requiren. 

Por todo iso, cando o Conselleiro de Pesca, Xan 
Caamaño -membro dun partido valedor notório 
do Tratado de Maastricht- afirma, . como fixo o 
pasado Martes 31 de Outubro, que "Alemaña, 
Bélxic:a e Holanda defenden os seus intereses 
particulares" e acusa aos negociadores españois 
de "seren pouco exixentes" e á ·Unión Europea de 
"facer demasiadas concesións a Marrocos" está a 
poñer en cuestión a máxima canónica de que 
Galiza se encentra mellar defendida desde Madrid 
e Bruxelas que desde ela própria. 

As suas palabras, fro'ito sen dúbida da evidéncia dos 
feítos e non 'das premisas ideolóxicas que comparte, 
constituen unha das probas do paso adiante que ven 
de dar nos últimos meses a conciéncia nacional entre 
os galegas. Por máis que o prezo a pagar esteña a ser . 

Ao descuberto queda a realidade de que a Unión ben elevado.• 
Europea non é tal :-s~r:iQrJ ,uJ1, GhJI:;>~ PP~ .P,aises - ri~<;>~~ .. , , · . . . 
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E S TRATÉ X l AS DE D.ESENVOLVEMENTO 

. . . 

O alcal·de de Porto acusa a Cavaco de bloquear a iniciativa 

·O PP relanza o Eixo Atlántico . como 
proxecto para acelerar a urbanización do país 
• G. LUCA DE TENA 

O desenvolvemento para 
Galiza e o norte. de 
Portugal terá qüe vira 
traveso das cidades, 
relacionadas no Eixo 
Atlántico coma grupo de 
presión perante a UE. O 
alcalde de Vigo salientou 
a vocación urbana deste 
acordo entre.concellos ao 
sinalar que o 80 por cento 
da povoación vive nas 
cidades e que nelas 
compre vertebrar o futuro. 

Seis alcaldes galegas do PP 
respaldaron este obxectivo de 
consolidar Galiza coma territó
rio con vocación urbana durante 
o traspaso da presidéncia do 
Eixo a Manuel Pérez, Alcalde 
de Vigo. Fernando ~Gómes, pre
sidente da Cámara de Porto e · 
primeiro presidente do Eixo 
Atlántico, coida que despois 
dunha fase prévia sen estrutu
ra, organización técnica nen ba
se funcional , o Eixo tiña que 
consolidarse como grupo con 
personalidade ·dentro da rede 
europea de cidades. Con el 
acodiron a Vigo cinco alcaldes 
do norte de Portugal. · 

Condición prévia para este pro
tagonismo é, en opinión do al
calde portuense, unha estraté
xia clara, de doada divulgación 
entre os alcaldes, se cadra coas 
axéncias de desenvolvemento 
que xa existen, coma PROVIGO 
ou INESCO, com;:i intermediá
rios. Para o presidente da Cá
mara de Porto, o Eixo tiña oca
sión de abordar unha etapa dis
tinta-xa que o ministério de Pla
neamento de Cavaco Silva mi
rara con desconfiaza a iniciati
va, por considerar que reforzaba 
o rexionalismo norteño e abria 
unha fenda dentro da estrutura 
centralista de Portugal. 

A encrucillada procesal do Eixo 
sálvase coa identidade socialista 
entre Madrid e Lisboa, despois 
da elección de António Gutérres. 
Esta é a opinión do presidente 
da Cámara de Porto que corro
bora o presidente da Xunta des
de o outro ángulo do Eixo, ao 
manifestar o seu completo apoio 
á iniciativa "con independéncia 
dos partidos políticos represen
tados en cada institución". Quen 
non concorda con esta visión é 
Xerardo Estévez, alcalde de 
Compostela, que non quixo asis
tir á xuntanza por non ter sido in
vitado ás convocatórias prévias. 
Tamén Francisco Vázquez se si
tua fóra do Eixo. Os alcaldes 

. reunidos lembraron que Estévez 
tora convocado a reunións ante
riores pero escusara a sua asis
téncia con outros compromisos. 

Unha euro-rexión 

Os discursos dos alcaldes de 
Porto e Vigo e a intervención 
do presidente da Xunta, procu-
1ran outravolta unha resposta á 

O PP ve no Eixo Atlántico un instrumento para acelerar a conversión urbana do país. De esquerda a direita, os representantes dos concellos de Pontevedra, Vila Real, Vi
go e o Porto. A. IGLESIAS 

pergunta de qué 
cousa é o Eixo 
Atlántico. Pérez 
defende "a Europa 
dos cidadáns, dos 

Seis alcaldes galegas do PP 
respaldaror:i este obxectivo 

este espazo cons
titue unha euro-re
xión definida "pala 
atlanticidade e a 
continentalidade" 
e que pode consti
tuir un estribo de 
representación 
subsidiária. 

para representar aos concellos 
galegas e do norte de Portugal 
perante a U E "para acadar os 
investimentos necesários para a 
construcción e a criación das in
fraestrutur.as que nos permitan 
afrontar a crise desde premisas 
de competitividad~ e coordena
ción de intereses e mercados". 
Pérez non descarta que o Eixo 
poida devir nunha axéncia de 
desenvolvemento rexional. + 

poderes locais e da de consolidar Galiza coma território 
• 

rexións" e avoga 
por un Eixo Atlánti

con voéación urbana. 
co que servese de 
intermediário perante a Unión 
Europea. Gómes concibe un 
instrumento de representación 

da Galiza e o norte de Portugal 
na Dirección Xeral 16 (DX16) 
de Bruxelas. Fraga coida que 

O alcalde de Vigo concreta que 
este grupo de presión serviría 

CIDADES CO.NTRA ALDEAS 

A razón deste eixo do noroeste peninsular 
non é outra, para Fraga, que participar no 
debate da descentralización e do ordena
mento do espazo europeu, nun panorama 
institucional de dispersión e descoordena
mentó. Nunca un presidente autonómico de
beu asumir tan claramente a función limita
dísima da institución que representa. Os 
presidentes das cámaras mi'fiotas coidan 
que Portug~I está centralizado demais, pero 
non comprenden a que descoordenamento 
se refire o presidente· da Xunta. ós conce
llos portugueses están integrados polas 
Xuntas de Freguesia e esta participación co
rrixe o caos centrípeto que asola ás parro.
quías galegas e maciza o urbanismo vilego. 
O Miño portugués non ten un c~os de verte-. 
doiros espontáneos coma o que é incapaz · 
de resolver o autoritário Fraga lribarne. E 
non o ten porque está organizado. 

A unha e outra banda do Miño talamos dun 
Eixo Atlántico distinto, e esa é a razón de 
que a idea non se dera consolidado nestes 
tres anos. Fraga e os concellos do PP idea-

G.L.T. 

lizan un sindicato de .grandes urbes que 
poida petar na porta de Bruxelas para ace
lerar a desertizacióp derradeira do campo 
galego e a densifica-

igual mentres o alcalde de Vig.o, recen no
meado presidente, aposta por unha grande 
conurbación Norte-Su!, dirixida polas gran-

des cidades. 
ción urbana, con moita -------------
escavadora. Como es-
te é o obxectivo decla
rado da Comisión Eu
ropea, se cadra pode
ria abrirse unha via de 
subvencións que ex
tend.ese ainda máis a 
fórmula de eucaliptos 
sobre as hartas e ce
mento sen interrupción 
do Ferrol a Tui. 

'Fraga di que o Eixo 
Doutra parte, as re-

. xións do Arco Atlánti
co, na que o PP tala 
de integrar o Eixo, 
desbotaron hai tempo 
a idea de captación de 
capitais externos e 
apostan por un refor
zamento das indús
trias tradicionais, rela-

· Atlántico aclararia un 
panorama institucional 
· de dispersión e 
descoordenamento" 

Na beira Sul do Miño 
entanden que o Eixo 
poderia ser un grupo 
de presión para vender conxuntamente a 
oferta turística, baixo a forma actual sen vo
lume para figurar nas feiras da especialida
de. Os portugueses coidan que todos os 
concellos deberán estar representados por 

cionadas coa cultura e 
a história local. A Xun
ta está nas antípodas 
desta visión e exerce 
un resalto protagonis-

mo liquiqador do tecido industrial próprio. O 
seu Eixo Atlántico é un guiño a Bruxelas 
para acelerar este desmantelamento, pero 
non parece que a Portugal lle interesen os 
mesmos obxectivos. + . . 

.. , C.
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P.ROCESOS .DE AUTODETERMINACIÓN 

Menos de 54.000 votos impediron a indepeíldéncia 

o ·Quebec voltará a ter un referendo 
de autodeterminación antes de quince anos 
• ALFONSO EIRÉ 

Quebec continuará, por 
agora, formando parte do 
Canadá.Por menos de 
54.000 votos (50,6% 
contra o 49,4%) os 
federalistas apontáronse, o 
30 de Outubro, a vitória no 
referendo que o governo 
de Quebec convocara co 
obxectivo de proclamar a 
independéncia da 
província francófona. Os 
lideres nacionalistas 
quebecois anunciaron esa 
mesma noite que non van 
tardar outros quince anos 
en convocar outra consulta 
e que á t~rceira vai ir a 
vencida. Pala sua banda o 
govero central anunciou 
reformas constitucionais 
para darlles máis 
autonomía. 

A la prochaine! Estas foron as úl
timas tres palabras pronunciadas 
por René Lévesque na madruga
da do 20 de Maio de 1980, acei
tando a derrota no primeiro refe
rendo sobre a soberania da bel/e 
pravince canadiana. Quince anos 
máis tarde, os lideres nacionalis
tas quebecois repetian idénticas 
palabras. O primeiro ministro da 
província. Jacques Parizeau, o 
político máis radical do movimen
to nacionalista, afirmou que con 
esta derrota "a constitución do 
Quebec como un estado sobera
no se retrasa un pouco, pero ase
gúrovos que non haberá que 
agardar outros quince anos". 

No medio de berros de Quebec, 
un pafs. Quebec, un pafs!, o pri
meiro ministro, nunha emotiva 
arenga, afirmou que a derrota 
se debia "ao capital e polo voto 
étnico". O lider do Bloque Que
bequés, Lucien Bouchard, afir
mou que "perder deste xeito, 
doe, pero ternos que ollar o futu
ro con esperanza, porque a pró
xima será a boa e virá moito an
tes do que se pensa". 

Entre a desolación e a esperan
za era o estado de ánimo dos 

· nacionalistas quebecois. "Per
deuse unha batalla, pero non a 
guerra", aparecían nalgunhas 
pancartas inprovisadas a última 
hora á vista dos resultados. To
dos lembraban que en 1980, a 
derrota dos nacionalistas produ
ciuse por 20 pontos de diferén
cia. Nesta ocasión unha partici
pación que superou o 93%, r.e
flexa claramente que os federa
listas lograron o truunfo gracias 
ao respaldo masivo obtido en 
Montreal, a cidade máis povoa
da da província, na que residen . 
a maioria dos anglófonos e aló
fonos (outras étnicas). 

Cáinbios consitucionais 

Esta victória dos unionistª~ P?na
dianos, considerada pírrica, leva a 

Jacques Parizeau, Primeiro Ministro do Quebec e René Lévesque, líder nacionalista no referendo de 1980. 

que o primeiro ministro federal, o 
liberal de orixe quebequés, Jean 
Chrétien, anunciase a intención 
de introducir cámbios rápidos e 
profundos no país, que levarían a 
unha reforma constitucional, pero 
ninguén J>)recisou até de agora en 
que senso van ir os cámbios. Só 
se sabe quB, como fixeron en 
1980, van intentar darlle máis 
competéncias ao Quebec para 
asi tratar de frear as ánsias inde
pendentistas. Nestes 15 anos non 
funcionou a estratéxia centralista 
canadiana, senón que o naciona
lismo seguiu a medrar. O Partido 
Quebequés pasou de 29 deputa
dos na Asemblea Nacional en 
1989 a 77 en 1995, mentres que 
o seu grande opoñente, o Partido 
Liberal, canadiano, retrocedia de 
92 a 47 deputados. 

A maioria absoluta que ostentan 
os nacionalistas non se traduciu 
no referendo en votos polo me
do económico que lle trataron 
de inculcar durante toda a cam
paña aes habitantes q1,.1ebecois. 
As bolsas baixaron en movi
mentos· sorprendentes e espe
culativos/poi íticos e o capital 
trasnaciónal, sobretodo o esta
dounidense apostaba pala posi
ción unionista, mentres os líde-

res canadianos facian fincapé 
nos desastre que ia super para 
todos esa separación. A esa cir
cunstáncia se referia Jaques 
Parizeau, cando afirmara que 
taran derrotados 

mente calculada: a palabra sobe..,· 
rania era máis idónea que inde
pendéncia ou separación, pero as 
causas políticas· ian ser as mes
mas. Se gañara o si, o governo 

de Quebec procla
poto capital. 

A campaña catas-: 
trofista que puxe
ron en marcha os 
do_ non, non tiña 
moito que ver coa 
redación da pró
pria pergunta so
metida a consulta: 
"está de acorde 
vostede con que -
o Quebec debería 
de ter a soberanía 
despois de facer 
unha oferta formal 
ao Canadá para 
estabelecer un
has novas -rela
cións económicas 
e políticas, co ob
xectivo de que o 

'Perdeuse 
unha batalla, 

maría a indepen
dé ncia exacta
mente 12 meses 
despois da qele
bración deste refe
rendo. A proposta 
de soberania pre
vé manter o dólar 
canadián como 
moneda única, 
conservar o actual 
nível de relacións 
comerciais na Fe
deración e integrar 
ó novo estado n.o 
Tratado de Libre 
Comércio_ de Amé
rica do Norte 
(NAFTA). Estipú
lase, igualmente, o 
comezo das nego-

proxec;:to de lei 

pero non 
a guerra", 
aparecian 
nalgunhas 
pancartas 
improvisadas 
a última hora 
á vista 
dos resultados 

respeite o futuro _ 

ciacións para re
partir o déficit, dos 
activos da reserva 

de Quebec e o acordo asinado o 
12 de Xuño de 1995?" 

A terminoloxia da pergunta, inclui
da a semántica, estaba perfeita-

federal e das propriedades públi
cas. No tocante á defensa, pro
púgnase unha estratéxia pacifista, 
ainda que se defende a criación 
dun exército comun co Canadá e 

a integración ná OTAN e no siste
ma de alerta conxunta coa Gana
da e os EEUU (NORAD). 

A nación máis rica 

O Québec é unha sociedade cun 
dos níveis de benestar máis al
tos de todo o mundo, cunha eco
nomía moi avanzada e progresi
vamente internacionalizada. Ta
mén é o pilar económico dun es
tado, o canadiano, tan complexo 
como poderoso. Este feito é o 
que leva aos federalistas a opo
ñerse radicalmente a calquer se
paración, até o ponto de que q 
governo central ameazou con 
non deixar entrar a novo estado 
en nengunha das asociacións 
económicas internacionais. 

Desde os viciños EEUU esta se
paración se ven con máis riscos 
culturais que económicos. Hai, 
que ter en canta que o Québec é 
o único país onde o inglés está 
en retirada, e iste prbdúcese ali , 
mesmo ao lado dos Estados Unr
dos. Até tal ponto está en retirada 
que no Quebec é un dos poucos 
paises_ onde norr existe o sinal de 
stop, que sustituiron por arret. 

Pero a batalla que se deu no re
ferendo, foi sobretodo unha bata
lla económica. Os independentis
tas enché(onse de explicar que a 
independéncia non só é posíbel, 
senón máis que positiva: rendá
bel. Este foi o cámbio máis im
portante que deron -os nacionalis~ 
tas quebecois despois do revés 
de 1980. Nos anos setenta era 
un pensamento que se ilusiona- · 
ba cos términos de liberación na
cional, mentres que despois pa
sou a facer fincapé en non per
der a identidade, as tradiciáns e 
tamén os ritos católicos (a reli
xión ten un importante peso co
mo seña de identidade nacional). 
A prosperidade económica aca
dad a por Quebec nos últimos 
anos, modificbu radicalm"ente o 
pensamento nacionalista, que, 
agora, non fai un discurso apai
xoado como antes nas cuestións 
lingüísticas e étnicas. Agora a in
dependéncia tentan demostrala 
através da calcul~dora. • 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, . 1 

Québec como posibilidade 
Os xornais e políticos españois ·Leste. Os muros de contención 
viñeron teimando en apresentar ideolóxicos viñéronse todos 
todos estes anos ás cuestións abaixo, por máis que cada pro-· 
nacionais como prelúdios de ceso ten que ser, certamente, 
enfrentamentos sanguiñentos, diferente, por máis que, como 
recorrindo aes paises do Leste, _ afirmou o BNG, a modelidade 

liberdade. O Artigo VIII da 
Constitut:ión española, tantas · 
veces. Citado, impediría unha 
saida semellante, coa ameaza 
da actuación do exército como 
garante da unidade pátria. 

como o Financia/ Times e Wall 
Stret Journal editorializan pe
dindo que se mude a Constitu
ción e afirmando que estas hai 
que adaptalas ás circunstán
cias e non poden sacralizarse. 

deturpando a verdade se facia do referendo de Québec "debe-
falta como en Checoslováquia, ríase ter en canta na Galiza co- Son precisamente os partidá- Fronte ás posición dos xornais 
para ilustrar a perversidade de mo posibilidade aberta". ríos do non canadianos os que españois, anatemizando aos 
calquer nacionalismo que non -se mostran agora, como tamén canadianos, o rotativo inglés 
estivera sustentado polo chau- No primeiro lugar é preciso re- en 1980, partidários de cám- The Jndependent, afirma que 
vinismo estatál. O referendo do saltar que o referendum foi· con- . bias na Constitución, para ten- que "os de -Québec e. os esco-
Québec é por iso ilustrativo do vacado polo governo de Que- · .tar coutar oeste xeito aos na- ceses, como moitos outros, 
que pode ser uri proceso de bec, e non polo governo central cionalistas quebequianos, pero queren formar parte do mundo, 
autodeterminación, nun estado canadiano. Pero este non só n.on con restriccións, senón ou- e non están pedindo que se 
dos Sete Grandes, na mesma aceitou que fose a província torgándolles máis liberdades. pare o mundo, p~ua subir eles", 
OTAN. Xa non serve circuscri- quen fixese o censo e controla- Ainda asi, o nacionalismo se- rematando por afirmar que 
birse só ao Terceiro Mundo, co- se todo o proceso senón que gue a medrar. Tal fórmula de aqueles que non queren que 
mo único marco posíbel dos mostrou disposto a acatar os re- cámbio constitucional atópase · muden as constitucións e as 

1 
1 
1 
1 

' · 

procesos de autodetermina- sultados como un xeito normal como única saida até o ponto relacións "son os verdadeiros 

1
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DIAS 

• Folga contra 
a tei Pertierra 
dos centros 
d, ensino 

O Martes 7 de Novembro, unha 
folga no ensino e unha 
manifestación ás doce da mañá . 
en Compostela tratarán de 
persuadir ao Gbverno central 
para que retire a Lei de 
Participación, Avaliación e 
Governo dos Centros Docentes, 
coñecida como Lei Pertierra (o 
ministro de Educación autor da 
mesma, agora ministro de 
Defensa). Os sindicatos 
convocantes, CIG-Ensino, STEG
STEG e Comités Abertos de 
·Estudantes, consideran que a 
próxima aprobación desta lei no 
Parlamento español vai supor · 
unha rebaixa no sistema de 
organización dos centros de 
ensino e a consiguinte merma 
na democrácia interna nas 
escalas xa que os direitores han 
mandar a leña e lume. • 

.• Ramón Jáuregui 
xustifica 
aos que 1baixan' 
a Marrocos 
a mercar hachis 

Ramón Jauregui, Conselleiro de 
Xustiza do governo basca e 
dirixente socialista, viaxou a 
Marrocos para se interesar pola 
situación de 31 bascos, de entre 
dezaoito e pouco máis de vinte 
anos, detidos naquel país. 
Jauregui negou que existise 
nengunha rede organizada e 
asegurou que "baixara 
Marrocos a por hachís forma · 
parte da cultura desta 
sociedade". 

Algunhas informacións 
basearon este interese do 
dirixente basca no feito de que 
entre os detidos "hai mozos de 
famílias influintes". As mesmas 
fontes lembraron que no País 
Basca hai miles de vítimas das 
drogas, detidos desde hai 
anos, sen que ninguén se 
pre~cupe deles.+ 

•O PP.vota a prol 
de que unha _ 
rua de Bilbao 
leve o nome de 

- La Pasionaria 

xinea basca, fose homenaxeada 
co nome dunha rua -da capital. 
A proposta resultou aprobada 
por unanimidade e a sua posta 
en prática será prioritária, dado 
que proximamente se celebrará 
o centenário do nacimento de 
lbarruri.+ 

• O alcalde do 
Porriño il'.'.lsulta 
a ·conc~lleiros 
preocupados 
poi a 
potabilidade da 
auga 

Os tres concelleiros do BNG do 
Porriño aóandoaron un pleno 
extraordinário, o Luns 30, ante 
os insultos do alcalde, Xosé 
Manuel Barros. Estabase 
discutindó sobre 'a potabilidade 
da auga, que afectou á vila o 
pasado mes. Xosé Ramón Paz, 
Raul Francés e Manuel Besada 
afirmaron que o alcalde 
ocultara durante vários. dias a 
mala calidade da auga que os 
viciños recibían das sua's 
casas. Os concelleiros do BNG 
sosteñen que só se solicitaron 
análises cando alguns viciños 
promoveron a recollida de .
sinatu ras como queixa pala 
mala calidade da auga e 
solicitaron que se investigara o 
por que de ocultar o problema 
solicitando a demisión do 
alcalde. Barros respostou con 
insultos que se reflexaron en 
acta e, ao nc;m retractarse, os 
representantes nacionalistas 
abandoaron o pleno. O 
seguinte ponto do pleno trataba 
sobre os vertidos 
descontrolados ao rio Lauro e 
engarzaba co da potabilidade 
da auga. Segundo o concelleiro 
Raul Francés,"as empresas do 
Porr.iño verten nun basureiro 
destinado a resíduos sólidos 
urbanos, o calé ilegal pero, 
ademais, veñen outras 
empresas de fóra a verter 

• Autorizan 
a axuda á Seat 
por reducir 
a cap~cidade 
produtiva 

Os 46.000 millóns de pesetas 
que a Unión Europa aceitou que 
o Estado entregue a Seat para o 
seu· sane.amento, vai custar á 
planta de automóbiles unha 
redución da sua capacidade 
produtiva nun 29%. Outra 
consecuéncia será a 
reestruturación-do seu cadro de 
persoal que vai supor unha 
manchea de prexubilacións e 
despedimentos incentivados. A 
axuda pública non vai server 
para o fortalecimento da 
empresa, senón para que 
míngüe no seu tamaño. 

• Allariz pioneira 
na rexeneración 
do montee 
o control 
de incéndios 

A construción en Allariz 
dunha central de 
coxeneración de enerxia 
eléctrica vai significar a 
implantación dun sistema 
pioneiro de prevención de 
incéndios forestais e 
aproveitamento da 
biomasa sobrante da 
limpeza do monte, 
imprescindíbel para 
impedir a propagación 
dos lumes. A central, que 
producirá 1.500 
quilovátios/hora, vai 
custar 390 millóns de 
pesetas. A Xunta e a 
Administración central 
farán aportacións 
económicas a un proxecto 
que partiu do concello de 
Allariz. A novidade na 
prevención do lume ven 
dada porque, frente á 
política actual e investir 
grandes recursos en 
extinción, tratarase de 
impedir que haxa 
incéndios. Que os montes 
estexan sen combustíbel 
vexetal será 
determinante. Contodo, 
un pequeno grupo de 
viciños manifestou a sua 
oposició.n á planta ao 
considerar que se trata 
dunha actividade nociva, 
molesta e perigosa. • 

•Trece roas 
de Mondoñedo 
perden 
as denominacións 
franquistas 

Vinte anos despois da 
morte de Franco, en 
Mondoñedo van mudar os 
nomes de f3 ruas e 
prazas que tiñan 
denominación franquista. 
A modificación levará 
consigo a edición dun 
novo mapa das ruas e a 
colocación de placas, 
meiante concurso de 
ideas. t 

A. IGLESIAS 

• As grandes ·superficies 
provocaron o peche de 800 
comércios en de.z anos 

Máis de 800 pequenos comércios galegas pecharon des
de 1985 a consecuéncia da instalación das grandes su
perfícies, segundo asegurou o presidente da Federación 
do Comércio da Coruña, Carlos Maison. As grandes su-

, perfícies están "levando á desertizac_ió~ ao centro· d_a~ · 
grandes cidades porque o pequeno oomerc10 non ten pos1b~
lidades de competir con elas", dixo Maison. Mentr~s •. na ~?h
za, os hipermercados conseguen o favor da Adm1rnstrac1on, 

O concelleiro Ramón Mújica, en 
nome do PP, salientou o 
"traballo, valor e humanidade" 
de Dolores lbarruri, La 
Pasionaria, "deixando á marxe a 
·discrepáncia nas ideas". A sua 
intervención realizouse nun 
pleno do concello de Bilbao, no 
que IU, HB, PSOE e ICV 
apresentaron unha moción 
conxunta solicitando que a 
hís'tóricá-dir.ixer:i te comu'rii.Sta, de · • é1Clui". '• 

en Catalunya Jordi PJ.JjQI denuncio.u ·unha camp.aña das gr,a,n
.. ~ ·, .: · ·'des··wperfíciés con1ra' bs pequenós cotnércicrs cataláns. • 

llWU 'i:::~i~BWl1 

• Confírmanse 
as denúncias contra 
Cossonay 

Unha conserveira e dous supermercados 
galegas denunciaron que Cossonay In
ternacional é unha "empresa pantasma e 
unha montaxe" que rematou por estafar 
aos denunciantes. Estes feitos veñen a 
confirmar as notícias adiantadas no seu 
dia por A Nosa Terra no sentido de que 
Cossonay, unha firma que planeaba co
ma un tabeirón sobre o sector conser
veiro galega, non era trigo limpo. Cos
sonay é a empresa que estaba interesa
da na adquisición de Hermanos Massó. • 

• Arrécian na Franza 
as manifestacións 
contra a política 
social de Juppé 

Os aires rexeneracionistas de cando Jac
q ues Chirac chegou á presidéncia da 
Franza quedaron sen bato en cinco me
ses. A contención da presión fiscal. ou a 
mellara das axudas sociais foron prome
sas que quedaron en nada. As taigas de 
funcionários, que nos pasados meses ca
se paralisan a administración, non foron 
nada coa intensida9e das protestas que 
comezan a arreciar entre os sectores so-. 
ciais máis desfavorecidos. Os grandes 
arrabaldos coñeceron actos moi violentos. 
Os detidos e feridos -policias e manifes
tantes- cóntanse por centos, mentres Chi
rac segue a acariñar as costas de Alain 
Juppé, o Primeiro ministro que logrou 
que o paro se disparara en Setembro.+ 

• Peden a devolución 
da Lei das caixas 
por ser pouco 
participativa 

O Parlamento pouco terá que dicer nas 
Caixas de Aforro Galegas; o órgao lexis
lativo só poderá escoller un 15% dos 
membros dos seus Consellos de Admi
nistración, frente ao 30% dos concellos, o 
25% dos impositores, o 15% dos funda
dores e un 15% dos traballadores. Meca
nismos como o control na eleición dos re
presentantes impositores -habitualmente 
da corda da dirección das Caixas- e a 
baixa porcentaxe de intervención do Par
lamento impiden a democratización de
sas entidades financeiras, algo que levou 
ao PSOE e ao BNG a pedir a re!irada da Lei 
das Caixas. A oposición tamén quer máis 
control na distribución da obra social.• 

• Manifestación contra 
o acordo de Marrocos 

Ás seis da tarde do Sábadó catro de No
vembro parte, da estación Marítima de Vi
go, unha manifestación contra o acordo 

. pesqueiro con Marrocos e de desagrá
vio ao pavo do Sahara, segundo decidi
ron en asemblea dos mariñeiros do Mo
rrazo. O acto está apoiado pala Asam
blea de Mariñeiros en Loita e pola c1G. • 

• Mil persoas contra- o 
matute do Ribeiro 

O Sábado 28 de Outubro un milleiro de 
persoas manifestáronse en Riba?ávia 
contra a falsificación de contraet1que
tas de Ribeiro. Tamén protestar6n pola 
legalización dese feito ao entregar 
contraetiquetas para a venda do viño. 
que foi inte·rvido na adega.qnde s.e de
tectou a falsificación , Bodegas 'Amo'i'a. • 



OESMANTELAMENTO INDUSTRIAL 

A central nacionalista anúnciou para odia 25 unha mobilización.en Santiago 

CCOO e UGT responden á convocatória da CIG con 
concentracións de delegados nas principais cidades 

· •M.V. 

As duas centrais estatais 
temen ceder protagonismo 
frente á CIG. Despois de 
que esta central convocase 
unha mobilización nacional 
a celebrar o próximo dia 25 
en Santiago, CCOO e UGT 
decidiron elaborar un 
documento titulado 25 
medidas de impulso 
económico que será 
presentado en asambleas 
conxuntas de delegados a 
celebrar nas principais 
cidades galegas. Ambas 
centrais deixan aberta a 
porta para convocar futuras 
mobilizacións. 

Desde que se rompeu a unidade 
de acción sindical en GaJiza, as 
centrais estatais por unha banda 
e a nacionalista pota outra míran
se de esguello. A CIG coida que 
a situación do país é de emerxén
cia, o que se deberia traducir en 
mobilizacións, en canto CCOO e 
UGT marcan un ritmo diferente e 
máis gradual de traballo. 

O 14 de Xuño a central naciona-
1 ista convocou unha concentra
ción de delegados en Santiago. 
A sua relativamente boa asistén
cia condicionou a CCOO e UGT 
que ben logo anunciaron unha · 
mobilización similar, ainda que 
despois non chegou a realizarse. 

Toda a comarca 
do Monazo cos &atasuneiros 

O éxito 
dafolga 
xeral no 
Morrazo, 
que só apoiou 
aCIG, 
suscitouen 
UGTe 
ccoo 
o medo 
a quedar 
descolgados 
da dinámica 
mobilizadora. 

nacional-en Santiago. Xesús Sei
xo, da direción desta central ex
plícao así: "Nós, hai mes e· pico 
que lle pedimos a CCOO e UGT 
a .celebración dunha reunión 
conxunta para tratar os proble
mas do naval e doutros sectores 
produtivos. Nen nos contestaron. 
Por iso, seguimos adiante sós". 

Mobilización, 
segundo comarcas 

As 25 medidas nas que agora 
UGT e CCOO centran as suas 
reivindicacións ·baséanse na exi
xéncia de maiores investimen
tos industriais por parte da Xun
ta, na loita contra o empiora
mento das condicións laborais· 
ou precarización e na crítica da 
privatización de servizos como a 
sanidade e o ensino. 

e terá lugar odia 9. 

"Cabe a posi_bilidade de que 
despois de cada unha se cele
bre unha m.obilización ou cal
quer 'outro acto, pero iso depen
derá das comarcas", sinala Ma
nuel Golpe, Secretário de Ac
ción Sindical de UGT. 

A posibilidade de celebrar un 
acto de maior magnitude é dei
xada en suspenso. "Hai que ver 
como van estas asambleas -si
nala Golpe- e tamén a marcha 
da negociación colectiva". 

As manifestacións dos mariñeiros 
do Morrazo suscitaron ultima
mente unha campaña contra a 
CIG, encabezada de forma sur
prendente por UGT e CCOO que 
calificaron a este colectivo de tra
balladores de batasuneiro. As 
acometidas foron especialmente 
duras, pero o principal nervosis
mo abrollou no seo de ambas 
centrais despois da folga xeral 
que se desenvolveu con comple
to éxito na bisbarra. O Morrazo 
paralizábase o pasado 1 O de Ou
tubro,· seguindo o chamado da 

· Asamblea de Mariñeiros, da CIG, 
das asociacións de comercian-

tes, así como de múltiples colecti
vos locais. CCOO e UGT ficaban 
voluntariamente á manee. Poste
riormente, tamén os marineiros 
da Garda, até daquela abandeira-

dos potas centrais estatais, co
mezaron pota sua conta unha 
xeira de mobilizacións. 

Agora a CIG convoca un acto 

Este documento conxunto das 
duas centrais será presentado 
ante as asambleas de delega
dos que se celebrarán en próxi
mas datas nas sete cidades ga
legas, ás que se engadirá Vila
garcia. A primeira será en Vigo 

Os feitos amasan con todo ou
tras diferéncias no tocante a ac
titude sindical. O recente acordo 
do sector naval entre as centrais 
estatais e o Ministério foi rexei
tado pota CIG. Por outra banda, 
e mentres que a CIG apoia a 
mobilización dos mariñeiros, 
CCOO e UGT apancan coa si-

. tuación de Afvarez, empresa na 
que estas centrais teñen maioria 
e cuio plano de competividade 
veuse abaixo ante a "non com-
parecéncia" da Xunta. • · 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Proporán. á Asemblea do Bloque que elixa_ un presidente 
; 

Esquerda NacionC.lista fúndase. como 
o primeiro partido nacido desde dentro do BNG 
• XAN CARBALLA 

Case 150 delegados 
asistiron no Carballiño, o 
pasado 28 de Outubro, ao 
congreso fundacional 
como partido de Esquerda 
Nacionalista. Funcionando 
até agora como corrente 
organizada dentro do 
BNG, a nova formación 
aspira a ampliar o abano 
ideolóxico da frente e 
"preparala para asumir o 
governo de Gal iza". 

O principal debate da Asamblea 
fundacional de Esquerda Naciona
lista como partido, xirou sobre a 
necesidade de "menorar a organi
zación do BNG", elaborando pro
postas alternativas que defende
rán en Ferrol o vindeiro 17 de De
cembro. Foi retirada da ponéncia _ 
a posibilidade de que o BNG se 
convertese nunha ''federación de 
partidos", argumentando que a 
singularidade da organización 
frentista residia na "capacidade de 
aglutinar baixo princípios comuns 
un amplo abano ideolóxico". 

Asumida esa orixinalidade pola 
asamblea do Carballiño, apro
bouse que EN abandeirase a 
necesidade de o BNG dotarse 
de órganos de representación 
persoal, incluida unha presidén
cia, e aumentar a coordenación 
intercomarcal con novas órga
nos políticos, "fuxindo ·da exce
siva burocratización". 

Governar Galiza -

Xa no discurso de apertura, .Al
berto Xullo Rodríguez Feixóo, fi
xo fincapé na necesidade de que 
EN traballe no BNG, na liña de 
"facer asumir a necesidade ur
xente de o nacionalismo governar 
Galiza"; ''ternos que tirar do con
xunto do nacionalismo para go
vernar iste país, o noso, Galiza. 
Canto máis tarde o nacionalismo 
en porse a xestionar o futuro da 
nosa Pátria, máis desfeita atopa
rá esta e máis caroso resultará 
reconstruir no seu conxunto o Pa
ís, qesde todos os pontos de vis
ta. E pois obxectivo primordial do 
nacionalismo que non podemos 
demorar na sua consecución". 

Rodríguez Feixóo foi reeleito se
cretário nacional de EN, cünha 
dirección renovada formada por 
vinte persoas: Xosé Manuel Bei
ras, Miguel Anxo Fernán Vello, 
António Fernández Oca, Fernan
do Solla, Francisco González 
Amadiós, Manuel Rama, Encar
na Otero, Xoán Rodríguez Váz
quez, X. Francisco Ferreira, Ma
nuel Portas, Francisco Quintela, 
Carlos Xohán Diaz, Antón Casal, 
lolanda Yáñez, Gabriel Sánchez 
lbarra, Antonino Terrón, Alexan
dre Sánchez Vidal, Antón F. 
Malde e Aurea Francisco. 

Na clausura estiveron presentes 
representantes de todas as or
ganizacións que están integra
das no BNG e vários dos seus 
alcaldes eleitos. • 

O Bloque é unha asociación pÓ-

1 ' 

(''. . 1> 

~(I q~~ éi~plia o abano ideolóxico do BN~' 

· - o mellar xeito de integrar a to
dos os nacionalistas nunha pla
taforma comun. Só até que 
existan áreas de governo con
cretas se poden empezar a ma
tizar as posíbeis ..-e non rompo 
unha lanza ao seu favor- dife
réncias ideolóxicas. Non nunha 

primeira etapa, 
na que non val 
haber dif eréncias 
de nengun tipo, 
pero co país nor-
maliz.ado poden 
manifestarse xa 
doutro xeito ~es . 

· rrfsftices ió~olóxt~ 
J ''·CQS, ¡¡ .< .¡-,_ ;, 

protocolo de integración seme
llante ao dos outros partidos da 
frente. 

Cal é a proposta fundamental 
que vai facer Esquerda Na
cionalista na Asamblea do 
BNG do vindelro Decembro? 
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P.RIVATIZACIÓN DA XESTIÓN HOSPITALÁRIA 

O órgaoxestor .(Medtec) n?n decidiu sobre a cricizón das cinco unidades de Vigo 

Romai imita o modelo privatizador catalán 
pero sen marco legal 
•MARIA ALONSO 

A principal baza da 
Consellaria de Sanidade 
para defender a xestión 
privada das.novas 
tecnoloxias pretende ser 
cópia dun sistema que 
está funcionando en 
Catalunya e Euskadi. O 
conselleiro Romai Beccaria 
oculta que o contexto no 
que as devanditas 
comunidades transferidas 
aplican as novas 
modalidades de xestión é 
completamente distinto, de 
tal xeito que Galicia cópia 
o modelo pero o implanta 
nun contexto con nulas 
posibilidades de éxito. 

quer manual. 
·Neutros lugares 
púxose en mar
cha unha .unidade 
piloto para contro
lar previamente os 
resultados, moito 
máis cando algun
ha unidade é case 
pioneira, como a 
de Cirurxia Cardí-

. aca. 

Un presuposto 
de 1.650 
millóns 

Neste contexto de 
indefinición sobre 
o funcionamento 
do MEDTEC, a Con
sellaria de Sanida
de intenta dar a 
imaxe de que todo 
está preparado pa
ra comezar a fun
cionar e, sen dicer 
qué persoal fará 
posíbel o proxecto, 
aporta datos xa 
sobre a futura acti

Por primeira vez co PP, unha co
misión cidadá mobilízase contra 
a política privatizadora e exixe in
formación sobre o futuro funcio
namento do órgao xestor MEDTEC 

(Instituto de Mediciña Técnica da 
Galiza) na área de Vigo. 

Sindicatos e grupos da oposición parlamentar amosaron a sua preocupación ante a campaña privatizadora da Conselleria de Sanidade. A. IGLESIAS vidade das cinco 

A reacción cidadá contra a futura 
posta en marcha de várias uni
dades de alta tecnoloxia xestio
nadas coR critérios privados obri
gou á Consellaria a xustificar a 
medida en base ao éxito obtido 
por experiéncias similares no 
resto do Estado. O contexto do 
MEDTEC non é, porén, equipará
bel ao de Catalunya ou Euskadi. 

Mália que a Consellaria de Sani
dade aseguraba en dias pasados 
que a iniciativa é similar á adop
tada polas administracións basca 
e catalana coas empresas Osa
tek e IDI e ICO, respectivamente, 
a situación galega é diferente por 
moitas razóns, entre as que des
taca o feito de que aqui non haxa 
unha lei de ordeamento sanitário. 
En Catalunya e Euskadi, antes 
de privatizar a xestión na sanida
de estabeleceron un marco xurí
dico para a organización destes 
servizos, algo necesario para 
abordar a reforma e acadar unha 
mínima eficácia do sistema. 

Na Galiza a falta dunha lei de 
ordeamento sanitário constitue 
unha das principais eivas do sis
tema. Esta caréncia, cinco anos 
despois da transferéncia do /n
salud, contrasta coas promesqs 
anuais dó conselleiro de elabo
rar este marco xeral ao que se 

subordinarian todas as actua
cións sanitárias no futuro. 

Por outra banda, e aínda que na 
Consellaria insisten na titularida
de pública destas "empresas pú
blicas con xestión privada", os 
estatutos de constitución dunha 
empresa como MEDTEC, que en
tre outras tarase cargo da xes
tión da alta tecnoloxia hospitalá
ria , non descartan futuras am
pliacións de capital, e que a em
presa pase a mans privadas. En 
Andalucia aplicouse esta fórmula 
de xestión e despois tentouse a 
privatización das urxencias, algo 
que frustrou a oposición cidadá. 

Os casos catalán e basco non 
son comparábeis ao galego por
que aqui só hai un organigrama 
na área da saúde, mentres nas 
outras duas nacións a Consella
ria de Sanidade está separada 
das institucións de provisión e 
prestación dos servizos sanitá
ri os. A necesidade de Romai 
Beccarla de controlar todo o or
zamento sanitário no seu pulso 
con Guiña levouno a unificar 
ambas seccións. 

Pagamento 
a consultoras privadas 

A parte da falta de respaldo le
gal, o proxecto de xestión a tra
vés de MEDTEC, que foi introduci
do en Galiza polo que tora direc
tor xeraL de Planeamento e Or-

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

unidades que se 
gaización Sanitária do SERGAS, mor a perder certo control sobre instalarán nos hospitais da área 

- Enrique Castellón, que agora é 
viceconselleiro de Sanidade na 
Comunidade de Madrid, está a 
nacer con grandes problemas 
que fan dubidar sobre o seu fu
turo éxito de xestión. 

o sistema sanitario público. sanitária de Vigo. Haberá, segun

Fontes próximas a MEDTEC ase
guraron que, aínda que a empre
sa leva funcionando arre.dor de 
un ano, non ten claro como porá 
en marcha as cinco unidades 
que, segundo as promesas do 
conselleiro, terian 

A obstrucción atopada por MEDTEC 

explica que, por exemplo, aínda 
non poidera contratar ao cadro de 
persoal especializado que terá 
que pór en funcionamento a apa- · 
rataxe coa que contarán as unida
des de Radiodiagnóstico, Cirurxia 
Intervencionista, Cirurxia Cardía
ca, Radioterápia e Mediciña Nu
clear. A empresa tiña previsto 
contratar boa parte do seu perso-

que estar traba
llando na área de 
Vigo a princípios 
do vindeiro ano. 
O traballo, paga
do a diversas em
presas consulto
ras e tamén a 
consultores indi
viduais do entor
no de Enrique 
Castellón para 
analisar a forma 
de implantación 
destas cinco uni
dades nos hospi
tais Xeral e Mei-

a I a partir dos 
planteis dos hospi-v tais públicos,. pero 

- áriaS direCCiÓnS- O SERGAS aínda ig-

xerais, nora como será o 

como Recursos 
Humanos, 
torpedean o 
proxecto para 
non perder 
control_ político 

sistema de exce
déncias que per~ 
mitirá a transferén
cia de persoal. 

As dificultades pa
ra introducir unha 
empresa privada 
nun hospital públi
co derívanse ta
mén do feito de 
que Sanidade de-

x oe i ro de Vigo, 
non serviu para 

. aclarar as incóg-
nitas xu{didos. As devanditas 
fontes suliñaron que diversas .di
reccións xerais do SERGAS, como 
a de Recursos Humanos, non 
están colaborando para axilizar a 
implantación do proxecto por te-

cidira implantar ao 
mesmo tempo cin
co novas unida
des. Colectivos 

que seguiron de parto iniciativas 
similares neutras comunidades in
dican que a posta en marcha das 
cinco unidades ao mesmo tempo 
atenta contra o sentido comun e 
contra as recomendacións de cal-

do a Administración, 15.000 actua
cións hospitalarias nestes servi
zos: 1.000 probas de cardioloxia 
intervencionista, 51 O intervencións 
de cirurxia cardíaca, 3.705 reso
náncias magnéticas nucleares, 
1.506 TACS, 5.180 sesións de-ra- , 
dioterápia e 4.635 exploracións de 
mediciña nuclear. Para levar a ca
bo esta actividade, que debería es
tar funcionando no primeiro trimes
tre de 1996, o MEDTEC contará cun 
presuposto anual de 1 .650 rnillóns 
de pesetas. 

A frente cidadá criada en Vigo 
para rexeitar .a xestión privada da 
alta tecnoloxía hospitalaria deci
diu, logo de várias reunións cos 
responsábeis sanitários e coa di
rección de MEDTEC, convocar mo
bilizacións para evitar a inminen
te actividade da devandita em
presa. O primeiro acto de protes
ta, respaldado polas forzas sindi
cars, os partidos políticos agás o 
PP, as asotiacións sanitMas e 
tamén as organizacións viciñais, 
foi unha concentración diante da 
sede provincial do SERGAS en Vi
go o p~sado Luns 30 . . 

Antes desta manifestación, o co
lectivo convocou numerosas 
asembleas nos hospitais para aca
dar o apoio dos traballadores sani
tários e conciencialos ·sobre os 
prexuízos que ocasionará axes
tión privada da alta tecnoloxia. • 

Educación ·pon en· suspenso a galeguización _do Coléxio de Palmeiras 
Despois de 2 anos de vixéncia, 
a Delegación de Educación da 
Coruña ven de poñer en sus
penso o Proxecto Educativo de 
Centro (PEC) do Coléxio Públi
co de Palmeiras, que aseguraba 
entre os seus obxectivos que "a 
língua veicular do coléxio é o 
galego e procurarase o seu ere~ 

cente uso como veículo de 
aprendizaxe. Garantirase o do
mínio dos dous idiomas ao final 
do ciclo escolar". 

Esta formulación, que se puxo en 
práctica sen nengun tipo de con

- flito durante estes dous cursos, 
foi posta en cuestión por alguns 

pais de alumnos de. 1 º de EXB, 
disculpa que a Delegación de 
Educación aproveitou para sus- . 
pender provisoriamente do PEC. 

Tanto a dirección ; o Consello 
Escolar e a Asociación de Pais 
están de acordo co PEC. Apesar 
da decisión da Delegación, u~ha 

nota na porta da escola anúncia 
que se manteñen os mesmos .li
bros escolares dados aos rapa
ces e que .non · se van producir 

· muqanzas nos programas. 

A reclamación por suposta irregu
laridade fundamentábase en que 
na matéria de língua española 

non se utilizaba nengun libro de 
texto, ainda que a dirección ga
rantiu o uso_do castellano nesa 
asignatura con material de apoio. 

Hai que lembrar que a proposta 
sobre o idioma incluida no PEC, 
inseriase no apartado de no·rma
lización lingüística.• 
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LIBERDADE DE EXPRESIÓN 
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A · CIG apresentara un recurso 
contra a TVG por se negar CJ .· 
emitir unha campaña publicitáiia __ 
O Consello de Administración 
da RTVG rexeitou a emisión 
dun anúncio da Confederación 
lntersindical Galega no que se 
daba canta de accións concre
tas desenvolvidas pola central 
sindical como a formación dos 

· traballadores, a promoción da 
rnuller, o fomento do er:nprego 
ou as reivindicacións laborais 
compoñendo un texto que se 
lia en off sobre imaxes de ma
nandais. O anúncio vetado na · 
Televisión de Galiza remataba 
co lema: "Estamos a crear a 
forza do sindicalismo galega". 

As razóns aludidas polo conse
llo da RTVG son a proibición da 
publicidade "política, filo$ófica 
ou relixiosa" nas normas da te
levisión de Galiza de 1985 e ta
m é n o Estatuto da RTVE. A 
central sindical c.onsidera que 
esta decisión "é dunha gravida
de extrema, vulnera dereitos e 
liberdades fundamentais, consa
gradas pala Constitueión e o Es
tatuto de Autonomia" e· anúncia 
a apresentación dun recurso 
diante do TSXG. 

A campaña da CIG centrábase 
en divulgar a sua imaxe de mar
ca "en positivo" e con ese fin 
concertáranse xa prezos e da
tas de emisión -o primeiro spot 
teria que sair en antena o 22 de 
Setembro pasado- coa multina
cional que xestiona a publicida-

de da televisión pública galega. 
O 14 de Setembro a compañia 
contratada p~la CIG e máis a 
que se encarga _ da publicidade 
na TVG acordaran a arde de 
contrat~ción da campaña _por 
un importe de catre millóns de 
pesetas de_stinados á emisión 
de anúncios desde o 22 de Se
tembro ao 1 O de Outubro. 

O secretário de comunicación da 
CIG, Manolo Dios, tala de concul
cación dos direitos democráticos 
ao tempo que lembra o feito de 
estar o sindicalismo galega "so-

metido, nos últimos meses a un 
impenitente cerco e ~coso infor
mativo por parte dalguns medios 
de cornunicación e articulistas de 
opinión que perxudican notabel
mente, a imaxe pública da CIG". 

O membro do consello de Admi
nistración da RTVG proposto po
lo BNG, ·Francisco · Garcia, sina
lou na reunión onde se rexéitou 
a campaña da CIG que "non se 
pode primar a lntermón ou Am
n istia Internacional" á hora de 
decidir a conveniéncia ou non de 
emitir anúncios · institucionais.+ 

Non é delito despregar unha pancarta dentro dun banco 

-Absoltos os sindicalistas 
concentrados :; 

~·-.. !. ';. . ...... 

en Citi&ank contra uns deSpidos 
Trece delegados siQdicais, -acusados de desordes 
públicas, coacccións, danos en bens ou persoas e lesóns, 
foron absoltos despois dun xuizo celebrado·o 25 de 
Outubro na Coruña. Todo cornezou hai catro anos-ca,rtdo a 
empresa Citibank España despediu a dous traballadores 
das oficinas da Coruña. Os delegados sindicais 
entenderon que se trataba dun despido irregular e 
emprenderon accións de protestas. Acabaron no xulgado 
coa petición dun ano de prisión por parte do fiscal. 

• A.ESTEVEZ 

Ainda que non é pública, o xuiz 
transmitiu aes trece delegados a 
sua absolución o Mércores 25. 
Os feitos remontábanse ao mes 
de Xaneiro de 1992, cando dele
gados sindicais da CIG, UGT e 
CCOO pecháronse na oficina do 
banco da Coruña protestando 
polo despido dos dous traballa
dores. En total eran cento cin
cuenta. "Non houbo incidentes, 
os delegados limitár:onse a infor
mar aos clientes do banco dun 
despido inxusto, sen que en nen
gun momento sedera violéncia", 
explica Serafin Otero, secretário 
xeral da CIG-Banca. Pero o certo 
é que ese dia 'trece aelegados, 

dez da CIG e tres de UGT, foron 
detidos. A policia chegara ao 
banco porque asi o solicitaran o 
director rexional de Citibank e o 
director da oficina da Coruña.. O 
primeiro deles, segundo a CIG 
"mantivo atitudes provocadoras · 
cos asistentes á concentración e 
acudiu á comisaria de Policía 
acusando aos delegados dunh¡;i. 
série de graves delitos que só 
ocorreron na sua imaxinación e 
que deron lugar a todas as impu
tacións do fiscal". 

As acusacións taran adiante pa
la parte do fiscal porque o Citi
bank retirounas en 1994 tras re
coñecer á Sección sindical da 
CIG e ter que readmitir aes dous 

despedidos, un deles delegado 
da central. "Hoxe están traba
llando tan tranquilos porque se 
anularon os despidos tras com
probobarse que non tiñan xustifi-

. cación. Tratábase dunha perse- . 
cución sindical", di Serafín Ote
ro. Pero o fiscal no xuizo incor
·porou as declaracións dos dous 
directivos, o que a central nacio
nalista considera "inexplicábel". 

Unha solicitude 
de condea excesiva 

A fiscalia pedia para os trece 
acusados un ano de prisión por 
desordes públicos, dous meses 
de arresto por coaccións (os di
rectivos dixeran que os delega
dos impediran o funcionamento 
da oficina bancária) e unha mul
ta de 150. 000 pesetas a cada 
un dos trece acusados. No xuizo 
do dia 25, ao qué acudiron máis 
de cen sindicalistas, demostrou
se que a petición era excesiva 
e que nopn houbera delito al
gun. Na opinión de Serafín Ote
ro,' todo foi un intento de casti
gar aes traballadores para retra
elos de levar a cabo protestas e 
acci·óns de solidariedade cos 
compañeiros. + 

Arredor dos orzarnentos 
MANuELCAo 

A situación de continua transición na política estatal afecta aos 
Orzamentos Xerais da CCAA para 1996 moi de esguello; senda 
factores estructurais de tipo económico externo (agotamento do 
sistema actual de financiamento autonómico e necesidades da 
converxéncia con Europa) e interno (auséncia dun proxecto eco
nómico para G.aliza por parte da coalición governante) os que 
condicionan a credibilidade e operatividade duns orzamentos 
que haberá que calificar como transitórios ~sen ánima. 

Para este ano o presuposto consolidado da Xunta alcanza os 
819.625 millóns de ptas cun aumento nominal do 371%. Destaca 

• pola vía dos ingresos unha maior dependéncia das tranferéncias do 
Estado (83'34% do total) e pola vía dos gastos unha caída impor
tante dos investimentos ao tempo que se incrementan as opera
cións correntes. En términos reais detéctase unha clara tendéncia 
ao axuste e unha desaceleración do endebedamento de xeito que, 
tendo en canta a asunción dalgunhas novas competéncias, cabe . 
falar duns presupostos daramente restritivos para o ano 1996. 

Grandes cifras aparte existen algúns problemas claves que afec
tan a elaboración e execución presupostária. Tanto en España 

- como en Galiza dase un proceso de deslexitimación ou degrada
ción dos Orzamentos derivada dun exercício abusivo do poder do 
Executivo que vai parella á perda de competéncia dos Parlamen
tos nas súas facultades de decisión. Certamente, a tradición histó
rica e antidemocrática do poder político en España non axuda a 
superar este proceso. A devolución do proxecto de Presupostos 
do Estado para 1996 é un bon exemplo da desvaloración do Par
lamento, da irresponsabilidade dun Governo que utiliza o decreto 
lei para aplicar medidas en clave eleitoral e dunha oposición inca
paz de artellar e explicitar un conxunto de medidas alternativas 
que se plasmarían na correspondente moción de censura. 

----------------
'Nada estrano que a Xunta herdara 
estes vícios públicos tendo en conta 
que .os xestores están formados na 

cultura centralista" 

Por outra banda, o incumprimento sistemático dos orzamentos 
sobreestimando os ingresos e minusvalorando os gastos é un feí
to recurrente na actuación dos poderes públicos no Estado espa
ñol e ten relación coa indefinición e consolidación definitiva do sis
tema de descentralización político-administrativo encetado coa 
·Constitución de 1978. Nada estrano que unha Administración co
mo a da Xunta herdara boa parte destes vícios públicos tendo en 
conta que a maioría dos xestores· e equipas dirixentes están for
mados na cultura centralista española e representan política e so
cioloxicamente aos colectivos máis antigalegos. lsto é importante 
dada a tendéncia dalgúns "expertos" especialistas en ver a palla 
na Xunta voltándose cegos para ver a viga no Governo central. 

Nunha economía globalizada a utilización chapuceira dos Orza
mentos deixa de ser unha cuestión interna para converterse nun 
sinal aes mercados e axentes económicos que penalizan inme
diatamef\te ao país ou área económica nas súas decisións de 
investimento e comércio. O actual governo da Xunta non ten 
enerxíá '1en capacidade para reconducir o proceso de deterioro 
da ecqnomía galega sendo a esp.eranza de Fraga nun próximo' 
governo. de Aznar unha desesperada chamada da _fame aes que 
só teñen gañas de comer.+ 

1·· ·-
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PSOE e BN.G, únicos grupos políticos que· apostan pola medida 

A desaparición dun ,quilómetro de estrada 
recuperará o complexo du'1ário da Lanzada 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

A eliminación da estrada 
que leva á praia da 
Lanzada está a provocar 
reservas entre alguns 
viciños e grupos políticos 
do Grove. O tramo que a 
xefatura provincial de 
Costas pretende levantar 
non chega a mil metros e 
é o que deixa aos 
viaxeiros a rente do mar, 
formando un istmo coa 
estrada que sigue a 
Portonovo. O proxecto 
está fechado e a sua 
execución será próxima. 
Mentres, os viciños 
esperan unha voz que os 
tranquilice sobre as 
supostas repercusións 
negativas desta obra. 

A praia da Lanzada está en peri
go. Esa é a conclusión máis firme 
que se tira do informe feito por 
Costas hai un ano. A solución pa
sa por arrincar a estrada que 
conforma o desvio á praia e recu-

perar as dunas, que tan 
desta zona o segundo 
complexo dunário da Ga
liza. Esta remodelación e 
recuperación ecolóxica 
pasa pala desaparición 
da estrada. 

O proxecto da xefatura 
de Costas divide as po
s ició ns dos diferentes 
grupos políticos no con
cello. Hai só dous parti
dos, PSOE e BNG, que 
apoian a retirada da es-
trada; os outros catro con repre
sentación, PP, EU, PIE e AVI (o 
segundo e o terceiro forman co
alición de governo co PSOE} 
opóñense a que se elimine. O 
representante nacionalista, Luis 
Rei Nuñez, ten moi claro por 
qué o BNG está a favor do pro
x e cto de Costas. "Cando se 
apresentou o proxeoto, tanto os 
nacionalistas como os ecoloxis
tas apresentamos várias pro
postas, moitas delas recolléron
se na redacción final. Deade lo
go, que hai eivas no proxecto, 
que ainda poderia ter un maior 
compromiso ecolóxico, pero hai 
unha necesidade indiscutíbel de 
recuperación da zona", comenta 
Rei Nuñez. 

As posturas contrárias non· te
ñen argumentos sólidos que poi-

dq.n impedir o que xa é unha re
solución. Son moitos os viciños 

· que, sen estar convencidos 
completamente do resultado da 
remodelación, calan e esperan. 
Tamén as entidades sociais, 
principalmente as empresas e 
os seus responsábefs, tentan 
aceitar unha realidade que non 
ten porque ser tan dramática. 
"Desde algun séctor político se 

· dixo que os empresários ian pór 
o berro no ceo cando se quitara 
a estrada. Os representantes 
nacionalistas irnos pota vita infor
mando e non atopamos tal opo
sición. Pero houbo xente que 
quixo quentar os ánimos desde 
o princípio",comenta Rei Nuñez. 

A Deputación de Pontevedra, 
presidida por Mariano Raxoi, hai 
nove anos, xa quixo recuperar o 

entorno da praia da Lan
zada e as suas dunas 
pero o freo do entón al
calde grovense, Bea 
Gondar, impediu o pro
xecto. Foron tempos de 
grandes soños hótelei
ros e turísticos, como o 
macroproxecto Grove
land, do · que queda co
mo recordo unha pista 
de aterrizaxe. A confian
za en urbanizar a zona 
da Lanzando ainda está 
na mente dalgúns vici

ños, que soñan con hoteis á bei
ra da estrada e cuxo modelo pa
ra o turismo é a praia de Samil 
de Vigo. · 

Un arranxo beneficioso 

A praia da Lanzada e as dunas 
constituen un emprazamento pri
vilexiado desde un ponto de vis
ta ecolóxico ainda que se vise 
ameazado unha chea de veces 
por proxectos que pretendian fa
cer do Grove un Benidorm. Os 
viciños, acostumados a un im
portante fluxo de turismo, temen 
que a retirada da estrada impida 
un maior desenvolvemento da 
zona. "Ainda que todo proxecto 
destas características conleva 
un risco, coido que só pode 
afectar á xente que quer que a 
estrada lle deixe a un metro da 

auga. O resto sabe apreciar a 
recuperación da paisaxe", co
menta o representante do BNG. 

Mália a controvérsia da obra, de 
inminente· execución, na vita do 
Grove non se respira tensión. O 
que sí sé pode apreciar é certo 
descontento entre os viciños por 
non estar informados do que vai 
acontecer. O responsábel de 
Costas da provincia de Ponteve
dra, Enrique Maciñeiro, non acu
diu ao Grave para explicar o pro
xecto. "Segue negándose a ex; 
plicar en que consistirá a obra. E 
como un plan de urbanismo, hai 
que explicalo detidamente. Se 
fara por Costas, só o coñeceria
mos os· que estamos dentro do 
concello", di Rei Núñez-. 

Tanto o grupo socialista como o 
nacionalista están seguros que o 
tráfico que transita pala zona 
non se verá perxudicado xa que, 
ademais, o praxecto de Costas 
inclue a construcción de aparca
doiros de grande capacidade e 
un paseo pola praia. Ademais, 
conectarase a estrada do Grave 
CQa futura via rápida. lsto está a 
criar un conflito engadido cos vi
ciños· de Noalla, parróquia. Eles 
reclaman a propriedade dos 
montes comunais afectados pota 
obra e apáñense a todo tipo de . 
remodelación da zona.+ 

TEMOS QUE PEDIR DESCULPAS 
. ' 

A VEN DIMA DO 94 FO 1 LIMITADA 

E DE CALIDADE EXCELENTE, POR 

1 S O , É P O S 1 B L E Q U E . D U R A N T E O 

PRESENTE MES DE NOVEMBRO NON 

POIDAMOS ATENDELOS COMO SE 

MERECEN, PORQUE ESGOTAMOS NA 

ADEGA AS .EXISTENCIAS DE VIÑO. 

; . 

VIÑA · -
COSTEIRA. 
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A DEMOCRÁCIA EN CUESTIÓN 

Mumia Abu-Jamal ia ser executado cunha inxeción o 17 de Agosto . 
. -

Un preso político dos EStados Unidos, condenado a 
morte, consegue a solidariedade de milleiros de perSoas 
•M.V. 

·Mumia Abu-Jamal, 
coñeGido xornalista de 41 
anos, membro nos anos 
sesenta dos célebres 
Panteiras negras, leva 14 
anos na cadea. O 
governador de 
Pennsylvania, Tom Ridge 
asinou a· data de 
execución: o 17 de Agosto, 
por médio dunha inxeción 
letal. Ridge argumentou 
que debe "manter a sua 
promesa eleitoral". Sen 
embargo, milleiros de 
persoas pedirón a 
liberdade para Mumia e a 
execución foi retrasada. 

O xa coñecido simplesmente 
como Mumia considérase asi 
mesmo como "un dós moitos 
presos políticos que hai nos Es
tados Unidos". Moitas persoas 
confirman a sua inocéncia a 
respeito do delito do que foi 
acusado: matar a un policía. Por 

npñ ter cartas tivo que recurrir a 
un avogado de ofício, un policiq 
que podía testemuñar ao seu fa
vor foi afastado da causa; outro 
testigo virou as suas declara
cións iniciais e o resto foron re
xeitados-por _seren negros. 

Coñecido xornalista 

Mumia era un xornalista de rá
dio con enorme audiéncia. Cha
mábanlle A voz dos sen voz. O 
9 de Decembro de 1981 ia con
ducindo un taxi -daquela era 
taxista- e viu como a policía 
paraba e despois comezaba a 
mallar aos viaxeiros dun a!JtO
mobil de entre os que recoñe
ceu a seu irmán. Segundo a 
acusación, Múmia disparou a un 
dos policías, quen repeleu o ata
que coa sua arma. Segundo ou_
tra versión o que disparou foi 

·outro negro que se deu á fuga. 
El declárase inocente. Recebiu 
a solidariedade de moitas per
soas, entre elas Nelsqn Mande
la e o candidato negro á presi
déncia Jesse Jackson. lntelec
tuais de todo o mundo escrebi
ron tamén artigas ao seu favor. 

Mumia Abu-Jamal publicou xa 
un libro que leva por título En di
recto desde os corredores da 

morte. Desde hai 14 anos vive 
23 horas ao dia pechado en seis 
metros cadrados. Pero sempre 
di: "Alguns levan máis. Neste 
país hai un millón e médio .de ci
dadáns na cadea. Vários millei
ros nos corredores da marte. 
Moitos acábanse físicamente 
antes de que acaben con eles. 
Xa están mortos cando lles po
ñen diante o verdugo". 

Ten proibido ler libros cuio contido 
. poida ser calificado de "esquer
das", tamén lle proiben a prensa 
deste signo. A publicación do seu 
libro custoulle un mes de confina
mento. Cando está así, sen con
tacto con nada, di que saña con 
viaxar, sobre todo por Africa e 
despois por todo o mundo. 

Na sua última comparecéncia 
ante un tribunal, o xuiz multou 
con 1000 dólares ao seu avoga
do por non devolverlle rápido 
unhas fotos que lle amasara. 

Desde que Jen vinte anos pensa 
na mórte. "E unha idea común a 
todos os rapaces negros neste 
país. Sempre temes que en cal
quer momento ctiegue un poli
cía a matarte. Resulta moi difícil 
que chegues aos 20 sen ser a 
vítima desta brutalidad e".+ 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Tres mil condenados a morte 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Cando Africa do Sul ven de 
abolir a pena de morte, o Esta
d o norteamericano de 
Pennsylvania mantén a conde=
na a marte de Mumia. A presi
déncia do proceso foi outorga
da a un membro retirado da lú
gubre e neutro tempo célebre 
Orde fraternal da policia, de
fensora do lincháménto como 
sistema para eliminar aos de
lincuentes. 

inxeción letal, electrocutados, ros políticos. A xestión de moi- : 
na cámara de gas ou ante un tas delas é privada. 1 

Nos Estados Unidos 3000 per
soas agardan o cumprimento 
da pena de marte na soga, por 

pelotón de execución. 

Algunhas das prisións, como a 
existente no Estado de Colo
rado, oferecen as condicións 
máis inhumanas do mundo, 
segundo denunciou recente
mente Amnistiá Internacional. 
Dotadas de sistemas automa
tizados, rexidas através de ro
bots, impiden todo contacto 
humano e están en princípio 
reservad~s para os prisionei-

No Estado de Pennsylvania: 
186 homes e mulleres agar
dan a sua execución. O 60% 
dos condenados son afroa
mericanos, ainda que estés 

- sé representan o 9% da povo
ación. Estes condenados pa
san de 22 a 23 horas diárias 
na cela, privados -sobre to
do a partir de 1992- de li
bros, rádio e con escasas vi
sitas do exterior.• 

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

$0LIDARIEDADE INTERNACIONAL 

"O simples feito de 
que eu escriba 
mostra o fracaso 
total da $Ua táctica 
de intimidación, 
como ·e, proba tamén 
o simples feíto de 
que,_ vos me leades" 
(MÜmia Abu-Jamal) 

A nova lei de EEUU que endurece o bloqueo está promovida pala empresa de ron 
. . 

Os cubatas .de Bacardí agachan o embargo a Cuba 
• ARANTXA ESTEVEZ 

Escoller unha bebida nun bar 
pode significar máis que unha 
eleición inocente. Detrás das 
botellas, están as empresas. 
Bacardi é unha delas. O consór
cio, asentado en Miami, non só 
se adica a comercializar ron; é 
un dos principais instigadores 
de que o bloqueo estadouniden
se contra Cuba se endureza. 
Asi o amosa que, sexa a finan
ciadora da "Lei Helms", a última 
cruzada dos Esta.dos Unidos 
contra o povo cubano. 

A famosa combinación Bacardi 
con coca cola agacha tras de si 
escuras intereses. Este é o avi
so dos Comités contra a Lei 
Helms, que o senado dos Esta-

dos Unidos ven de aprobar. Es
ta última embestida xurde, se
gundo os comités, ante o fraca
so do bloqueo en canto a rema
tar co réxime político cubano. O 
proxecto di que que só se pode
ri a levantar o embargo se o 
Congreso dos Estados Unidos 
dera visto bó a un hipotético 
novo governo cubano e no caso 
de que se indemnizase a todos 
os norteamericanos e cubanos 
que sofriron expropiacións. 

Pois ben, no proxecto de lei 
participaron directamente Jor
ge Mas Canosa, que dir·ixe a 
Cuban .American National . 
Foundation (CANF), organiza
ción ultradereitista financiada 
por Bacardi, e un avogado da 
empresa. Desde o próprio Par-

tido Republicano, sinalouse a 
lei como un intento por prote
xer as vendas decrecentes de 

· ron Bacardí e, mesmo se alcu
mou como a Lei Mas-Bacar
dí. A alianza entre a CANF e a 
Bacardi refóriase agora cunha 
lei que pretende ascender a 
débeda de .cuba a 100.000 mi
llóns de dólares xa que quer 
ampliar o carácter de expro
piados, non só aos norteameri
canos, senón aes cubanos que · 
adquiriron a nacionalidade vici
ña en anos posteriores á Re
volución Cubana. Entre os be
neficiados estarían empresas 
como Bacardí, de aí o interese . 
pola lei. Este consórcio non 
atura a dura competéncia en 
vendas que lle fai o ron cuba
no Havana Club. 

Estar contra 
o bloqueo é de abondo 

Os comités contra a lei Helms 
queren que a sociedade galega 
se conciéncie de que, ao consu
mir esta marca de bebida, está 
contribuindo a endurecer o em
bargo contra Cuba. "Bacardi é 

. unha empresa norteamericana 
que apoia e financia a lei, ade
máis de a organizacións ultrade
reitistas anti-cubanas de Miami", 
afiiman. Ademáis, os comités 
lembran que Jorge Mas Canc;>sa 
traballou de axente ao servizo do 
que fora ditador cubano, s'atista. 
T amén a organización Gal iza No
va preocúpase palas medidas de 
Estados Unidos e convoca unha 
concentración contra a Lei Helms 
drante do consulado deste país 

na Coruña para o Sábado 4 de 
Novembro ás doce da mañá. 

Que a estratéxia norteamerica
na en relación a Cuba ceda aos 
intereses da ultradereita e de . 
empresas como Bacardi racha 
con todo tímido intento de Bill 
Clinton ' de achegarse a Fidel 
Castro. Polo· menos, así pensa 
Ricardo Alarcón, presidente da 
Asemblea Nacional que asegura 
que coa lei Helms, todo o patri
m ón i o cubano é de Estados 
Unidos. Por esta razón, os co
mités contra a lei piden o boicot 
dos galegas ao ron Bacardi. Pa;. 
ra eles, non é preGiso pertencer 
a unha determinada ideoloxia, é 
de abondo con posicionarse an
te un- bloqueo qu§l dura, xa, 
máis de trinta e cinco anos.+ 
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C O MU N l CA C l Ó N SOCIAL 

Reclaman axudas específi~as comunitárias para .os médios en lín~uas minar.izadas 

As axudas aos escritos 
en galego son as menores de toda a UE 
• E.L. 

Denunciar a discriminación 
dalguns governos a 
distintos medios por 
motivos de lí ngua ou 
ideolóxicos e reclamar 
unha lexislación específica 
e orzamentos próprios na 
EU para axudas aos 
medios de comunicación 
en línguas minorizadas, 
foron as tres conclusións 
que se tomaron na 
conferéncia· Reporting the 
European Mosaic. No 
encentro estivo presente, 
formando parte da 
representación galega, o 
director de A Nasa Terra, 
Alfonso Eiré. 

No mes de Decembro vaise cele
brar en Gales unha reunión de 
partidos políticos de nacións eu
ropeas con línguas minorizadas 
na que se tentará fixar unha es
tratéxia para lograr que a posta 
en marcha de Maastricht 11 in
clua. como un dos obxectivos 
principais. a potenciación das 
línguas e culturas das nacións 

europeas sen estado. Esta foi 
unha das medidas expostas na 
conferéncia Reportinng the Euro
péan Mosaic, celebrada en Ga
les do 26 ao 29 de Outubro. O 
encentro, ao que asistiron como 
ponentes xornalistas represen
tantes de todas as línguas mino
rizadas de Europa, estaba orga,. 
nizado pala Welsh Academy 
(Académia da Língua Galesa), o 
magazine Golwg, o Mercator Me
dia Projec e o Centre for Journa
lism Studies of Cardiff University. 

Na mesma conferéncia a parla
mentar galesa en Bruxelas, Elu
ned Margan, deu a coñecer que 
o Parlamento Europeu aprobara 
unha sua proposta para non min
guar os orzamentos destinados 
pola comunidade para axudas ás 
culturas minorizadas, tal e como 
pretendian "os burócratas euro
peus que só proxectan para be
nefícios económicos directos". 

Os distintos ponentes fixeron to
dos eles un repaso á situación 
dos medios de comunicación nas 
suas respetivas áreas língüísti
cas. Neste percorrido non só se 
puido comprobar o pulo que es
tán a ter na case totalidade das 
nacións, senón tamén as axudas 
que receben dos seus respecti
vos governos, sexan centrais ou 
locais. Neste repaso, quedou 
constáncia como na Galiza é 

donde menos axudas receben os 
meios instalados na língua pró- . 
pria, de todas aquelas línguas 
recoñecidas oficialmente, ade
mais de existfr unha política dis
criminadora por parte da Xunta, 
rexeitando as axudas por moti
vos ideolóxicos ou lingüísticos. 

· Estas axudas van desde a finan
ciación case íntegra que teñen os 
12 médios suecos existentes na 
Finlándia, _que tiran perto de 
800.000 exemplares para só 
300.000 persoas, até os eslove
nos en ltália que superan tamén o 
60%, os cataláns con axudas que 
nestes anos se achegaron ao 
40%. En Gales as axudas supe
ran a média do 30%, mentres que, 
en Euskadi, sen unha lexislación 
específica, o acorde ao que che
garon hai dous anos foi o de finan
ciar o 25% do orzamento por par
te do governo autonómico. Os es
tados grego e francés non recoñe
cen a existéncia doutras línguas 
oficiais, polo que non axudan_ ás 
línguas minorizadas existentes no 
seus respectivos estados. 

Unha rede europea 

Outra das disct1sións estivo cen
trada na posibilidade de colabo
ración e inter-relación entre os 
distintos médios dos paises con 
línguas min·orizadas. Desbotou
se a criación dunha rede de in-

tercámbio directo de notícias 
er;itre os distintos medios, palas 
diferéncias ideolóxicas existen
tes entre moitos deles, asi como 
as distintas periodicidades que 
van desde diários a revistas cul
turais. O que si se viu positivo 
foi que Mercator Media Project, 
coordénase nun prime.ira mo
mento un banco de dados de 
xornalistas aos que poderian ac
ceder os distintos médios para 
porse en contacto e pedir cola
boracións, segundo as preferén
cias, afinidades ou necesidades. 

Acorduse tamén manter contac
tos e coordenación para presio
nar ante os organismos comuni
tários e ante os próprios gover
nos, denunciando deste xeito 
por toda Europa a política con
trária aos intereses língüísticos 
dos minorizados así como todas . 
aquelas discriminacións--das dis
tintas administracións. Na Pri
mavera posibelmente -terá outra 
reunión, .esta vez no Friul. 

Outra das discusións estivo cen
trada na relación centro-perifé
ria, analisando a politica comu
nitaria neste senso, non che
gándose a acordes se ia ser po
sitiva ou negativa para as cultu
ras minorizadas e, por ende, pa
rn os meios, instalados nesas 
línguas. O ponente galés Ned 
Thomas, director de Mercator, 

considerou que a desaparición 
das riacións-estado era un mo
mento decisivo para lanzar _as 
culturas minorizadas, afirmando 
que antes os centros eran as 
capitais estatais e que agora 
coa U.E, non vai haber centro na 
Europa. Outros participantes 
consideraron que a expansión 
cara o Leste estaria redefinindo 
continuamente o papel das cul
turas minorizadas e que o cen
tro sempre vai estar naqueles 
pontos nos que esteña instalado 
o poder económico. 

O xornalista galega Manuel Ri
vas, fixo un recorrido polos distin
fos centros existentes e polos dis
tintos enfoques xornalísticos, po
ñendo de manifesto como moitas 
veces as olladas próprias (dos 
medios autóctonos) poden estar 
tan contaminadas como as de fó
ra. Explicou como os próprios me
dios galegas fan un grande alarde 
cando un labrego mata con un 
coitelo a un viciño nu.nha discu
sión por un carballo, recorrendo 
ao atavismo, pero-non lle dan im
portáncia cando Uli traficante ma
ta a outro p.or un gramo de cocai
na: "cando a árbore é moito máis 
importante que a cocaína. No pri
meiro lugar poñen, cun coitelo de 
matar os parcos, como se o !agre
go levara o coitelo para matar, 
Cando é unha pistola non poñen 
unha pistola para matar homes'.+ 

TEMOS QUE LLES DA-LAS GRACIAS 

A NAT .UREZA É SABIA. 
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TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Vários concellos mancomunados estudan alternativas a Sogama 

Un plano baseado na compostaxe e o reciclado 
seria máis barato e rendábel que ·o da XuntG 
• CARME VIDAL 

Representantes de 
numerosos concellos 
asistiron ás xornadas sobre 
Resíduos Sólidos que 
organizou Adega o sábado 
28 en Compostela. nas que · 
se estudaron vías 
ecolóxicas para o 
tratamento do lixo. A 
oposición dos concellos 
está a ser a causa da 
paralización do plano e do 
feito que a Xunta nomeou 
ao conselleiro Diz Guedes 
como presidente de 
Sogama para reforzar 

· politicamente a sua 
alternativa. 

A alternativa de recollida, reutili
zación e reciclaxe como un .Plano 
global -para o que se· están a re
coller sinaturas co fin de apresen-

• tar unha iniciativa lexislativa po
pular- fronte a aqueloutro centra
do na incineración proposto pola 
Xunta(SOGAMA) evidenciouse 
nas xornadas como a máis válida 
por supor un menor impacto am
biental, ademais dunha inferior in
versión e maior productividade. 

Cando en toda a Unión Europea 
se desbota a incineración e o ver
quido incontrolado e se incorpo
ran mecanismos para a redución 
e reciclaxe dos resíduos, na Gali
za o plano de Sogama volve fa
cer pivotar o tratamento do lixo 
sobre o proceso de incineración 
que, alén de caro -para o plano 
se prevé unha inversión de 
35.000 millóns de pesetas- oca
siona un forte deterioro medioam
biental sen obter, por iso, maiores 
beneficios en postas de traballo 

· ou productos para o mercado. 

Para Alto·nso del Val , pioneiro no 
estudo da recollida selectiva e 
autor do libro A reciclaxe, "o atra
so que para Galiza pode supor a 
implantación da incineración non 
deixa de ser un signo máis de 
desenvolvemento e abandono 
histórico que hai que relacionar 
coa instalación de indústrias de 
enclave altamente contaminan-. 
tes": O proceso pasou, nos pai
ses desenvolvidos, nomeada
mente Alemáhia na que a lexisla
ción abriga xa á reciclaxe, primei
ro ROio vertido incontrolado, logo 
coñtrolado, despois a incinera
ción e por fin a recollida selectiva 
en orixe e, segundo del Val com
pre "cortocircuitar o camiño e sal-· 
tar os pasos erróneos polos que 
outros pasaron". 

O biólogo e presidente de Adega, 
·Ramón Vare la falou da irraciona
lidade do plano de Sogama e d~s 
presións que a asociación ecolo
xista recebera co fin de non facer 
críticas .á incineración. O proxec
to centralizado da Xunta deseña-

. do no ano 1992 recolle a existén
cia dunha ún ica planta incinera
dora en Cercada e a división pro
vincial do país polo que o li xo da 

A asisténcia ás Xornadas sobre Resídudos Sólidos Urbanos desbordou as previsións de ADEGA. 

Estrada teria que ir primeiro á · 
planta de transferéncia de Vila
garcia, logo a Vig·o e por fin a 
Cercada recorrendo asi 400 qui
lómetros por estrada cando a dis
tán ci a real é de 100 o que é 
"economicamente un despilfarro 
e ecoloxicamente un disparate". 
A alternativa apresentada por 
Varela suporia instalar na Galiza 
un ha fábrica de compost con ·po
sibilidades reais de rendabilidade 
-como recuperador de terra fértil 
e para a xardiñeiria-, a criación 
de entre 8 e 1 O vertedoiros con
trolados mancomunados en sitios 
adecuados como canteiras mar
tas -cunha inversión de entre 30 
e· 50 millóns- e a potenciación da 
recollida selectiva en orixe con 
plantas de reciclado de papel ou 
vidro. Este plano de carácter in
tegral suporia, con dados que 
manexa a conselleria, unha in-

versión de entre 8.000 e 10.000 
millóns de peS'etas e, segundo -a 
estimación de Varela produciría 
unha rendabilidade de 7.000 mi-

. . llóns ao ano. As cifras globais 
non chegan a unha terza parte 
do presupostado para o plano de 
Sogama e Varela non dubida en 
calificar á incineración de negó_
cio para as entidades financiei
ras. "Xa hai tres anos Banesto 
estaba disposto a financiar os 
30.000 millóns do proxecto e 
houbo presións para que Adega 
non se opuxera e tamén é un cla
ro negócio para Fenosa porque · 
vai comprar a electricidade a pre
zo de monopólio". 

Responsabilidade 
dos concellos 

Parn o secretár1o de Adega, Ma
nolo Soto, a recollida selectiva en 

orixe é o único médio que garan
te a posibilidade de tratamentos 
brandos dos resíduos e a poste
rior reciclaxe. Tendo en conta 
que o cubo do lixo contén un 
50% de matéria orgánica, a pro ~ 
dución de compost ven ser a for
ma máis adecuada acorde co 
que faria o médio ambiente de 
recuperación dos resíduos enten
didos como un ben escaso e 
ademais de reciclar as outras 
fraccións, para as matérias non 
reciclábeis procurariase a saida 
en vertedoiros controlados nos 
que, segundo Soto, "os concellos 
teñen a responsabilidade de es
tabelecer unha via distinta que 
non ten que pasar polo plano da 
Xunta". Neste sentido, iniciativas 
como a do Morrazo que están a 
estudar a viabilidade dun plano 
alternativo global mancomunado 
pod_en enfrontarse coa oposición 

A. PANARO 

de concellos que se pleguen ás 
presións da Xunta para obrigar 
ao cumprimento do seu plan ee 
que a partires de agora pode 
mesmo empregar ao próprio con
selleiro e presidente de Sogama 
Diz Guedes como interlocutor 
cos governos municipais. 

As mobilizacións cidadáns en 
Mos, Vigo e Cercada contra o 
plano de Sogama e a oposición 
dos concellos poden dar ao traste 
co proxecto da Xunta que, de se 
cumplir "hipotecaria o futuro de 
calquer alternativa do tratamento 
de resíduos e faria dentro de dez 
anos que Galiza estivese nunha 
situación crítica dun cámbio xa 
urxente de cara a vias máis eco
lóxicas e racionais pero co agra
vante de se ter feito unha enorme 
inversión e ocasionado un dete
rioro irreparábel". + 

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

. A reciclaxe sempre foi un signo da cultura galega 
O alcalde de Allariz, Anxo Quin:. . 
tana -convidado ás xornadas por 
ter implantado o sistema de re
collida de papel e lixo no conce
llo- criticou o feito de se inco_rpo
rar á cultura do consumo e da: 
producción de lixo cambiando os 
hábitos tr~dici'onais galegas. 
Quintana foi autocrítico cos re
sultados da sua xestión sobre o 
tratamento de resíduos e lem
brou todos os parabéns recibi
dos cando o governo municipal 
instalara contenedores nos 92 
núcleos. de povoación de Allariz 
e a pesares de que ao príncipio 
apenas se utilizaron -retirábase 
o lixo unha vez á semana e en 

moitas ocasións non había máis 
que unha ou duas bolsas- pasa
do o ·tempo non chega o espácio 
do contenedor para recoller to
dos os desperdícios xerados po
los viciños. 

"Cando se . tala de recollida se
lectiva como utopia esquécese 
que é unha realidade da nosa 
cultura, Na vida se tirou unha 
botella porque facia falta para a 
vendima, nunca se tiraron as to
nas de patacas porque habia 
parcos e o papel era un estu
pendo abono. Non se pode pen
sar que o progreso etá nos con
tened o res " sinalo u Qu intana 

quen destacou o feíto de ter va
riado os hábitos dos habitates 
de Allariz que agora producen 
resíduos que van parar ao verte
doiro de Ourense. No entanto 
non deixou de ·Criticar o consu
mismo como xerador de resí
duos fronte á reutilización, -
"mércase un coche cando cun 
arranxo ainda. poderia tirar vá
rios anos" - e fronte a isto cóm
pre a concienciación da povoa
·ción que é tamén o eixo funda
mental do éxito da recollida de 
vidro e papel que están a levar 
nese concello . O teórico da re
ciclaxe, Alfonso del Val coíncidiu 
con Quintana na necesidade de 

recuperar as tradicións no trata
mento de resíduos e economizar 
ao máximo na sua producción · -
"un plano sério teria que con
templar a redución de resíduos 
a longo prazo"- e lembrou que 
nos Estados Unidos xa se está a 
dar unha tecnoloxia moi ava.nza
da en grandes granxas de ali
mentación de parcos con lixo. 
Outras das ventaxas destacadas 
por del Val sobre a reciclaxe en 
orixe son as "intanxíbeis, a parti
cipación da xente que se intere
sa e se entera do que está fa
cendo e a fai consciente do seu 
papel , máis alá de votar cada 
catre anos".+ 
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É director da planta de compostaxe de Barcelona · 

Carlos Pérez 
1 

'Co plano de Sogama teriamos o maior tr~nsitó de lixo por estrada do-mundo' 

A planta de 
compostaxe Jarfels 
de Barcelona está a 
cobrir gastos de 
explotación partindo 
dunhas malas 
condicións 
económicas xeradas 
por unha inversión 
forte a base de 
créditos. O xefe da 
planta, Carlos Pérez, 
di que as indústrias 
ecolóxicas, 
entendidas ademais 
como servizos á 
comunidade, non 
teñen porque ser 
deficitárias 
economicamente. O 
seu próximo proxecto 
é apresentar un plano 
integral para a 
comarca do Morrazo. 

O proxecto de plano inte
gral para o Morrazo é un
ha iniciativa de todos os 
concellos da comarca? 

Quen solicitou nun primei
ro momento o estudo foi o 
alcalde de Cangas pero ta
mén os de Bueu e Moaña 
están moi interesados, fal
ta o de Marin por confirmar 
o seu apoio ao plano pero 
imaxino que será o conce
llo con máis dificuldades 
de se aderir porque pode 
estar moi presionado des
de a Xunta. Quedei de 
apresentar un primeiro 
bosquexo que seria un pla
no global no que se trata
ri an os restos vexetais, 
restos agropecuários e to
do tipo de resfduos. 

Como se coordenaria en 
caso de se desenvolver co pla
no de Xunta? 

Non se coordenaria, seria com
pletamente alternativo. O lixo en 
lugar de irse depositar á estación 
de transferéncia correspondente 
iría a unha planta que montaría
mos na comarca. Mesmo no as
pecto de inversión e económico 
iria á marxe do plano de Soga
ma. A fins de Novembro taremos 
un estudo de viabilidade e un ba
lance económico mínimo e se 
lles interesa comezarase a de
senvolver o proxecto. 

No nfvel do investimento e a 
rendabilidade seria un. proxec
to moi costoso para os conce
llos? 

Se entrase Marín (totalizarían 
daquela 80.000 habitantes), o in
vestimento seria o mesmo que 
se quedase fóra porque a planta 
practicamente requeriría a mes
ma inversión, pero o gasto por 
tonelada seria menor porque se 
tratárian rnáis toneladas ~ En todo 

caso, non creo que en nengun 
caso se superasen os catrocen
tos millóns de pesetas. 

Este tipo de tratamento de re
siduos sólidos é máis caro que 
o baseado na incineración? · 

A nós vainas sair, segundo as 
estimacións previas en 1, 1 o ou 
1,20 pesetas, mentres o plano 
da Xunta en teoria sae a 3,5 pe
ro non creo que sexan menos de 
seis. Todo depende da povoa
ción para montar unha planta, 
porque logo non hai que esque
cer a outra alternativa para a zo
na rural que é non facer plantas 
senón a reciclaxe personal, que 
é o que se veu facendo até ago
ra. No entanto, no Morrazo xa ta
lamos de núcleos de povoación 
grande. 

·o compost ten saida comer
cial en Galiza onde se di que 
non hai déficit de .matéria or
gánica? 

De entrada pode que non o tivé-

ANOHÉS PANARO 

se pero o que nós pmpomos é 
facer un compost de deíxar iner
te a matéria orgánica e logo un 
compost moi madurado para xar
.diñeiria. O problema en GaUza é 
que non hai mercado, o papel 
estase pagando a case nada 
cando en Barcelona está a 17 
pts/kg e en Madrid a 21. 

A pesares de supor a incinera
ción o sistema máis contami
nante, _vostede repite que non 
é o incomenente maior que ve 
no plano dé Sogama. 

Eu non son un radical anti-inci
neración e para min a crítica á 
incineración non é tanto pola 
contaminación e o impacto am
biental que produce en dioxinas 
etc ... como en Galiza pola cen
tralización do plan.- Nun sítio co
mo este coa povoación moi des
centralizada, coa xeografia que
brada, cunha comunicación ma-

. la, facer un único núcleo que re
colla todo o lixo do país é unha 
aberración total e cando isto se 
apresenta fóra quedan totalmen-

te surprendidos, nun congreso 
e·n ltália onde dixen os pontos 
básicos do plano de Sogama, os 
investigadores e técnicos que ali 
había non daban creto. 

Cal é o problema fundamental 
da centralización do plano? 

Sobretodo porque irnos ter ·o 
maior tránsito de lixo por estra
da do mundo. Nós calculamos 
que a média de movímento de li
xo, se o plano se levase a cabo, 
seria duns, 130 quilómetros para 
todo o lixo como média e iso é 
unha completa toleria. 

Cando en Europa se tende á 
reciclaxe na Galiza queren im
plantar a incineración, a que 
·pensa que se 
debe este pro-

mesmo no último balance sae un 
leve superavit en todos os gas
tos correntes, nóminas, auga, 
gasóil... e non cobrimos eviden
temente os intereses. Estamos 
tratando lixo no que se retire a 
RSU, resíduos de Nestlé, café 
solubel de Girona, a pel que sae 
dos curtidos da indústria de 
Igualada... · 

Un dos argumentos que se uti
lizou en Cerceda para conven
cer aos viciños era o número 
de postos de traballo que se 
ptoducirian mediante a incine-

- ración. 

A incineración produce sempre 
menos postos de traballo que 
calquer outro plano e os que xe-

ra son sempre 
posto~ tecnifica

xecto? 

En Eu_ropa ténde- 'Na Galiza 
dos. E dícer, non 
seria man de obra 
local salvo, claro 
está, na fase de 
construcción qué 
ten un investi
mento enorme. 

se a pequenas a crítica 
. plantas de reci
claxé µ·ero en 
Galita supoño 
que ·hai intereses 
económicos for
tes -e por rfüa 
centralizado indo 
en contra de ·todo 
o que se está fa
cendo no mundo. 
Non acuso, pero 
penso que-se fo-

á _incineración 
máis que 
polo impacto 
ambiental 

O outro sistema 
requeriria unha 
concienciación 

. da povoación de 
tratamento dos 

_ residuos en ori
xe? 

. se o respónsábel 
de Unión-Feno-

é pola
centralización 
do plan" Á xente non lle 

sa estaría encan-
tado: un combus- · 
tíbel que non só 
non pagas senóQ 
que cho pagan e, 
por riba, explotas 
monopolística-
mente a electricidade que xe
nas con ese sistema. Non fago 
responsábel a Unión-Fenosa 
pero si acuso aos da Xunta que 
se permitan facer iso, e pola 
contra fagan ouvidos xordos a 
planos baratos que se lle apre
sentan. 

O plano de Sogama pode hipo
tecar o futuro da xestión dos 
residuos e impedir que se de
senvolvan alternativas? 

Será unha rémora absoluta, co
mo o plano vaia arriba atenaza
rán a todos os concellos para 
que. dean o lixo e non me extra
ñaría nada que durante un ano 
ou dous cobraran por baixo dos 
custes para provocar que non fo
sen arriba outros métodos alter
nativos. Se no Morrazo se deci
di rah e saise, por exemplo, a 
tres pesetas, que eles o puxeran 
a 2,50 ·durante un ano ou dous, 
nunha práctica habitual que se 
chama dumping. 

· Perdas e gañáncias 

Por que a nivel empresarial as 
indústrias ecolóxicas teñen 
que ser unha práctica que dei-
·xe perdas? · 

_Non o son. Nós estamos cobrin
do gastos nunhas condicións 
moi malas, facendo unha inver
sión desastrosa porque se pa
gou todo con créditos. Agora 

- importa dar trinta 
voltas no coche 
para aparcar, por 
que lle vai moles
tar ir levar o papel 
a un contenedor? 
O problema da 
recollida selectiva · 

está na vontade política das ins
titucións; que en Galiza é un de
sastre. Os contenedores selecti
vos como non teñan unha cam
paña e un transfondo despois 
para que se v~xa que se fai algo 
non funcionan e son moi escla
vos da fluctuación de mercado. 
Por exemplo, no papel, durante . 
unha campaña eri Barcelona 
houbo contedores por toda a ci
dade. Desde que comezou a su
bir ó papel, qüe foi aproximada
mente a meados do 94, pois re
sulta que non recollian nada e 
baixou en picado . . A medida que 
subia o prezo baixaba a recolli
da, por que? porque os chamari
leiros, chatarreiros etc. recoman 
eles o papel para v~nder. Gom
pre empregar esas vias e apoia
las institucionalmente de forma 
que, nos momentos nos que a 
coxuntura económica non sexa 
dabondo para cubrir os custos 
se lles apoie. 

Pode haber presión por parte 
de empresas que estén produ
cindo para que este tipo de in
dústrias non vaian adiante? 

No compost está clarísimo que 
toda a industria de abono quími-

. co está subvencionada. Entre o 
ano 84 e o 90 recibiron máis de 
noventa mil millóns a fondo per
dido e se se lle dan estas axu
das ao compost non teria nen 
sequer que venderse para ser 
rendábel.• 



ATINOAMÉRICA A FERVER 

Sergio Ra mí rez, ex-vicep~siden~ de. Nicarágua 

'O grande problema que ternos 
é_ que a xente non nos consid_ere difereQtes dos sandinistas' 

O pasado mes de Maio, o que fara vic~pres.idente da Nicarágua revolucionária 
fundou o Movimento de Renovación Sandinista consumando definitivamente a 
división desatada na FSLN desde a derrota eleitoral de 1990. Sergio Ramirez analiza 
nesta entrevista a situación nicaraguana e explica as razóns da sua disidéncia, 
compartida tamén por outros destacados representantes sandinistas como Ernesto 
Cardenal, Carlos Mejia Godoy, e a voceira parlamentária Dora Maria Tellez. 
• XAVIER GARCIA 

Que sucedeu no último congre
so da Frent_e? 

Nós pensabamos que o congreso 
deberia deixar claras tres causas: a 
posición da FSlN respeito da vio
léncia, reafirmar o carácter demo-

crático do partido e tomar distáncia 
diante dos feitos de corrupción po
los que estaban acusados moitos 
dirixentes da Frente nos últimos 

meses da transición . No primeiro 
cóngreso do 91 nós gañáramos 
con estas posicións que quedaran 
tamén reflexadas. na composición 
da asamblea sandinista. Nunha 

'contramanobra, chamouse a un 
congreso extraordinário para nos 
defenestrar e para asfixiar calquera 
posición renovadora dentro do par
tido. Nós pensabamos seguir 
adiante dentro da Frente pero a 
contradición que se deu ao redor 
da reforma constitucional, para fa
cela .moito máis participativa foi o 
que terminou por 
rachar a corda. A 

coller o camiño da renovación de
mocrática interna, de abrir novas 
conexións coa sociedade que xa 
estaba absolútamente dividida 
ccando chegaron as eleicións. 
Abrirse para recuperar a maioria foi 
unha constante das nasas ideas. 

E recuperar a maioria significa 
moderarse? 

En Nicarágua levamos 25 anos de 
conflito , desde o terremoto de 
1972 á guerra da contra, pasando 

por longos perio

comezos do ·95 xa 
estabamos aboca
dos a unha ruptura 
definitiva cando o 
aparato de propa
ganda da FSLN (rá
dios e xornais) con
centrou as suas ba
terias en ataques, 
mesmo personais 
contra nós. Entón, 
eu sain da Frente e 
en Maio convoca
mos convicción 
constitutiva do Mo-

'A revolución 

dos de seca, ma
remotos, fura
cáns. A socieda
de viviu conflitos 
moi profundos e a 
xente o primeiro 
que quer é paz, 
ainda no meio da 
fame e da misé
ria . Non se trata 
de propoñer un 
proxecto máis ra
dical ou máis mo-

provocou unha 
. transformación 
j profunda, criando 
i 300 mil novos 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

propietários 
campesiños" . derado, senón de 

vemento de Reno-
vación Sandinista. 

Cales son as dis
crepáncias esenciais? 

O principal erro da Frente foi non 
entender que a derrota eleitoral 
non era a dun partido, senón a 
dunha concepción política, e que 
o governo non era só unha sim
ples peza do poder político revo
lucionário, senón que era a sua 
peza mestra, porque era a peza 
da sua lexitimidade. Sen o gover
no, as outras pezas non se ian 
poder manter como de feito suce
deu ben lago. A policia, o exérci
to, as organizacións de masas, 
proclamaron a sua independén
cia. Ainda nesta situación se in
sistiu moito en deslexitimar o no
vo governo, provocando actos de 
violéncia na rua. A 
maioria da povoa-
ción votou por ese , A 
novo governo . E xente 

propoñer o que a 
xente aceite co
mo viábel na so
ciedade. Un dos 
maiores logros da 
revolución foi a 

de traer a democrácia a Nicará
gua e ternos que coidala. Seria 
atroz que para conseguir a demo
crácia económica tivésemos que 
sacrificar a democrácia política. 

Que se pode facer para mello
rar os graves problemas eco
nómicos? 

A ninguén se lle ocurriría volver aos 
colectivos d eproducción estatal, 
volver a nacionalizar, creo que nen 
siquera á FSLN ca sua visión tan 
parcial da sociedade. A revolución 
provocou unha transformación pro
funda, criando 300 mil noves pro
pietários campesiños. Hai que po
tenciar isto en termos económicos, 

que a terra sirva 
realmente para 
producir riqueza 
através do crédito, 

non é certo, coma 
nós mesmos co
mezamos a mati
nar, que houbese 
un arrepentimento 
imediato da xente 
por ter votado con
tra da FSLN, esas 
son pantasmas da 

o primeiro que 
quer é·paz, ainda 
no meio da fame 
e da miséria" 

da asisténcia téc
nica, organizando 
mercados. O go
verno actual ob
viamente non ten 
a vontade de dar-
11 e participación 
económica real 

imaxinación. A 
xente votara pala 
paz, o que non 
queria dicer que a 
Frente non pudera 
volver a governar nunca. Agora 
parece que é asi. Coa violéncia, 
cos casos de corrupción, provo
couse un alonxamento da povoa
ción e unha fenda na credibilida
de moi grave. 

Radicais e moderados 

Poderiase ver coma un enfren
tamento entre unha concepción 
máis radical e outra máis mode
rada, de tipo socialdemócrata? 

Si, pero eu quixera velo tamén en 
termos reais. Despois das elei
cións, dixen que a Frente só podia · 

aos campesiños. 

A división do 
sandinismo non 
influirá negati
vamente nas 

eleicións do vindeiro ano? 

A división non afectará xa a FSLN 
que xa non podia gañar as elei
cións. A perda de credibilidade é 
moi profunda. Un partido que 
sempre dixo defender os intere
ses dos pobres non canta co sel!_ 
voto, porque as eleicións en Nica
rágua non as deciden os ricos, se
nón a imensa maioria da povoa
ción marxinada e miserábel. E os 
inquéritos séguena dando perde
dora. O grande problema que te
rnos nós é que a xente ainda pen
seque o MRS non é unha alterna
tiva independente da FSLN ,. • 
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Pablo Otero, redactor de Barricada lnternOcion~I . 
'Ramírez pensa que o prioritário é non ofenderá Casa Branca' 

• GONZALO VILAS 

Pablo Otero, un vigués que 
desde os primeiros oitenta 
vive o proceso revolucionário 
nicaraguano nas filas do 
sandinismo, protagonizou en 
dias pasados várias charlas
colóquios sobre a situación 
de Nicarágua, na sua 
calidade de membro de 
redación da revista 
"Barricada Internacional" e 
invitado polo Comité de 
Solíedariedade e Estudantes 
Solidários. Destacou a falla 
de información sobre o país 
centroamericano nos últimos 
anos e a trascendéncia das 
próximas eleicións, para as 
que as forzas da esquerda 
nicaraguana van pedir todo o 
apoio internacional posíbel. 

Para Otero "o problema é que nos 
meios de comunicación, despois de 
ternos nas primeiras páxinas por un 
decénio, non voltamos aparecer 
desde aquel 25 de Febreiro do 90, 
en que a FSLN perdeu as elei
cións". Estas eran as segundas 
eleicións democráticas (as do 84 ta
ran as primeiras, no médio da gue
rra promovida polos americanos pa
ra tentar afogar calquera tentativa 
de proxecto revolucionário) . O re
dactor de Barricada Internacional 
ere que en moitos sectores do san
dinismo foise cimentando a idea de 
que coa derrota eleitoral se perde
ran tamén todos os logros do gover
no revolucionário. "Dalgun xeito, 
tentouse dar a imaxe de que Nica
rágua tora como os paises do Les- . 
te, cuxos réximes foran laminados. 
Co voto a Violeta Chamorro t~ntou
se resolver o que, daquela, era o 
principal problema do país, a gue
rra", di. Dez anos de conflito deron 
como resultado case douscentos 
mil mortos nun país duns tres mi
llóns de habitantes e un nível de 

1 destrucción brutal de infraestruturas 
ao que non se lle via final. 

A FSLN pedia 'aguantar, argu
mentado que a capacidade dos 
USA tina un tope. Pola contra, 
Chamorro prometia o imediato fin 
da guerra .. "Penso que votaron in
telixentemente. O que n9n lle per
guntaran a ninguén é se estaba 

dacordo en que, coa guerra, re
mataran tamén o ensino gratuito, 
a sanidade gratuita ou a entrega 
de terras", comenta Pablo Otero, 
que di que a xente se resistiu a 
que se desmontaran estes logros. 

"A história destes cinco anos é a 
dun pulso contínuo e diário, entre 
os que querian desmontar a revolu
ción e a xente que non. Este pulso 
rematou nun empate por dicilo sin
xelamente. Conseguiron que a edu
cación se privatizase grandemente. 
O custo é que o nível de anattabe
tis mo, que baixara dun 80 a un 
12%, subira dese 12 a un 35%. E 
produciuse o que xa é unha estam
pa cotián en Nica-

Son unhas eleicións vitais". Por 
estc;i razón, é pola que a FSLN 
quer pedir apoio ao redor do mun
do. Os sandinistas pensan que 
está en xogo o futuro de Centroa
mérica e do mundo inteiro. A di
mensión do desafio supera, para 
eles, o ámbeto nicaraguano. 

"Sei que talar de imperialismo por 
aqui está pasado de moda. Bush 
declarara eri 1990 que, se ven
cían os sandinistas, apertaria unha 
volta máis a torca que os afogaba 
e, cinco anos máis tarde, o Partido 
Republicano fala de voltar á gue
rra. Nestas eleicións esperamos 
que cumpran ao menos con tres 

condicións: primei

'A privatización . 
da educación fixo 
que o índice de 
analfabetismo 

rágua, candt:> abren 
os coléxios ás sete 
da mañán e se po
de ver unha restra 
de rapaces co pu
piire ás costas: non 
hai presuposto nen 
para mobiliário. A 
sanidade tamén 
pasou a mans pri- medrara do 12°/o 
vadas e o que que-. ao 350~,, 
da da pública está !< 

ro, que só voten os 
nicaraguanos, sen 
ameazas. Segun
do, pedimos que 
sexan limpas, e 
non ternos capaci
dade para garanti
lo. Nas anteriores, 
a FSLN vixiou o 
proceso. Quere
mos que a ONU e 
todos os g.overnos 
o fagan agora. 
Terceiro , que se
xan unhas elei
cións populares 

nunha situación de 
precariedade total. 
Hoxe non se pode 
entrar nun hospital 
se non levas, ademais da tua enfer
midade, toda a dotación: un amigo 
ca teu me.smo grupo sanguíneo, 
agullas ou fío para coserte", sinala. 

Non se acabou coa conciéncia re
volucionária, segundo Pablo Ote
ro, pero si se tentou facer desa
parecer organizacións populares 
e políticas de calquer tipo. "Des
gastaron, pero non conseguiron o 
obxectivo", afirma. O governo de 
Violeta Chamorro elaborou vários 
decretos para que as cinco mil
cooperativas constituidas co go
verno sandinista foron devoltas 
aos antigos latifundistas. Segun
do o xornalista galega, as leiras 
seguen nas mans dos labregos 
probes que as conquistaran. 

Eleicións 
e diverxéncias internas 

"Agora hai unhas novas eleicións 
-sinala Otero- que, desde a pers
pectiva de Europa, vense, se ca
dra, como duas alternativas para 
facer o mesmo, pero ali xóganse 
dous modelos diferentes de socie
dade. Está en xogo a oportúnida~ 

·de de resolver o segundo grande 
problema que habia tras da gue
rra: como sair do subdesenrolo. 

para que voten sen trucos todos 
os cidadáns''; afirma Otero. 

En referéncia ás divisións internas, 
Pablo Otero suliña que a FSLN 
nunca foi unha organización mono-
1 ítica e que esa condición foi a sua 
base. "Hoxe é diferente porque hai . 
ideas básicas .para nós como a 
non aceitación do imperialismo ou 
do sistema de libre mercado. Pero 
hai xente que pensa que hai que 
suprimir isto donoso ideário, mes
mo da nasa simboloxia, non por
que non o acrediten senón por non 
ofender á Casa Branca. Sergio 
Ramírez pensa que o prioritário é 
garantir que non haxa guerra cos 
americanos e institucionalizarse 
antes de axudar á guerrilla en 
Chiapas ou ao Salvador. Segura
mente leva razón no primeiro pero 
non se pode negar o que s~ quer 
facer. Con esa premisa, pódente 
esmagar, e nós pensamos que a 
capacidade dos USA é enorme pe
ro que non son indestructíbeis. De 
calquer xeito, hai que .quitarlle dra
matismo á división; podemos che
gar a un acorde c;:on Ramírez e 
con outra xente que desexa que a 
situación do pais non empiore", 
conclue o xornalista de Barricada 
Internacional.+ 

A CIA contra 
o inf ormalismo soviético 
Dous axentes da CIA cantan no semanário británico THE OBSERVER 
a decisión do governo dos Estados Unidos de promover·a finais 
dos anos 40 a arte abstracta para contrarrestar a gravitación que o 
informalismo soviético exercia sobre os artistas de todo o mundo. 
"O departamento de espionaxe norteamericano estabeleceu unha 
sección para finanzar o expresionismo abstracto. Ao traballo desta 
sección pódese atribuir a popularidade súbita de Jackson Pollock, 
Robert Motherwell, Mark Rothko ou Wilhem de Kooning. Ao 
mesmo tempo, a CIA formou axentes para actuar desde o interior 
do cine, as editoriais, as revistas de arte e as organizacións de 
carácter internacionalista". Un destes axentes, Tom Braden, sinala 
que a pesar de que o Estado soviético defendia nesa altura o 
realismo, o informalismo revolucionáriO" era a referéncia dominante 
da arte no mundo. Para invertir esta situación, que convertia á arte 
occidental en periféria, a CIA gastou l'Jlillóns de dólares en 
demonstrar que Norteamérica era a pátria da liberdade artística e 
que o Estado soviético cegaba toda iniciativa que non se suxeitase 
á norma voluntarista. + 

Os negros non teñen saida . 
"Os norteamericanos brancas coidan que os negros dos bairros 
marxinais son por definición traficantes de drogas ou putas, e que 
viven todos na depravación", di o cineasta Spike Lee nunha 
entrevista asinada por Q.uentin Curtís, que publica o INDEPENDENT. 
Lee ven de apresentar a sua última película Clokers, baseada 
nunha novela de Richard Price, con guión de Martin Scorsese, que 
trata da influéncia do comércio de drogas entre os negros. O 
entrevistador pergunta a Lee se concorda co novelista John Edgard 
Wideman, cando di que a delincuéncia é a única saida que lle 
queda aos negros: "Tanto non será, pero pouco lle faltp.. Os negros 
medran e non teñen saidas como non sexa a do atletismo. Pero non 
todos pod~n ser primeiras figuras. A outra é facerse rapeiro 
(rappet], pero deses hainos a cantos por catre cadelas". Lee coida 
que a hora da integración está a pasar: "Brancas e negros xa non 
ven na convivéncia o ideal de hai vinte anos. Moitos negros din que, 
se non os queren, non estan dispostos a suplicar a integración".• 

Galiza en paro cardiaco 
"Os cámbios sócio-económicos das duas últimas décadas 
produciron unha bolsa de ·paro de descomunal magnitude e nen· o 
mellar ciruxano de ferro atopou a fórmula máxica para tender co 
bisturi esa códia ferreña". Asi comeza un traballo asinado pala 
axéncia AGN que publica o diário ATLANTICO baixo o título Galíza 
en paro cardiaco. O traballo extrapola á Galiza as cifras dun estudo 
sobre o paro realizado polo Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, que calcula en 100 billóns de pesetas o prezo de 
·eliminar o paro no Estado. "Segundo estas cifras, á Galiza 
compririanlle 7 billóns para valeirar por completo a bolsa do 
desemprego, ou de 1 , 75 billóns (máis do dobre do orzamento 

. autonómico) para situar a meia galega a nivel da UE. Entre 1976 e 
1994 a povoación en idade de traballar aumentou case 253.000 
persoas na Galiza mentres que o número de traballadores 
reduciuse en 304.000. A combinación da destrucción de emprego e 
o aumento da povoación provocaron que as potenciais novas 
incorporacións ao mercado de traballo non puidesen e atapar 
emprego. Os parado multiplicáronse por nove entre o 76 e o 94". • 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

o xefe-do executivo 
galego, ou seña Fraga, 
tiña previsto 
entrevistarse o Xoves 
dia 2, no seu despacho, 
con Cayetano Martinez 
de lrujo, Conde de 
Salvatierra e con Javier 
Valiente de Promociones 
Ecuestres co fin de lle 
presentar a próxima 
celebración da Copa do 
Mundo de Salto de· 
Ostáculos Volvo World 
Cup que terá lugar en 
Sevilla. E logo inda dirán 
os sindicatos que Don . 
Manuelnonfainada 
pola economia. 

As críticas ás veces 
surten algun efecto. Os 
fabricantes do programa 
Windows decidiron 
compensar aos galegas 
cunha rebaixa de tres mil 
pesetas no seu 
programa por ter 
esquecido o galego 
como idioma digno da 
informática. Que cutres: 
seiscentos pesos por un 
·idioma que ten mil anos .. 

Suso Mosquera, 
: secretário xeral de UGT-, 
: Galiza afirma no Faro de 
1 

: Vigo que as 
. : mobilizacións violentas 

dos mariñeiros non se 
dan en Astano e Bazán, 
porque alí operan 
sindicatos fortes, con 
moita história. O que non 
impide --esqueceuselle 
de dicer- que as 
reconversións señan 
nese caso tan salvaxes 
coma na pesca. A 
paciéncia e fair play que 
Mosquera reclama 
lembra o conto aquel do 
que xulgaban por . 
insultar gravemente a un 

As Malvinas 
non son ·inglesas 
No número 693 da ANT publi
couse un artigo de Severino Xes
toso, no que se di: "nas augas te
rritoriais das lllas Malvinas, de 
soberanía británica e disputada 
polo país do Cono Sul". 

Eu sou arxentino e estou moi or
gulloso de ser tillo de país gale
gos. Son galeguista e desde hai 
moitos anos suscriptor de ANT. 
No último día da Patría Galega 
cantei con emoción o noso Hino 
na Praza da Quintana dos Mor
tos e dos vivos, como ben dixe
ra Xosé Manuel Beiras. 

Se ben estou dacordo con Xes
toso e con todos os traballado
res galegas do mar e con todos 
os obreiros que ven pechar día 
a día as suas fontes de traballo, 
penso que o parrafo citado é un 
erro. Tal afirmación é como 
aceitar que o Bierzo non é gale
ga e que o Peñon de Xibraltar 
non é español. 

Os piratas da Graciosa Majestad 
hai 133 anos que pola forza usur
paron as nasas lllas Malvinas e 
aindan as ocupan. Ate a ONU re
coñec::e a nosa soberanía 

Coido que o compañeiro Severi
no ten que apontar, coido que o 
fai, ao Governo central e a Xun
ta, que perderon a "batalla do 
fletan". Todos 
os Governos, 
desde hai cin-
co séculas, Os Galegos 
veñen amo-
lando ao Pova foron, e ainda 
Galega. Os son,os 
Galegas fo- "Cabecitas 
ron, e ainda 
son~ os "Ca- Negras" de 
becitas Ne- España 
gras" (1) de 
España, sem-
pre aldraxa-
dos e conde-
nados a emigración, senda que 
a Galiza. é a terra máis fermosa_ 
e rica da península. 

Os governos arxentino e espa
ñol teñen que arranxar a causa 
polo vieira diplomático. Ben sei 
que o povo arxentino, mais aló 
das eleiciós, non está repre
sentado polo seu governo, tam-

. poco a Gal iza polos governos 
central e da Xunta. Moito máis 
doado sería que os traballado
res galegas e arxentinos arran
xaran esta teima. Os armado
res non son quen para dicer 
que é o anormal ou o normal, 
por que tampouco é normal a 
explotación infame dos mariñei
ros galegas.• 

HÉCTOR. YEBRA V AREi.A 
(Bos AIRES) 

(1) Os Cacholas Mouras, pola 
cor dos seus cabelos, herdeiros 
do sangue dos colonizadores 
españois e mulleres indíxenas, 
foron e ainda son, explotados e 
discriminados no meu país. 
Ese neme púxollo a oligarquía 

.~· ...... -... ~ 
_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 

POLABOCA 
MORRE O PEIXE 

NANINA SANTOS 

Colea a senténcia do Tribunal de Xustiza Europeu que revocou 
a anteriormente dictada por un tribunal alemán. 

Deixo á marxe que un tribunal europeu poña en solfa a sentén
cia e en certo -modo as leis, dun dos paises membros; deixo a 
própria senténcia porque non a coñecemos e porque o caso con
creto parece mais ·complicado do que se ten dado a entender. 

Porén, gosto de opinións como a de Carlos Luis Rodríguez por 
si acaso, que no articulo de La Voz de Galicia "Di~criminación 
¿Positiva? (23-X-95), repite duas veces ... que un señor que as
piraba a un empleo en el puerto de Bremen fuera derrotado 
por otra opositora por el mero hecho de ser mujer (. .. ) "La 
señora de Bremen que obtuvó su puesto de trabajo grácias 
tan sólo a ser mujer •.. " 

Porque o Sr. tiña titulación, méritos, experiencia en traballos se
mellantes ao que aspiraba a exercer e a Sra., ergueuse un día mi
rouse ao espello e dixo "son muller", é merito abondo para conse
guir cualquer cousa que me propoña". Botou instancias e solicitu
des aquí e ali e os tribunais avafü~dores vendo tan memorá~l cu
niculum dixeron: Ninguen mais. E muller, ten todo o necesano. 

E asi lle deron o traballo de inxefüeira na cidade de Bremen. • 

"gorilaD cando, na primeira pre
s i dé nc i a do Xeneral Peron, 
chegaron mareas deles pola fa
me que tiñan nas províncias 
onde vivían. · 

Sobor de c~ltas, 
latinos e 
outras gaitas 

-, 

Vendo o patético espectáculo 
que se está a montar verbo da 
guerra das gaitas, quixera pór 
os pontos sobre dos ies para 
que o desnortadísimo movimen
to galeguista de fin de século 

dera dumha vez por todas com 
os seus inimigos. 

Hai que partir, evidentemente, 
de um alicerce científico e pro
badísimo. O povo galega cons
titu e umha étnia celta -que 
nom umha rac;a- extendida 
dende Artábria até o Douro. Es
ta étnia caracteriza-se funda
mentalmente pola sua cultura e 
idiosincrásia moitísimo máis 
que polos seus rasgos físicos, 
pols em contra do que dim moi
tos inorantes, o celtismo nom é 
ser loiro,_ alto e británico; póde
se ser baixo, moreno e tam cel
ta como um irlandés. Em defini
tiva, que o celtismo é um facto 

GONZALO 

Pois bem, mentres na Galiza ós 
· "Chunguitos", "Juan Luís Gue

rra" "Ketama" e outras ervas 
hisp~no-magrebies pululam com 
total impunidade, os galeguistas 
andamos preocupadísimos por
que os nosos rapazes tocam 
umha gaita parecida á escocesa 
e interpretam com aire marcial a 
música pátria. Verbo disto, co
mo som historiador, nom som 
quem de entrar em questóns 
técnicas, ainda que considero 
importante salientar que polo 
que estamos a escoitar, mesmo 
dentro dos especialistas da gai
ta hainos que afirmam -0 carác
ter galega da que alguns cha
man "gaita escocesa". Quer di
cer, a polémi-
ca nom é de 
brancas ou 
negros, se- Os nosos 
nóm de gri-
ses. Por outra guerreiros na 
parte, a mim batalhade 
nom preocu
pa-me que os 
gaiteiros to
quem a gaita 
com faciana 
séria ou com 
ar militar; en
tre out ras 
causas por
que o caracter 
galego nom é 

Pontesampáio 
caminhavam 
na defensa 
da pátria com 
gaitas ao fronte; 

precisamente extrovertido e por
que os nosos guerreiros na ba
talha de Pontesampáio --estu
dem a história senhores gaitei
ros- caminhavam na defensa 
da pátria com gaitas galegas ao 
fronte; sabia-no? 

Resulta absurdo pelejar por es
tas miudezas cando a latini
zac;óm do noso país está cáse
que culminada. Nom; no t~a 
das gaitas nom se dirime um 
"grave problema cultural para 
Galicia"; o grave problema cul
tural deste país som dous: 1 Q: 
que o chamado galega oficial ja 
é um dialecto do espanhol que 
dá nojo escoitá-lo e falá-lo; e 2Q: 
que o latinismo asobalhante e 
trunfante -sejamos realistas
penetrou mesmo no cerne do 
movimento. Velaí senóm o gru
po chamado "Os diplomáticos 
de Monte Alto", erigidos em 
adalides dum chamado Rock 
Bravú, e que nom tenhem repa
ros em reivindicar por escrito o 
latinismo da salsa e o fandango 
e mesmo o andalucismo dos 
Chunguitos. lsto está publicado 
em revistas culturais galegas -
ai se Dom Eduardo Pondal er-
guera a cabeza! !. · 

Eis o verdadeiro problema. 
Mentres que este povo celta fai 
alardes dos seus ritmos cariben
hos e mestic;os; mentres fala
mos um engendro dialectal; 
mentres o nosos fusos horá
rios, hábitos, rimo de vida, etc... . 
som cada dia mais andaluces -
velaí senóm a movida nouturna 
de 12 a 6 da madrugada ao 
mais puro estilo dos povos do 
meiodia-; pois bem, mentres 
os latinos deturpam a nosa cul
tura com total impunidade, o 
grande problema cultural dos 
celtas de aqui é "desinfectar
nos" o mais aginha posível dos 
celta que acolá. Diante de tre
mendo esperpento de país, ca
da dia tenho mais claro -e di
_go-o moi em sério- a minha 
emigrac;óm á Irlanda.• 

MARTINHO LoPES BQIDlJR.EIRA 

(A CORUNHA) 
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Que M. Pérez 
cumpra 
as suas promesas 
Son de Bauzas e vivo en Teis. 
Me dirixo a todos os vigueses 
con respeto e a miña lealtade a 
Xustiza e a nosa Democracia. 
Pergunto si lles gastaría a algún 
de vostedes ter unha Empaca
dora de lixo a 58 metros das 
suas ventáns. Vostedes creen 
que esta xen-
te non ten de-
r e it o a suas 
promesas? 
Creen que es
te basureiro 
está dentro 
das leies de
mocráticas? E 
Teis unha es
tercole ir a? 
Saben que 

Esta 
Empacadora de 
lixo ten que sair 
de Teis 

onde están os contenedores fri
goríficos a un metro poñen os 
do lixo en fila india entrando por 
o noso Porto, orgullo do noso 
Vigo? Os veciños de Teis pro
testamos pacíficamente, e como 
nos tratan de terroristas coa Po
licía dándonos paos e pelotazos 
de goma, qué dicen vostedes de 
unha Corporación que non de
fende aes seus cidadáns? 

Esta Empacadora de lixo ten que 
sair de T eis. Cumpran suas pro
mesas e non enganen a este 

sector urbán. E non ameazen. E 
non enganen ao Pobo de Vigo. E 
xuzguen Vdes. Moitas grácias.+ 

XOSÉA. LEMA 
(MAruÑO MERCANTE DE VIGO) 

O Ber~o galego 
Com data de hoxe 31 de Outu
bro ven de sair nos xornais que 
O Bergo pide umha ampla9óm 
da Universidade de León para a 
comarca. Os poderes na Xunta 
Santiaguesa calam. 

Entre outras causas ás que es
tamos afeitas nom é mais ca 
umha máis. Aceitar o fin da Gali
za em Pedrafita é o fim da nos
sa cultura. Para lhe dar resposta 
as homilda9óns, baixeQas e ca
lamidades ás que nos tenhem 
submetido desde o imperialismo 
centralista vense de constituir 
em Madrid a CRG (Cómissóm 
para a Reintegragóm de Galiza) 
cos obxectivos fundamentais de: 

1) Atinxirmos, a mais das catre 
provincias espanholas nas que 
querem definir Galiza, ás comar
cas galegas do Bergo, Sanábria 
e Baixo Návia, deixa Porto da 
Veiga na actual Astúrias. 

2) Lembrar aos poderes consti
tuidos que Galiza tamén é o in
terior é non só o eixo atlántico. 

3) A volta dos nossos emigran-

... 
' . 

. ~,,. 

-«>-· .. . 

tes para o que e imprescindível 
criar as condic;ons axeitadas na 
Terra, pasando se tor preciso 
por riba do antigalegüismo de 
dentro e de tora do país. 

A data na que se constituirá a 
Comissóm prevése para o 17 
de Maio 1996, porém haverá 
que unir esfor9os de todos os 
galegas "bons 
e generosos" 
como reflecte 
o nosso hino. Vense 

É bom para 
todos nós, e 
um proxecto 
apaixoado e 
factível. Se 
alguém quer 
se identificar 
coa· proposta 
dumha Galiza 
que quer ol-

de constituir 
emMadrida 
Cómissóm para 
aReinteg~m 
deGaliza 

har para o futuro coa oabega 
esgueita haverá de escrever ao 
Apdo. 55094, (28080) Madrid, 
á aten<;óm de Xosé Manuel Ló
p ez, cumha aportagóm em 
ideias e participagóm constante 
para um futuro común.+ 

J. M. LoPEZ IGLESIAS 

MEMBRO FUNDADOR DA C.R.G. 
(MADRID) 

O celtismo 
na história 
Con este escrito quera contestar 
a carta de F. Pereira, impresa en 
ANT Nº 695. Para isto escollín 
tres libros: Dous escritos en ale
mán e un en español. Os dous 
primeiros titúlanse "O mundo dos 
Celtas" dé J . Moreau e "Os Cel
tas" de Gerhard Herm; o último, 
"Historia Antiga de España" de F. · 
J. Lomas. Como é natural vou re
ferirme, ao.que a rilin, me parece 
mais interesante cu estexa direc
tamente relacionado ca Galiza. 

1.- O mundo dos Celtas 
(J. Mereau) 

"Entre os escritores que en tem
pos prehistóricos nos informaron 
sobre os celtas destaca, sobre 
todo, Poseidonio. Este xeógrafo 
e filósofo, da escala de Rhodos, 
que se trasladou a roma e que 
lago viaxou a Hespaña e a Galia 
ata o Rin, describe detallada
mente estas rexións e aos seus 
habitantes. Diodoro, He.rodoto, 
Estrabón e o mesmo· César; va
léronse dos seus ~elatos" . . 

A ALDEA 

Estrabón: "Este povo, que agora 
chamamos galo cu gálata; é, na 
súa maioría tero, rápido e fogo
so na guerra; pero nobre e man
so en tempos de paz". 

Diodoro: "Son de elevada esta
tura, a súa pel é branca e os 
seus cabelos non son, só, dun 
rubio natural; senon que aumen
tan a súa cor artificialmente ... " 

Este é un libro que consta de 
137 pax. e 170 fotografías debi
damente documentadas e no 
que se describe detalladamente 
costumes,· vestidos, hábitos de 
comida, xoias, linguas, armas 
de guerra e un longo etc ... Co
mo verás, F. Pereira, moito ma
terial para un pavo e unha cultu
ra que, según ti, nunca esistiu. 

Como este autor fai unha mención 
moi breve da Hispania; direi que, 
nunha das "fotos", na que está un 
caldeiro de prata e asas de curo 
(8,885. Kg.) decorado con relieves 
e atopado en Gundestrup, (Dina
marca) pero que eón toda probabi
lidade, chegou alí, como importa
ción cu botín de guerra. 

Un dos relieves representa a unha 
deusa que sostén un torques nun
ha man, unha serpe na outra e le
va outro torques no pescozo. E. .. 
¡Que casualidade! son igualiños 
aos torques de Burela e Viveiro, 
ámbolos dous, no museu de Lugo. 
Pota parte de dentro do caldeiro; 
atópase un motivo (unha rosacea) 
esactamente igual a un motivo or
namental (tamén unha rosacea) 
dul)ha ~ápida, que está hoxe, no 
museu de Castrelos en Vigo. 

2.- Historia de España antiga 
(F.J. Lomas) 

"A testemuña mais antiga que 
ternos de nemes de pavos cel
tas na península é, o cof)tido 
no poema "Ora Marítima" de · 
Rufo Aviene". 

"Os Galaicos: así os rexistra Es
trabón'', como unha soa entidade, 

compañeiro. O home 
negouno todo diante do 
xuiz, con estas palabras: 
"Verá, señor maxistrado. 
Conforme o Manolo 
facia unha soldadura, eu 
.termáballe en baixo da 
escada. Nisto que me 
empezan a cair pingas 
de estano polo lombo. E, 
como era verán e estaba 
sen camisa, díxenlle: 
Oiches Manolo! Non é 
por amolar, pero se non 
che importa e me fas o 
favor, has procurar qué 
as pingas de ·estano a 
231 ,9 grados non me 
caian nas costas! lso foi 

. todo, señor xuiz. Que eu 
pecados. váliame Deus, 
nunca digo". 

As críticas do BNG ao 
PP no Consello de 
Administración da RTVG 
surtiron·o seu efecto. 
Quitaron a censura 
lapidária sobre os 
sospeitosos de 
nacionalismo e 
chamaron a Henrique 
Tello, deputado coruñés, 
a un debate e a Encarna 
Otero, concelleira en 
Compostela, a outro. 
-Claro que ao primeiro 
chamárano para talar de 
fútbol e á segunda da 
moda. Que pillabáns ! É 
de agardar que ben lago 
chamen a Beiras_ para 
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falar sobre o 
Gxistencialismo francés 
e a Bautista Alvarez 
para discutir sobre os 
skin head. 

Cando se xuntan máis 
de catre i-r-landeses, 
pelexa segura; máis de 
catre galeses, un coro. E 
máis de catre 
escoceses, amañan · 
unha poteira para 
destilaren augardente 
(güisqui en gaélico). E 
·que fanos ingleses? 
Pois ·agardar na porta, 
por ver se alguén os 
presenta. O conto é dos 
tempos da Raiña Vitória 
pero a Fraga pareceulle 
xenial e actualísimo e 
aplicouno na asamblea 
do Eixo Atlántico. A 
canto de que, 
perguntaban os 
asistentes? O presidente 
da Xunta criticaba as 
poucas gañas de 
trabal/ar. Alcaldes 
galegas e portugueses 
querian saber se o do 
Eixo Atlántico será, 
despois de todo, unha 
xuntanza de 
augardenteiros. 

A Conselleria de 
Pesca promove un 
anúncio sobre a 
proteción das espécies. 
No mesmo aparecen 

. focas, lobos mariños e 
pingüinos. Mellar era se 

• cadra que se 
preocupase das 
espécies autóctonas. 
Por .exemplo, a dos 
mariñei ros. 

Milan Kundera, 
escritor checo, 
encumiado pala sua 
obra e máis palas suas 
críticas ao comuni.smo, 
afirmé;l: "Se os checos 
non opuxeron nengun 
ostáculo a que · 
Eslováquia abandone o 
seu Estado común e 

·aceda á independél"!cia,
foi porque eran lóxicos 
coa sua história. Porque 
non podian negarse a 
outro o que se reclamara 
noutro tempo para Si". 
Este Kundera, como 
siga asi, vai deixar de 
sair na foto.• -

~ -.-.. -..... -...... . 

que ocupaban o Noroeste; lindan
do cos astures polo este e sepa
rados dos lusitanos polo Douro. 
Quizais sexa o territorio dos galai
cos o que mellar acomoda as sú
as fronteiras en época romana, co 
territorio arqueólóxico da cultura 
castrexa. Este te.rritorio coñecido 
pelas fontes romanas, sufriu unha 
forte e profunda indoeuropeiza
ción precelta; a responsable do 
Bronce Atlántico, que deixou a 
súa impronta 
na celtización 
da ldade do 
Ferro. Comó O maior número 
mostra o poe-
ma "Ora Maríti- de celtismos · 
ma" de Aviene, 
talando dos 
Oestrimnios
sefes. Os Oes
trimnios serían 
os artífices da 
peculiar cultura 
do Bronce 

áchanse na área 
galaico
portuguesa 

Atlántico no noroeste, con estrei
tas relacións con Irlanda e Gran 
Bretaña perfectamente documen;
tadas arqueoloxicamente. 

A imaxe xeográfico-étnica, que 
os xeógrafos e historiadores ti
ñan da Hispania era esencial
mente acertada. 

O maior número de celtismos 
. áchanse na área galaico-portu
guesa e nos seus apéndices, Bier
zo e Navia, decrecendo a medida 
que nos diriximos a Cataluña; pe
ro con dúas salvedades, ausencia 
deles en Aragón, e mistu,rados 
con outros no N. de Cataluña. Es
tes resultados lingüistas concor
dan cos arqueolóxicos. Pero desto 
non se infire, que o ocidente pe
ninsular fose mais celtizado; se
non que foi menos latinizado. Poli
bio sitúa a Celtiberia, nos vales 
do Jalón, Jiloca, marxes dereitas 
do Douro e a chaira que se ·es
tende até o Texo. O que, hoxe é, 
a provincia de Seria". 

3.- Os Celtas 
(Gerhard Herm) 

"He·spaña, según Diodoro, foi 

SIN ATURAS 
XAN X. PÍÑEmo 

Unha das sete millóns de sinaturas que lle chegaron a Jacques 
Chirac arrenegando polo de Muroroa, pebia ser a miña. Neste 
último ano levo asinado, ademais, en contra de Celulosas de 
Lourizán, da empacadora de Guixar, da discriminación (acial, 
do d-escenso do Celta. a segunda, da marxinación das vítimas 
da SIDA e dunha longa dúcea de causas- das que xa nen me . 
lembro. Nen sequer fago como algunhas persoas que coñezo, 
capaces de leyar .a conta de todo o que van asinando até cen
sar un par de centos de causas tan xustas como, na meirande 
parte dos casos, absolutamente perdidas. 

En concreto, esta vocación polas causas perdidas, é dicer, xustas, 
debeume principiar cando recadaba moedas de peseta, e as suas 
correspondentes fraccións daquela ainda existentes, para a con
versión dos chinesiños á verdaderia fe. Mália aos éxitos que, si
multan~amente, estaba a conseguir Mao, per,o en sentido contrá
rio, cos chineses da miña idade, ainda hoxe non perdo a espe
ranza de que, grácias aos Cbupa-Chups e Cola Cao dos que os 
cataláns foron ali pioneiros, consigamos unha conversión á que, 
a ben seguro, non resultan alleas aquelas pesetas ainda de papel 
que eu metin nun sobre alá polo ano 60. Daquela nunca dubidei 
de que u próprio Mao debia estar do máis abraiado pola tremen
da dilixéncia que eu estaba amosando como axente do Domund. 

Debe ser esa mesma esperanza, inasequíbel a calquer desalen
to, a que me leva a estar tan seguro de que a Chirac lle vai im
presionar unha chea a miña sinatura e a de tantos coma min 
ciscándonos na sua temosia nuclear.• 

celtizada desde os primeiros 
tempos. Un gran número de tri
bus celtas penetrou no território 
dos iberos. Da mistura destes 
povos·, resultou o que os anti
gos xeógrafos denominaron 
Celtiberos. Fóra deste território 
e nos confíns de Ocidente, ato
panse os galegas. 

... Decio Caio Bruto, aumentou o 
continxente das súas tropas a 
seu mando, e caeu unha vez 
mais sobre os xa estenuados lu
sitanos. Despois atacau Gafiza, 
o derradeiro refuxo dos celtas. 
lstes, tampouco estaban na si-

tuación de poderse defender. 

A súa capital, que seguramente 
tomou o seu nome da tribu dos 
brigantiños, asentados tamén na 
Gran Bretaña, chamada Brigan
tium (en Austria, deste mesmo. 
nome derivouse, Bregenz) foi 
asaltada, e o seu país anexiona
do, como provincia, ao Imperio". 
"Que non esiste unha raza pura 
celta, resulta evidente; sería ridí
culo pretender que esistise cal
quera raza pura, se ternos en 
conta a mestura provocada polas 
numerosas invasións o longo da 
historia. As únicas que podemos 

. . 
nomear como tales, e con certo 
receo, son a branca, a amarela e 
a negra. Os españois nón poden 
ser considerados iberos ou celti
beros puros; nin os irlandeses 
celtas puros ... Pero isto non sig
nifica, que nunha época determi
nada, non · esistise un pavo que 
poidese deixar unha pegada im
borrable. Elizabeht Frances Kea
ting, no libro: "Afinidades cultu
rais entre Galiza e Irlanda". 

E pota miña parte; quixera en
gadir que, estou de acordo en 
que a nación galega debe ter os 
seus pés chantados no presen
te e ollar cara ao futuro; mais é 
necesario, que coñeza:mos a 
nosa história. Porque, senon 
sabemos de onde vimos, mal 
poderemos saber onde quere
mos ir. Eu penso, que negar a 
própria história, forma parte da 
autonegación e o auto-odio.• 

M. VAZQUEZ 

(SANTIAGO) 

Apontamentos 
aos da Mesa 
Ao ter sobre o vosso comunicado 
do moderno programa Windows 
95 que saeu na Voz de Galicia o 
27-09-95, e lembrando a vossa 
proposta, náo há muito, de ache
gamento ao mundo lusófono, 
náo seria melhor que em vez de 
perdir-lhes aos da Xunta que ad
quiram o programa Windows 95 
em galego, procurar desde agru
pacóes cidadás, a importacáo 
desde Portugal do mesmo pro
grama em portugués, com o qua! 
teríamos o tema arranjado, ma
tando dais pombos dum tiro, náo 
malgastando tempo e energías 
com a Xunta, savendo de ante
mau, que tudo o que faza ésta 
polo galega, será para liquida-lo 
duma vez, e assim ter um pro
grama moderno escrito num ga
lega culto e universal?• 

Suso DE LoIRA 
(FEAS-CARINHo) 

ANO 
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Quico Pi de la Serra 
'A música é a parente probe da cultura' 

• XOAN M. ESTÉVEZ 

O abano artístico que abrangue a, "Can~ó" catalana sitúa a Quico Pi de la Serra 
no espazo dun artista maldito, nomeadamente p~la sua estética, manifesta 

desde a formá de cantar, de tocar a guitarra, e do contido das próprias cancións. 
Pié un músico-cantor áspero, mesmo cortante ás ve.ces, e a sua máxia concita 

unha sorte de tenrura, que na mestura fai do seu canto algo único. 

o ouvinte pode detectar 
no seu repertório un laio, mesmo 
berro, que por mor da ironía, 
acritude e sutileza coas que com
pón e canta, tórnanse nunha ex
presividade dixeríbel, mais non 
domesticada. 

O seu novo disco, 'fAmunt i Avall" 
("Enriba e Abaixo") continua nesta 
liña, cunha inicial suavidade, que 
se corresponde co título da primeira 
canción: "Suau'', suxerente e insi
nuante, continuan-

Nº698 

A respeito da sua canción 
"M 'agrade el Blues", e en xeral 
de boa parte do seu repertório, 
resúltalle difícil encadrar o 
idioma catalán nuns esquemas 
tan identificados cunha língua 
como a inglesa? 

Moi difícil. Unha amiga miña que 
tamén canta, Big Mama, mostra a 
sua elasticidade cando o fai tan 
ben. A min cóstame tanto como 
cantar un "tango" ou unha "seguí-

. dilla" en catalán, 
do co ritmo de 
"samba" brasileira, 

'Hoxe en dia do inevitábel -no 
seu caso- fondo • 

dame un pouco de 
vergoña. Hoxe por 
exemplo, aquí no 
Porriño, tocarei al
gun "blues" e tara
reo. A canción que 

. de "blues", coque- .: 
· teando co primitivo 

"rock&roll"; lúdi
co, pero contido, 
descrebe uns "Va
gabundos beats"; 
non regatea exem
plos a prol da -
marxinada- raza 
negra. 

Todo un mundo 
que se mantén polo 
valor artístico das 
próprias cancións, 
xa que o autor asu-

non ten 
influéncias 
quen non se 
interese polo 
oficio; cómpte 
escoitar 
fabricantes de 
cancións de 
rnoitos países" 

. cita, fíxena un pou
co para explicar a 
miña queréncia por 
esta música. Ta
mén teño un pro
gram·a especializa
do en "Catalunya 
Radio" . Paréceme, 

~- o "blues", unha ex
presividade moi 
sinxela, e a única 
música que pode
mos considerar 
planetária. Real-

me a súa tarefa co-
ma un ·oficio máis, 

· do que procura vivir, esa é a súa 
explicación do misterio do arte. A 
que o mantén desde hai trinta anos 
na profesión, con catorce discos 

· longa-duración gravados. 

Permítame incluir no relatorio 
de várias cancións suas que 
transmiten unha sensación co
mún de transitoriedade: ''Pase
jant per Barcelona", "L'home 
del carrer", "Una tarda qualse
vol", "Can~o de l'atzar". Cánto 
hai de casual no seu traballo? 

Moi pouco. Procuro facer unha 
causa difícil de definir. Síntome na 
obriga de tomar o meu traballo co
mo unha profisión, para xustificar
me a min mesmo, e non conside
rarme un babión ou-un macarra. É 
unha actividade como calquera ou
tra, na que ·hai que erguerse ás no
ve da mañá, cómpre estudar, escre
ber. .. despois si, fálase de azar, q!Je 
non se sabe por qué vendes ou non 
discos; tampouco acredito niso, 
porque se tes os mecanismos nece
sários para artellar un concerto ou · 
un disco na vida normal, debe ven
derse. Pero non hai azar, e ademáis 
direi que o da "Can~o de J'atzar" 
vén dunha xeira na que eu non 
quena pór títulos ás cancións. Da
quela, unha cativa veu a un recital 
meu, e díxome: "o meu pai pensóu 
para este tema "Canción do azar", 
e parecéume ben, pois conta unha 
sensación que non podo explicar. 

Asume que se move entre duas 
coordenadas: G. Brassens e os 
músicos de "blues". Considérase 
un producto da cosmopolita 
Barcelona? 

Non sei responder a ese tipo de 
perguntas, non ter.o idea. Son unha 
persoa moi inconscente niso. In
fluéncias "brassenianas ternos to-
4os,-·Brassens foi o grande "pop", 
pero tamén collemos algo de 
Fran~ois Villon, que procede do 
século XV. Hoxe en dia non ten jn
tluéncias quen non se interese polo 
oficio; cómpre escoitar fabricantes 
de cancións de moitos paises, e iso 
deixa a sua influéncia. De "blues", 
asumo que aprendin a tocar a gui
tarra con Big bill Broonzy. 

mente, nunca fixen 
un "blues" ortodo-

xo, simplesmente tarareo. 

"Ar-riba e Abaixo" 

Falando do seu novo disco. A 
canción "Se a merda fose ouro, 
os probes nacerían sen cú" é a 
segunda parte de "Se os fallos de 
puta voasen non veriamos o 
sol", que gravara no seu día? 

Son dous provérbios populares. A 
versión galega é "se a merda fose 
ouro os probes terían o cú cosido". 
Esa é unha anécdota, da que eu fi
xen unha canción, qut? refire a vá-

- ríos feitos racistas na bisbarra da 
Selva --Girona-, onde maltrata
ron a negros. Daquefa ocorreuseme 
facer un tema que cante dun home 
desa raza, que escrebe á sua famí
lia contándolle que "esta se1va é 
peor que a nosa" . Saiume outra 
canción, xa que canto en primeira 
persoa, e reivindico a cor negra, 
verbo de detalles coma: os nenos 
prefiren o Rei negro, adóitase pedir 
güisqui etiqueta negra como signo 
de calidade ... é un contrasentido. 

Considérase un representante 
da contra-cultura? 

Retomando a primeira pergunta, se 
o penso coma un oficio, mm gasto 
del. Preferiría viver de rendas, a 
ser posíbel en Madagascar, que é o 
meu paradiso; encantariame e1>tar 
baixo dunha palmeira sen facer na
da, pero precisó comer. Non teño 
tempo para matinar no meu 101, se 
son representante de algo ou asi. 

O de cantar en catalán, fágoo con 
gosto, pero non penso se responde a 
algo especial, en todo caso, nacin en 
Barcelona e esa é a razón. De feito, 
acabo de facer unha canción en cas
telán con Pablo Milanés, e non can
to nese idioma porque non me sae. 
Tamén me dá preguiza cambiar. 

Cando Serrat comezón a cantar 
en castelán houbo polémica en
tre o colectivo. Agora, con Mari
na Rosen e Albert Plá semella 
que non acontece o mesmo? 

Non lembro ben, pero si recordo 
· tPasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 
que b de Serrat foi unha montaxe, 
na que participaron persoas alleas 
ao noso mundo. Decatámonos, en 
concreto Raimon e máis eu, cando 
casamos con extranxeiras e nos di
:keron que estaban a tomarnos o pe
lo, cando ollaron por exemplo o 
contrato que tiñamos con Edigsa, e 
enchiamos un Palau da Música co
brando dez mil pesetas, porque -
dician- o outro vai para a "cau
sa", que viña sendo 

pola situación laboral. Sair ou non 
na "tele" ten a ver con outros fac
tores, coma o éxito ou o mercado. 

Fale un pouc9 do seo vínculo 
con ''Paiasos sen fronteiras". 

Foi unha idea de J aume Mateu, al
cumado "Tortell Poltrona", que é 
un dos paiasos de élite a nível 
mundial. Case por casualidade, foi 
parar a un campo de refuxiados en 

Bósnia, e volvéu 
o peto deles ... eu 
podo entender que 
haxa un motivo pa
ra cántar para Cu
ba, por exemplo. 
Dde quince anos 

. para acó, parei de 
queixarme, xa que 
se o fas, debes ter a 
posibilidade de loi
t ar para ganar, 
mais, de qué che 
serve a queixa? 

'O de cantar 
en catalán, 
fágoo con 
gosto, pero 
non penso se 
responde a 
_algo especial" 

abraiado, porque 
fixo rir a nenos e 
vellos naquela si
tuación, e sentiuse 
realizado. Daquela, 
decidiu artellar es
ta organización, 
que acti.ialmente é 
unha ONG; distra
emos a nenos refu
xiados e facemos 
expedicións nas 
que irnos todo tipo 
de artistas. Hoxe 

En Catalunya esta
mos sofrindo un 
governo de derei
tas, peor que o ga-
lego, xa que alomenos Fraga mós
trao na face, mentres que Pujol di 
que non é de direitas. · Entón non 
teño forma para loitar contra iso. 

Preocúpalle a chegada do PP ó 
poder? Pensa que pode ser malo 
para vustedes, os cantautores? 

Penso que será rnalo para todos en 
xeral. En Catalunya xa estamos 
afeitos á involución con Pujol, pe
ro no· caso que pergunta, trátase 
dunha xente reaccionária, que pre~ 
coniza unha ideoloxia terxiversa
da, non van polo seu nome e en
gañan á xente. 

A reivindicación 
profisional 
Tén algo a ver coa "Asociació de 
Cantants i Intérprets en Catalá"? 

Estou en contra. Durante quince 
anos, adiqueime a dignificar a no
sa profisión, non o conseguimos, e 
non comprendo como a xente tei
ma en loitar por cantar en .catalán 
na TV-3, e non se queixan do im
posto de luxo, que obriga a pagar 
un 300% se queres mercar unha 
guitarra estranxeira. Eu interéso
me máis pola seguridade social, 

en dia, isto fíxose 
moi grande, e te
rnos delegacións 
en vários paises. E 

un traballo voluntarista, non pre
tencioso. 

Agora que tanto se fala de transi
ción, pensa .que .se valora <foada
mente a función dos cantautores 
naquela xeira, logo de vinte anos? 

Penso que non. A música é a paren
te probe da cultura, sempre foi asi. 
A situación, tanto en Catalunya co
mo en España, está a anos lu_z dun
ha Franza ou Itália, en tanto a ensi
no musical e conservátorios. No 
noso País non hai vontade política 
para interesarse pola música, que 
en Catalunya se resume ao mundo 
da Caballé e Carreras. 

Agardaban outra política dun 
partido nacionalista, xa que vos
tedes, os cantautores, posíbelmen
te sen pretendelo, contribuiron a 
crear esa concéncia de País? 

Cando veu Tarradellas xa foi a 
hóstia, porque este home tamén era 
de dereitas, e deciao na cara. Eu 
agardaba que os govemos estabele
ceran unhas relacións galaico-cata
lanas-basco-casteláns que non se 
deron. Tamén gostaria de máis 
transparéncia neste tinglado, que é 
moi escuro e devén en agobiante.• 

AGRIDOCE PI 
X.M.E. 

No seu último disco, Q. Pi de la Serra canta nunhas cancións acompañado 
de cuarteto de corda, e neutras bota man de artilúxios, tales coma o "sam
pler" ou o sintetizador. Tamén hai temas instrumentalmente hfbridos. 

Curiosamente, coinciden --0u cecais sexa premeditado?- coas duas fa
cianas do cantautor, único e indivisíbel, pero que escora, .ben a unha ex
presividade de ternura, ben a unha acritude, "feísta ás veces'', que nunca 
chega a exasperar por mor dese doado equilíbrio. Será un cálculo do pró-

. prio artista, tanto disto, _tanto daquelo?. Despois de falar con el, podemos 
dicer que non. Pi é así, de seu, innato. 

Non disfarza cando dí: "A cidade e~perta berrando como unha vaca/ e . 
nacerán setas baixo esta caca", ou cando "hai quen folla e mira a hora", 
ou "os racistas de merda teránse de pechar./ nunha reserva ou facerse mi
rar" ... , ao mesmo tempo é "suave coma un pano de fio / coma un bico de 
neno", e tén a ternura de descreber unha raza errante: "Somos xitanos / 
somos felices/ xente que endexamais atopa ~paz". O que o converte nun 
artista senlleiro é a sua ,capacidade para mostrar o que poidemos conside
rar o mundo do revés. E cando o tópico é transgredido no sentido contrá
rio ao habitual: "asi como cinto negro para quen sexa o mellor /e a Virxe 
de Montserrat e non a Virxe de Belén". Pi non é un criador ben-pensante, 
máis ben é un subversivo. 

"Amunt i A vall" é unha mostra máis <liso. Coritou na gravación coa pre
senza de veterano Josep María Bardagí nos arranxos, programación de 
máquinas e produción, pero, un bota en fallo aqueloutro disco do cantau-
tor, gravado e~ directo no Palau de Barcelona, co grupo "Big Chíef' sobre 
o palco. Ainda que, perguntado ao respeito, o cantor manifesta que a for
mación "xa non existe", seria de desexar que nesta nova factura, Pi fose 
obxecto dunha deferéncia, tal coma di o axioma: a tal señor, tal honor.+ 

DIAS 

•Semana 
de actividades 
para os prémios 
Xeraís e Merlín 

Vilagarcia de Arousa foi a vila 
escollida para fallar os prémios 
Xerais e Merlin na sua 
duodécima e décima edición 
respeitivamente. Daranse a 
coñecer o día 11 de Novembro 
pero, desde o 8, organízase unha 
semana de actividades con este 
motivo. A inauguración destas 
xomadas faise con duas 
exposicións: "16 anos con Xerais. 
Unha crónica do libro galego" e 
"A ilustración na colección 
Merlín". Os días 9e_10 terán lugar 
duas mesas redondas. A primeira 
tratará da poesía na litera~ra 
infantil galega e, nela, participarán 
Manuel Maria, Glória Sanchez e 
António Garcia Teixeiro. A 
segunda mesa redonda 
apreséntase baixo o titulo Cara 
onde vai a novela galega? , na 
que participan Manuel Lourenzo, 
Ramón Caride Ogando, Aníbal C. 
Malvar e Xesús Val_cárcel. 

Agustín Femández Paz, Manuel 
Maria, Marilar Aleixandre e 
Bemardino Graña visitarán perante 
estes dias os coléxios de Vilagarcia. 
Xa o día 11, ás nove e media da 
noite, celebrarase a cea do fallo do 
Prémio Xerais de Novela e do 
Prémio Merlín de Literatura Infantil 
no balneário de Paco Feixó. • 

• . .Axudas para 
as sás de cinema 
do rural 

A crise que atravesan as sás de 
exibición cinematográfica, 
especialmente as das pequenas 
vilas, está a provocar o peche 
destas ante a imposibilidade de 
mantelas abertas. Desde hai uns 
anos, a Xunta outorga axudas 
económicas ás sás de baixa 
rendabilidade. Poden optar a estas 
subvenGións os titulares de sás de 
exibición de localidades cun censo 
menor aos cincuenta mil 
habitantes e cunha actividade 
mínima, no pasado ano, de catro 
meses. Os sol;citantes teñen que 
acreditar que obtiveron uns 
ingresos brutos anuais inferiores 
aos tres millóns. 

Tamén a Xuntá oferece 
subvencións polé¡ exibición de 
películas de orixe na Comunidade 
Europea. En total, hai 79 películas 
pelas que se pode percibir esta 
axuda, que chega até un 5% dos 
ingresos xerados pola venda de 
entradas.+ 

•Curso para 
a defensa 
do património 
de Pontevedra 

A Asociación de Amigos da 
Cultura en colaboración co Centro 
de Estudios Históricos de 
Pontevedra convoca un curso 
monogrªfíco no que se tratará a 
defensa da Zona Monumental da 
cidade. O tftulo Pontevedra, 
cidade monumental expoliada 
abrangue unhas xomadas, dende o 
día 14 até o 17 de Novembro, nas 
que arqueólogos, restauradores, 
enxeñeiros e historiadores tratarán 
dende diferentes perspectivas as 
solucións para frear o deterioro da 
cidade vella de Pontevedra. • 

• Centenário 
de Engels 

Os cen anos da morte de Federico 
Engels (1820-1895) son motivo 
de ahondo para que a Aula 
Castelao de Filosofía en 
colaboración coa Universidade de 
Vigo organice o ciclo Dialéctica, 
materialismo, socialismo, en 
Pontevedra, perante o 9 e o 1 O de 
Novembro. As conferéncias terán 
lugar no salón de actos da Escola 
Universitária do Profesorado e, 
participan, o primeiro dia, 
Gustavo Bueno, catedrático de 
Filosofía da U niversidade de 
Oviedo e José Manuel Bennudo, 
catedrático de Filosofia Política 
da Universidade de Barcelona (ver 
artigo en páxina 28 deste mesmo 
numero). O día 10, Joao Mº de 
Freitas Branco, profesor de 
Filosofía en Lisboa, falara da 
vixéncia de Engels e unha mesa 
redonda cos tres conferenciantes 
debatirá sobre Propiedade, 
sociedade e estado en Engels . 

A clausura correrá da mán de 
Gustavo Bueno, na facultade de 
Belas Artes, coa conferéncia A 
yísión da relixión no pensamento 
de Engels.+ 

• Estreitar os lazos 
entre Galiza 
e Bretaña' 

Sae á rua o segundo número de 

Galiza-Breizh, povos irmán, unha · 
modesta publicación que elabora 
un grupo de xente da Coruña. A 
periodicidade da revista é 
trimestral e por setecentas pesetas 
pódense recibir os catre números 
anuais por medio dun aboamento 
na conta de Caixa Galicia 
2091/0704nl/3000017684 e 
enviando o xustificante de 
pagamento máis o enderezo ao 
Apartado Postal 1176-15080 da 
Coruña. Este número dous de 
Galiza-Breizh ten a ollada posta 
no que os bretóns éhaman o 
"delito de hospitalidade". A razón 
está nun xuizo que comeza o 
vindeiro 13 de Novembro en París 
no que hai máis de oitenta persoas 
acusadas, dos cales uns cincuenta 
son bretóns. As imputacións teñen 
que ver co cobixo que famílias 
bretonas deron a refuxiados 
bascos.+ 

• Anúncios 
de prensa 
polo remate 
das entradas para 
NeguGomak 

O concerto pola liberdade de 
expresión que o grupo Negu 
Gorriak organizou na vila de 
Oiartzun, perto de Donostia, o 
Sábado 28, resultou ser uri éxito 
total. De tal xeito respostou a 
xente que, na semana que 
precedeu aó concerto, o grupo de 
rock tivo que insertar anúncios no 
diário Egin, nos que notificaba 
que se rematara a venda de 
entradas e que non haberia 
disponíbeis o día do festival. A 
carpa que se instalara en Oiartzun 
tiña capacidade para perto de dez 
mil persoas, cantidade de entradas 
que xa estaba vendida vários dias 
antes. Autobuses de Galiza, 
Cataluña, Madrid, Italia ou Franza 
chegaron a Euskadi para este 
concerto que pretendía concenciar 
á xente da importáncia da 
liberdade de expresión e, ao 
mesmo tempo·, recadar cartos para 
facer fronte á senténcia 
condenatória, ainda non 
definitiva, que lles obriga a 
indemnizar ao xeneral Galindo 
con quince millóns de pesetas. No 
festival actuaron os grupos da 
compañia Esan Ozenki e outros 
como os italianos de Banda 
Bassoti ou Nación Reixa, da 
Galiza.• 

•.•..•....•.••...•....•..•.•.•...•.•.•........•••••••..•...•..•... . 
• Novo número 

de Festa 
da palabra 
silenciada 

Xa van polo undécimo 
número da revista Festa 
da palabra silenciada. -
Esta publicación das 
Feministas lndependentes . 
Galegas adica a sua 
atención, neste último 
exemplar, ás novas pintoras 
galegas. Inspirada na 
exposición que se celebra en 
Vigo "As novísimas'', a 
revista percorre a vida e obra 
de cinco mozas pintoras das 

• que se destaca "a ousadia das 
: técnicas, a mestura de materiais 
• diversos, a expresividade e 

unha alegre ironía contaxiosa". 
Tamén hai espazo nas suas 

páxinas para coñecer a pintura 
de mulleres portuguesas e a 
videocriadoras destacadas no 
mundo.+ . 

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

J. 

( 



A escrita 
dun anti-nazi 
A lenda do santo 
bebedor de Roth 

Con 20 anos, Joseph Roth (Í894-
1939) participa na primeira guerra 
mundial, no exército imperial aus
triaco. Asiste despois, como espec
tador, á revolución alemá. Visita a 
URSS, onde coincide, outra vez, 
pois xa o coñecera en París, con 
Walter Benjamin. O grande crítico 
deixou no seu Diário de Moscova 
un retrato político desfavorábel do 
escritor (16-XII-1926): "Vou a Rú
sia como bo1chevique (ou case) 
convencido e aband6naa como mo
nárquico. Como de costurne, o país 
ten que pagar os gastos de cámbi 
de convicción dos que chegan aquí 
como políticos que abalan entre a 
cor vermella e a rosa (sobo signo 
dunha oposición "esquerdista" e un 
optimismo idiota)". 

Era xa entón un periodista famoso 
no seu país, como reporteiro e co
mo crítico literário. O ano seguin
te (1927) aparecerá a sua primeira 
novela: Fu.xida. sen fin. E dezmáis 
até o dia da sua morte. Postuma
mente, outras: A lenda do santo 
bebedor, que agora ve lume en 
galego<1>; O profeta mudo, baseada 
na vida de Trostki.. Até o seu exí
lio, primeiro en Alemaña, logo en 
París, Roth foi unha das figuras li
terárias e periodísticas máis popu
lares do seu país. Do que conside
raba o seu país: Austria, pois el 
nac;era, un 2 de Setembro, en Vo
linia a Galiza polaca. 

As s uas novelas : Hotel Savoy , 
Tarabá s, Direita e esquerda , 
Xob, Confesión dun asasino O 
peso falso, A cripta dos capuchi
nos, Os cen dias, etc ., foron 
con truíndo un e critor dotado 

CATAPULTA 

dun estilo claro, sinxelo, cheo de 
ironia, pesimista e desesperado, 
no que está presente o laio polo 
tempo perdido; pero, con todo, 
nas suas obras sempre está pre
sente unha fe innata no indivíduo 
(foi anarquista, socialista e sen
tiuse atraído pola revolución ru
sa). Roth abalou entre a revolu
ción e a nostálxia polo antigo ré
x i me dos Habsburgo, entre o 
ateismo e a relixión (ao final da 
sua vida, diciase católico pero 
con cerebro xudeu). En 1932 apa
receu o que se considerou a sua 
obra maestra: A marcha de Ra
detzky, tan ben comprendida por 
Otero Pedrayo nas páxinas de 
Nós (núm. 123). "Elexía do santo 
román Imperio", titulou a reseña 
o noso escritor. Unba novela que 
"semella encobrir unha idea de 
traxedia ... ". A dun mundo que se 
foi. Traxédia, tarnén, porque para 
Rotb a história non era máis que 
un desfile de desfeitas, o mesmo 
que para Benjamín, pero mentres 
este cría que das ruínas podia 
surxir unha redención mesiánica, 
Roth xa non cría en nada ... 

Mais nunca se rendeu, mália a sua 
entrega ao alcool Cando aYandona 
Alemaña, logo da subida ao poder 
dos nazis, en 1933, vémolo axiña 
en París, no mes' de Outubro, na 
fundación da S.D.S. no exilio (So
ciedade Alemana de Escritores), a 
carón de H. Mann, Anna Seghers, 
etc.; polemizando con Klaus 
Mann, na revista que este publica
da en Amsterdan (Die Samm
lumg). O tema: E. Jünger, a quen 
Mann dedicaba case un número da 
revista. Roth protestou. Mano res- · 
ponde: Jünger é un bo escritor e 
cómpre saber o que pensa o inimi
go. ·Roth: Jünger é un escritor de 
segunda categoria e como pensa
dor non ten importáncia nengunha. 
En París escrebe, bebe, ama unba 
nova muller (Manga Bell, mulata), 
fala con Ma-
dame Alazard, 
a fiel propietá
ri a do Café 
Tournon, no 
que lle conta
rán a anédota 
que dará pé a 
A lenda do 
santo bebedor. 
En 1938, can
do morre Karl 
von Ossietzky, 
pacifista anti
nazi, prémio 
Nobel da Paz 
1936, escrebe 
en Europa: 
"Ossietzky foi 
vítima do seu 
próprio erro. 
Morreo por 
todos nós ... 

·Abonda de 
mártires mor- . 

Foi'a sua 
última 
grande 
obra, que 
escrebeu 
roubando 
tempoao 
Pernoud, 
aos cafés, 
aosamigos, 
aos -paseos, 
á loita 
antinazi 

tos! Vivan os cambatentes vivos!". 
Reescrebe novelas, apoia todo acto 
ou acción contra o nazismo, axuda 
no que pode ás inumerábeis víti
mas (até tal punto, que se nutre só. 
dun biscoito, e muito Pemod). A 
paranoia introdúcese nel, matina 
imposíbeis deseños políticos para 
acabar co nazismo. Un dia, no mes 
de maio de 1939, mentres estaba a 

NARRATIVA 

falar cuns amigos no Café Tour
non, dalle un colapso. E transpor
tado ao Hospital Necker. Dias des
pois, o 27 ás 5,45 da mañá, morre. 
A causa dun delirium tremens 
agravado pola falta de alcool que 

.os médicos (quizá cheos de boas 
intenci6ns) negaran ao santo bebe
dor. Cando o sen enterramento, 
tres coroas salientaban: a enviada 
por Otto de Habsburgó, a que ia 
asinada por Egon Erwim Kisch, 
xefe da guarda vennella vienesa, 
que a enviaba en nome dos· seu·s 
compañeiros comunistas e socia
listas, e unha que enviara a Liga 
pola Austra EspirituaL 

Meses despois, a sua dona, Friedl, 
ió.temada desde babia tempo min 
manicómio, era asasinada, con to
dos os enfermos, polos nazis. 

A len.da do santo bebedor foi a últi
ma novela (máís ben noveleta) de 
Joseph Roth. A sua última grande 
obra, que escrebeu roubando tempo 
ao PernÓud, aos cafés, aos amigos, 
aos paseos, á loita antinazi. É unha 
obra onde Roth, que sabia do rosto 
do horror, a besta parda, se introdu
ce el mesmo. Unba anédota que lle · 
contaran é a base da história. O per
sonaxe é el. Sempre xeneroso, mes
mo na miséria. Sempre irónico, 
mesmo na traxédia. Cun sentido do 
deber que vén de lonxe. Mais non é 
só iso. Con esta obra o escritor aus
triaco demostra tanto a sua capaci
dade lingüística, no sentido de dono 
dun estilo, como sabedor dos mate
riais que se poderi. introducir nunba 
novela. Nada s·obra. As historias, as 
anédotas. non se alongan inecesa
riamente. Todo está no seu lugar. 
Até as derradeiras frrases, onde o 
autor se introduce como chamando 
á morte: "¡Que Deus nos dea a to
dos nós, bebedores, unba morte tan 
liviá e tan formosa!" • 

XGG 

(1) Col. Medusa. Tradución, boa, de Laure
ano Araujo Cardalda. Sotelo Blanco Edi
cións. Santiago de Compostela, 1995. 82 
pax.. 995 pta. 

Catapulta, un libro de dez relatos cheos de humor desbordante que fa¡ as ledicias.de quen o le. 
Por Catapulta pasean eses protagonistas comúns, rutineiros, dos que tanto gusta Alfonso 
Álvarez Cáccamo que sempre teñen algo que dicir e que na maior parte dos casos nos · 
sorprenden no momento máis inesperado do relato. 

NA MESMA COLECCIÓN 

X ERAIS 
Alfonso Álvarez Cáccamo 
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EXERCICIOS , 
DE ESTILO 

Raymond Queneau 

MORRER EN 
CASTRELO DO MIÑO 

Xosé Fe~ández Ferreiro 
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canta de· libros 

MúsÍCa na escala 
Xerais edita 12 cancións para todo o 
ano, un libro con casete, preparado por 
Ánxela Loureiro e o grupo Saraibas. 
As melodías e textos que se incluen 
foron escollidos entre os cancioneiros 
galegos de tradición oral, con diversas 
mesturas e procurando apresentar 
aquetas que fi:X:esen referéncia ás festas 
(magosto, nadal, aninovo e reís, 
entroido e meios); actividades (fias e 
seitura) e diferentes tradicións que se 
axeitaran ao periodo éscolar. Está 
pensado o libro para a área de música 
de Educación Primária e 1 º ciclo de 
Secundária Obrigatória + 

Suceso histórico 
O valenciano Josep Franc, pertencente á 
xeración de eseritores en catalán que se 
deu a coñecer nos anos 80, é autor de O 
derradeiro bandido, que agora sae en 
galego .na colección Arbore de Galaxia. 
Todo empeza nuilha noite de inverno na 
que aparece un pequerrecho , 
abandonado á porta dun convento. E a 
época das guerras carlistas, das loitas 
populars, do bandoleirismo e o rapaz, 
criado polos momees e destinado á 
carreira eclesiástica, vaise ver arrastrado 
a unha vida chea de perigos. + 

A teima 
de N eira Vilas 
Con bon critério e grande firmeza, o 
escritor de Gres, tense entregado, en 
paralelo á sua actividade estrictamente 
literária, a un labor contínuo de · 
restauración da mernória da 
emigración galega.· Manuais enormes 
que nengun xomalista galego debía 
descoñecer, como Galegos no Golfo 
de México, vense acrescentados cos 
traballos de prensa que agora escolma 
en Ediciós do Castro. Memórias da 
Emigración 11, recolle rnateriais sobre 
Suárez Picallo, Seoane, Valle :ínclán, 
Manuel Reimóndez, o loitador social : 
Xosé Rego ou o pirata Mundaca, 
ademais dunhca chea de histórias máis 
anónimas e esquencidas, que axudan a 
reconstruir o mapa da emigración e o 
exílio que marcou a ferro e fouce ·a 
nosa história recente.• 

Badi<?u, 
pensamento e acción 

"'Din que o comunismo está morto, ... 
Badiou sostén a tese inversa: a 
subxectividade "comunista" militante 
estaba extinta, ·ou inactiva, moito antes 
de que o sistema do partido-Estado 
entrase na secuéncia da sua ruina". 
Laiovento ven de editar o traballo Dun 
desastre escuro e outros textos de 
Alain Badiou, traducido e prologado 
por Francisco Sampedro. Sete 
traballos completados por unha 
entrevista do próprio .traductor a 
Badiou, parcialmente publicada no seu 
dia_por A Nosa Terra.+ 
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Versos 
como flores 

Á miña amiga Chus, 

cun globo e unhaflor de amendoeira 

Pota xeneiosidade dunha amiga, 
empeñada en descobrirme novos 
universos poéticos, chegaron até 
min os versos dun autor que me era, 
até o de agora, descóñecido --Celso 
Femández Sanmartín- en forma de 
libro sen título e en edición de autor. 
Quizais o labor de localizar o poe
mário nas librerias sexa complicado, 
ruáis paga a pena xa que posue unha 
factura encomiábel tanto no aspecto 

·estético como no poético. 

Oferecen ao leitor os poemas de 
Celso Femández unha volta á infán
cia, ao tempo do descubrimento e a 
un ámbito natural que xa nos queda 
moi alonxado. É difícil non identifi
carse desde o comezo con esa voz 
infantil que reclama, no texto-pórti
co, sobre outras posesións máis va
liosas, desde o punto de vista eco
nómico, un globo e unha palabra de 
cariño. Depurados dos signos da vi
da adulta, recuperando os curioses 
olios infantís, mergullarémonos nun 
cosmos amábel, cheo de cores e 
sons, onde o mundo non está rexido 
por leis físicas causativas senón po
los efectos de segredas regras de 
comportamento e actuación: 

nen a andurúia segue unha 
pauta corren/e 
cando vai polo aire voandD 
( ... ) 
hai causas que non se col/en 
nas maus que no1i se comprenden 

É na infancia cando se manifestan 
con maior forza as interaccións es
tabelecidas entre a natureza e os se
res que ·a habitan, pero esa percep
ción vaise esq uecendo co paso do 
tempo. até o punto de que todo nos 

- resulta críptico. Por iso só seremos 
capaces de desentrañar os mistérios 
do que nos rodea recuperando a 
consciéncia deses lazos para, co 

desprazamento do centro intelectivo 
ao corazón, chegar desde a intuición 
á harmonía plena. Asi, sempre hai 
unha voz que nos recorda que · 

es en miles de causas 
semellante a unha nube 

se intuíras isto 
pode que entenderas mellar por qué os paxaros 
chaman por ti 

Unha vez recuperada a percepción 
intuitiva poderemos ver nas flores," 
nos paxaros, no río, non só elemen
tos cósmicos senón símbolos que 
nos falan por si mesmos. As flores 
pasan de ser elementos de reprodu
c i ón ou orna-
mento a confor-
mar unha lin.-
guaxe que per- Oferece 
mite expresar unha volta 
amor, desexo, 
permanéncia, 
inmortalidade. 
Aos homes co
rre sp ó n de 11 es 
oferecer á ama- · 
da as flores da 
fértil amendoei
ra pero só al
gunha muller é 
quen de romper 

á infáncia, a 
un ámbito 
natural que 
xanos 
queda moi 
alonxado 

cos estereotipos 
e convertirse en lenda -" poucas vc
ees unha muller/ fixo o mesmo 11 e a 
que o fixo permanece na memorial 
por sempre". Só a natureza e os sen
timentos son quen de sobrevivir ás 
máis duras condicións: o abandono, 
a ruína e a falta de cuidados: 

e todo alí 
continuo u 
dando flores no seu tempo 
e amores sempre 

Os paxaros expresan a dor polo ve
llo amigo -aquel camiñante sote
rrado "coa terral que Jora sacando 
de debaixo das uñas toda a vida" -
aoque acompañaran sempre ofere
céndolle, na morte, un canto fúne
bre: "púxolle o seu corazón a un 
espantallo e ese ano houbo máis 
paxaros que nunca". Demóstrase 
que as invencións humanas son 

moi importantes pero nada é com
parábel á perfección da natureza: 

o cocoteiro de ouro 
e o galo marelo 
son animais sagrados 

pero nen as igrexas nen os patios 
de luces viven a mesma vida 
que teñen eles 

As profisións relacionadas tradicio
nalmente co ámbito rural quedan re
flectidas tamén no poemário de Celso 
Fernández. Os agricultores, as fiadei
ras, a muiñeira ou o trenzador van 
aparecendo nos versos como seres en 
continua comunicación co médio, ca
paces de transformar os seus froitos 
en alimentos, doas de amor -a colcha 
de liño, un cesto de cláudias- ou legar 
os resortes dos rnistérios ancestrais a 

-outros seres: "os trenzadores (. . .)son 
os que lle ensinan ós galos a cantar// 
louvar o día! que esperta". 

Mesmo cando ternos asumido a 
consciéncia dolorosa do próprio 
fluír da vida, des~ rio que somos 
_,, sabiamos dos ríos/ pero non sa
biamos nada deste río" -, atopamos 
na natureza o bálsamo que nos li
bre do desalento xa que as próprias 
augas do río son medicinais: 

metémonos na auga fría 
e as sombras dun vanse coela 
e queda a sombra dos fentos e dos brizos 
na auga 
para gardalo sitio 
para te acabar de sanar 

E, de novo, na auga uterina atopa
mos as flores, sentimos a plenitude 
dun ser que renace, degustamos o 
almibre dos beixos, recreámonos 
na mensaxe que vai no canto dos 
paxaros, conscientes á fin de per
te:µcer a un entorno natural que 
nos oferece, tamén, as palabras pa
ra dicirlle aos que ainarnos 

ben sei 
como é o ceo cautivador 
pero agárrame mais forte ó teu pescozo quente 
non te me vaias+ 
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Detalles dé Desazon de vagamundos. 

O chamán 
vagabundo 
A pintura de 
·Antón Larriazares 
As últimas criacións de Antón La
mazares que se exiben neste Outo
no en Madrid (na Galería Gama
rra)dannos unba idea do particular 
rumo pictórico polo que se dirixe 
este indiscutfbel artista. 

A exposición leva por título "Desa
zón de vagabundos" que está inte
grada na série, de marcado carácter 
abstracto, "Horizonte sen dono". 

Supón a posibilidade de ollar indi
vidualrrien te o último traballo de 
Lamazares, porque desde 1989 non 
realizaba unha exposición de carác
ter individual. Colectivamente Iem
bramos con agrado o seu último 
traballo agrupado co de outros dous 
artistas no Palacio de Velazquez 
(tamén en Madrid) o ano pasado. 

Agora apresenta 14 pezas de gran
de formato, sobre madeira e car
tón, realizadas a base de técnicas 
mixtas e nas 
que adquire 
especial pro
tagonismo o 
barniz. 

A arte de 
Lamazares 
adquire un 
compoñente 

En certa ma
n~ira é unha 
homaxe a tra
dición fla- máxico 
menea, espe- cheo de 
cialmente á referentes 
obra de Pati-
nir "Descanso místicos 
na fuxida a 
Exipto", unha 
imaxe que o 
leva obsesionando desde que era 
un neno. Os flamencos traballaban 
moito o verniz, material co que 
traballa Lamazares practicamente 
desde os seus inícios artísticos. 
Pero o noso pintor trahállao de 
modo radicalmente diferente ao 
académico: prestándólle especial 
atención á cristalización da cor. 
Con. ese efecto consegue unhas 
obras de gran luminosidade, cun 
brillo que 1embra os raios de sol 
caindo na area dunha praia. 

O eixo fundamental da mostra 
constitueo o cadro do mesmo no
me que o da exposición , "Dé azón 
de vagabundos", un políptico rea
lizado en 1994 e que xa se puido 
contemplar en Compostela na ex
posición "Itinere". 

A reflexión fundamental da mos
tra é, en primeiro lugar, esa an
gústia humana, ese malestar, esa 
desazón, que se consegue através 
duns barrocos cadros que produ
cen no espectador cáseque dor de 
cabeza. En segundo lugar, a im
portancia, o protagonismo que 
adquire o Camiño de Santiago 
como referéncia universal, do 
que o pintor se sinte especial
mente herdeiro. 

Viaxe cara o interior 

O artista aparece definido coma un 
vagabundo, coma un peregrino que 
vai transitando por diferentes rotei
ros e como a realidade externa non 
o satisface, busca refúxio no eu 
interior. Através de e proce o 
mental o pintor danos unha parti
cular visión da sua viaxe interior. 
A viaxe máis intensa non é a exter
na que, por moitos lugares que nos 
leve, carece de intensidade, tan só 
se despraza o corpo e as maletas. 
Logo, a viaxe máis plena é a inte
rior, que non ten límites nen de es
pacio nen de tempo, o único límite 
é a capacidade de soñar. 

Esa comunicación que estabeleze 
o pintor co público é unha proxec
' ción dos sentimentos máis íntimos 
do criador, no que a pintura se 
concibe como forma de coñece
mento, de xeito espiritual. Non es
quezamos que etimolóxicamente 
espírito, no sentido grego, quer di
cer alento, soplo vital, o contrário 
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da matéria. Nese terreo espiritual 
e no que se move a pintura de La
mazares. Algo que non é a11eo a 
pintura moderna que tan ben sin
tetizou , en 1910, Wassily Kan
dinsky na sua particular diatriba 
contra o materialismo, cando es
cribe en "A espiritualidade da ar
te": "A verdadeira obra de arte na
ce misteriosamente do artista por 
vía mística''. 

Bravo Kandisky, <leches no cravo! 
Esa é unha contraposición entre a 
arte máis material e a que ten un 

Né Ladeiras, 
o Traz os Montes 

Coa garant ia que up n 
rec ber no pre ente ano o 
Prémio José Afon ·o, ne te 
disco galardoado é Ladcira 
runo ·a a madurez dunha arti ta 
que, mália a ua cu rta 
traxectóri a, xa dcu cun estil o 
definido, continuador de e 
lirismo Ju o, que e ben ·e 
distingue no parorama un iver a l 
do cantores, é tan comun , 
nomeadarnente na voce 
femenina , que amcaza con aturar 
á mú ica portuguc a de producto 
cxcc ivamente cmellante entre i. 

"Traz os Monte " é unha obra de 
repcrtório tradicional , froiLo da recolla 
de vários folcloristas -entre eles, o . 
celebrado Michel Giacometi- , 
traducido, me mo modernizado, 
instrumentalmente en fonna de frautas, 
gaita, piano, violin, percusión vária, etc.; 
entre eses engadidos, unha colaboración 
de luxo: Fausto, que comparte un tema 
coa cantora protagonista. En todo 
momento, a eséncia "lusa" pennanece 
perceptíbel ao longo do disco, e as · 
cancións, coidadosamente escollidas, 
complementan coa sua temática este 
producto, que se distingue pola placidez 
emitida desde letra, música, arranxos e 
canto. 

Né Ladeiras deu cun disco redondo, 
pero ten difícil a sua capacidade de 
surprender, habida conta a 
proliferación de musas no viciño País: 
se vostedes non se fixeron con senllos 
discos da D. Pontes, A. Muge ou F. 
País, mália diferéncia evidente entre 
elas, este de Né Ladeiras é un máis 
qu~ digno resultado dunha corrente'de 
expresión afianzada: a "can~ao" 
portuguesa.• 

contido máis íntimo, aínda que al
gunha obra de arte, que se précie, 
pode prescindir dese carácter poé
tico, dese terreo no que se move 
silenciosamente a ilusión. 

A arte de Lamazares adquuire un 
compoñente máxico cheo de refe
rentes místicos. O proceso de pin
tar é un conxuro que se practica 
coma un ritual. O pintor convértese 
no noso particular charnán que ma
nifesta os seus poderes pintando.+ 

PEDRO RIELO LAMELA 

Quadrilha 
Até o diabo se ria 
Con inequívoco son portugués, 
Quadrilha situánse no panorama 
internacional do "pop" coma un grupo 
con raíces. Naturalmente, teñen moito de 
"standard" no son, pero no concerto · 
universal da espécie salientan non só 
polo idioma no que cantan, senón pola 
incorporación -tímida- de instrumentos 
coma o acordeón ou a zanfona, detalles 
que suavizan unha expresión musical, 
redondeada polo demáis cun finísimo 
son, ~érito dos responsábeis c:lÍl 
prodw;áo musical -Moz Carrapa- e máis 
da captar;ao e mistura -Carlos Jorge. As 
letras, lonxe da agresividade 
consubstancial ao mundo do rock, 
caracterízanse polo seu costumismo. 
Quadrilha forman parte dunha nómina 
de grupos ~on nomeación de orixe, que 
os sitúa a carón de outras formacións, 
tales coma os Pagues, C.E. Dharma ou 
Celtas Cortos. Claro que no seu 
próprio País co·nviven artísticamente 
cos consagrados Sétima Legiáo. • 

X.M.E. 
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A LITERATURA GALEGA A DEBATE 

PARA QUEN ESCREBEN 
.OS AUTORES-GALEGOS? 

XOSÉ MANuEL EIRÉ 

Hai varios meses (6-4-95) manifestabamos nestas 
mesmas páxinas o difícil que resulta dar unha defini
ción de literatura. De entón a hoxe non choveu en de
masía. Mais, a raíz, dun interesante artigo de Suso de 
Toro (5-10-95) e da réplica (non menos 1nteresante e 
níáis lúcida) de Manuel Veiga (12-10-95) a noite dei- · 
xou de ser tan negra. Vaia por <liante que en nengun 
momento pretendemos tomar parte na controvérsia 
que o artigo de Suso de Toro suscitou. As nosas miras 
apontan cara a un problema que na devandita polémi
ca só moi particialmente tivo eco. Cuesti9n que é ne
cesário retomar sob pena de que a ta1 polémica fique 
nun diálogo de xordos. As duas mensaxes eran per

veidadeiramente significativa. Evidentemente a tal con
fusión chégase porque ambos e dous asumen o·feito de 
ser galego como algo óbvio, tanto que non poderia ser 
de outra maneira. O cal, por suposto, reflecte a expre
sión de subxectividade tribal (a obxectividade é algo 
moi subxectivo) goste ou non goste. Entre outras cousas 
o autor da Sombra Cazadora debe admitir que o signifi
cado desta sua novela é ben diferente na Peroxa e en 
New York, por máis que unha das suas posíbeis fontes 
sexa unha telesérie norteamericana emitida na Galiza e 
que ao mellor nunca presenciou o leitor neoiorquino. 
Porque, en resumidas contas, literatura é mensaxe lin
güística e a língua reflecte a realidade da comunidade 

de falantes que lle dá vida. E fectamente claras e intelixí
beis, tanto para os interesa
dos como para os leitores , 
pero unha leitura repousada 
amosaranos algun interro
gante non despexado. 

• • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • esa realidade, por moi univer

Que a literatura galega sexa 
percibida como un eterno 
problema, que os opinad.ores 
esteñamos sernpre a falar das 
suas características e defi
ciéncias, vén demostrar que 
estamos vivos, e estamos vi
vos para algo. Parece claro · 
que, o que é, é por intención, 
erro ou omisión. Estas liñas 
que dicimos no papel exis
ten, e existen cunha clara e 
inerente intención, se non lo-

'Escribimos tendo como 
destinatário primário 

ao compatriota galega?, 
ou dirixímonos 

salistas que queiramos ser, é 
ostensíbelmente poliforma 
aos nosos ollos a medida que 
movemos os pés. Velaqui co
mo a "imposibilidade de re
flectir o xenérico", de que fala 
Suso de Toro, se esnaquiza: 
desde ese punto de vista todo 
seria puro lirismo _e precisa
mente a literatura galega ( co
mo todas) nace sendo lírica e, 
con todo, non deixa de ser 
fortemente xenérica. 

ao público en xeral? 
Esta segunda postura 

revela unha ánsia 
desmedida por ser 
recoñecido fóra" 

Ainda que a definición que 
arriba demos de literatura se
xa tan criticábel como aber-

gramos transmitir a nosa 
mensaxe de maneira efecti-
va, entón e~stirá, para o lei-
tor, outra realidade, a que 
chamamos realidade por 
erro, da mesma maneira ternos a potestade de omitir 
todo aquelo que nos apeteza, configurando desama
neira outra realidade. Neste caso non creo que poida
mos dicer que a literatura galega existe por erro ou 
omisión. Dicimos isto sabendo que a literatura galega 
foi, durante vários séculos, unha realidade por omi
sión. Obrigárona a ser. Circunstáncias históricas de so
bra coñecidas obrigárona a esquencerse de si mesma 
até o ponto de que os escritores do Rexurdirnento crí
anse os seus iniciadores. De feito non existe literatura 
no mundo que non sexa, en maior ou menor medida,. 
literatura por omisión desde o momento no que nin
gunha é capaz de conservar a sua própria memória his- · 
tórica sen fragmentacións. 

Tan grande é o seu contido que· se fai moi difícil de 
abranguer. E iso explica tamén que tal memória sexa 
asumida parcialmente polos individuos, de tal xeito, só 
a suma de todas oferece unha imaxe comparábel á da 
realidade chamada literatura. Pero, no fondo, toda lite
ratura existe como intención e esa intención nace da sua 
própria eséncia. Doutra maneira <lito: a eséncia de toda 
literatura é a suma das intencións que a configuran. Co
mo veremos toda intención nace á sua vez da realidade 
que se transmite e á que quero responder o escrito. 

Nótese que estamos a falar de literatura galega. Sus
tantivo mais adxectivo. Se en Abril manifestabámo
nos incapaces de definir literatura, ímolo facer hoxe. 
Literatura é unha historia que se canta. De cómo se 
conta esa história dependerán o xénero, o estilo, e, en 
definitiva, os adxectivos que se lle queiran aplicar. 
Por iso chama a atención que Suso de Toro comece 
falando da literatura galega para, no seguinte ponto· 
perguntarse "¿qué é a literatura hoxe?" Unha pergun
ta que non deixa de ser retórica por canto nunca será 
respondida, pois, tanto as pr.óprias respostas de Suso 
de Toro como de Manuel Veiga, teñen como referente 
unha pergunta· diferente: "¿cómo é a literatura ( gale
ga) hoxe?. Esta segunda é a pergunta á que se lle dan 
respostas, non se fai o mesmo coa inicial. Da mesma 
maneira poderiamos perguntamos: "qué é a literatura 
castellana?", "cómo é?" E ben seguro que responder a 
estas perguntas ocasionará rnaiores problemas. 

No aludido artigo de Abril comentabamos a opinión de 
Francisco Rodríguez segundo a cal a literatura galega é 
a expresada desde dentro -das coordenadas socio-cultu
rais autoxeradas na Galiza. E con i,sto, pura intención, 
quero responderse á incógnita que a segunda parte do 
segmento literatura galega plantexa. E é aquí onde a 
confusión entre literatura e literatura galega se mostra 

ta, non deixa de ser operativa 
nun momento no que nen a 
língua é veículo imprescindí
bel para criar literatura. 
Diante de nós ternos tres li
briños da autoría de Valenti-

na Cruz (Ediciones B, S.A.) nos cales se cantan tres 
histórias diferentes, perfectamente estruturadas e dis
postas, onde non se fai uso dunha soia palabra se non 
é o título. Neste momento poderiase pensar que nos 
estamos contradicindo. Nada máis lonxe da realidade. 
Entrariamos en conflito con nós mesmos desde o mo
mento no que asignamos á língua un rol de identifica
dor e selector da realidade expresada. Pero non se es
quenza que a língua ten ese valor en canto é transmi
sora dunha mensaxe, dunha realidade. E a língua non 
é o único instrumento capaz de operar como transmi
sor, cantas artes sobrarían ~e asi fose? . 
Pero estamos deslocando o problema da sua verdadei
ra ubicación. Non se trata tanto dun problema de Emi
sor como dun problema de Receptor. O emisor (salvo, 
afortunadamente, uns pouquiños casos de todos coñe
cidos) séntese dentro das coordenadas culturais gale
gas e é algo que non se cuestiona, como dixemos an
tes, por óbvio. A verdadeira incógnita recae sobre o 
receptor. Mesmo parece que a figura do leitor implíci
to sexa unha pantasma omnipresente para todos os es
critores galegas no momef).to en que están criando al
go. Escribirnos tendo como destinátário prirnário ao 
compatriota galega?, ou dirixímonos ao público en xe
ral? Esta segunda postura revela unha ánsia desmedida 
por ser recoñecido fóra. Logo non neguemos a baixa 
autoestima que temo~ de nós mesmos, se tan pouco 
nos importamos ... Pero é que, esta segunda postura, 
costitue unha auténtica trampa desde o momento en 
que é precisamente a primeira a que mostra o camiño 
da universalidade. Cándo lemos unha novela escrita, 
por exemplo, en Rúsia, esperamos identificar ali a no-

- sa própria realidade? ou o que nos atrae é prec_isamen
te o contraste cultural e poriso a valorizamos máis? A 
fin de contas é un simples problema de plusvalía. 

Tendo en conta o publicado en Abril, poderíansenos 
acusar de contrnditórios. Se cadra si. Se cadra fixemos 
excesivo fincapé na desgaleguización pola universali
zación a que certos autores submeten a literatura gale
ga, e desa maneira se ~ntendeu que pretendíamos unha 
literatura dogmática. Iso seria como ·vestir a unha Ve
nus. Só pretendemos poñer de relevo que a perda dos 
valores que nos definen conleva a nosa desaparición. E 
bon advertimos que non se trataba dunha apoloxia da 
literatura de caríz social. Perderiamos a nosa ·eséncia: o 
lirismo, esa subxectividade tribal que nos define. 

Volvamos ao inicio desde a fin. Entre isto que escri- · 
bimos agora e o que xa escribimos (duas realidades 
per se) hai unha diferéncia esencial: a intención.+ 

[-
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A música bravit xa ten un <lis.ca: compilatório 
,1 

O !JI Castañazo Rock 
encheuChantada coa música de sete grupos 
Os grupos de rock bravú celebraron o seu encontro anual en Chantada, como xa é 
costume. Ante \ln público, que rondou as _cincocentas persoas, os grupos 
ofereceron o seu repertório no Castañazo Rock. Un xantar de confraternidade e as 
actuacións forman parte desta xornada especial onde, cada ano, ademáis de 
divertirse, os membros dos grupos formúlanse novos obxectivos a acadar. Do 
encontro do pasado ano, xurdiu un disco compacto, que estará nas tendas no Nadal. 

Os grupos bravus celebraron o encontro cun xantar. 

• ARANTXA ESTÉVEZ 

O termo bravú, que serve para de
signar a estes grupos, non agacha 
unha música uniforme. Cada .gru
po ten o seu estilo particular pero 
ainda que a maioria rexeita as eti
q1•etas, gOstan de ter un adxecti
vo aoque acudir para apresentar
se. "O de bravú está ben porgue é 
un xeito de definirse fronte •a ou
tros movementos. É importante 
para saber de onde sae esta músi
ca: sae de xente brava que vive 
nun lugar que, para o resto, é o cú 
do mundo. Deste xeito, deféndes,.. 
te de todas as modas que veñen 
de fóra", comenta Xurxo Souto, 

cantante de Os Diplomáticos 

Esta terceira edición do Castaña- . 
zo Rock tivo lugar o sábado 28 
nun cenario ·que xa se vai conver
tindo en es.tábel: Chantada. Os 
anfitrións, Os Rastreros, non pui
deron actuar pola enferm~dade do 
seu cantante, Eléctrico, pero os 
outros sete grupos anunciados. 
puideron ofrecer a sua música. 
Foron O caimán dorio '[ea, Os 
papaqueixos, Os impresentables, 
Skornabois, Os Túzaros , Kaos e 
Os Diplomáticos. Ne;> pasado ano, 
non se coñecian; neste, todos os 
membros dos grupos xa se con
verteron en amigos. 

~ovos grupos, 
novos discos 

A. IGLESIAS 

Algunhas cousas cambiaron para 
eles desde aquel I Simposium de 
Rock Bravo, que se celebrara o 
pasado ano e estivera regado de 
viño e tróula Aliberdade criativa, 
onde se reivindican unha morea 
de xeitos de pasalo ben na Galiza, 
segue a ser o elemento comun. As 
novidades refírense a un novo dis
co para Os Diplomáticos de Mon
tea/to e o primeiro para os pontea
reanos de O caimán do rio Tea, 
ainda sen sair á venda. A unión 
desres grupos, con características 

comuns pero estilos diferenciados, 
ven a ser un xeito de supervivén
cia desde que a "movida galega" 
p·asou ao esquecemento para os 
criadores de modas. 

Tanto neste Castañazo Rock como 
nos anteriores quedou r.laro a vida 
musical das vilas. Agás Os Diplo
máticos, os grupos que se adiren 
ao movemento bravú saen de vilas 
pequenas e recoñecen que a músi
ca é un xeito de fuxir do aborri
men to cotiá , dos 

aos grupos porque a xente nova 
ten que estudar e non atopa tempo 
para meterse nun estudo a gravar. 
Foi pasando o tempo, pasou polo 
médio o verán. Entón, decidimos 
lanzalo xa para o N adal'', comenta 
Suso Vaarnonde. 

DoFe grupos interpretan os temas 
do disco: Os Impresentables, Os 
Rastreros , Os Diplomáticos de 

· Montea/to, Os Bochechiñas, O 
Caimán do río Tea, Os Túzaros, 

Kaos, Xenreira, 
Ru;n Bois, Os Paestudos ou do paro. 

Todos ~ollan ao seu 
redor e atopan un
ha morea de histó
rias que cantar, que 
se converten en re
feréncias comparti
das. Os obxectivos 
que se expresaron 
o pasado ano co
mézanse a cumprir 
e cincocentas per
soas estiveron en 
Chantada para o 

'O coordinador 
do disco, 

paqueixos, Os Es
cornabois e Pinto 
de Arbón, un solis
ta adicado ao rap 
da terra. "Hai uns 
grupos que non te
ñen nada que ver 
cos outros. O e ti
los están rnoi dife
renciado ainda 
que todos se aga
chen nun mesmo 
epígrafe. O que hai 
en com un é un ha 
atitude determina-

Suso 
Baamonde, 
afirma que 
o resultado 
é unha · 

concerto. virguería" 
Hai novas adesións 
a este movemento. 
Kaos e Ruin Bois 
xa levaban un tem-
po tocando pola comarca do Mo
rrazo e uníronse ao rock de Chan
tada. Tamén o ska de Xenreira ten 
cabida na música brava Os da Es
trada xa levan animado vários 
concertos por Santiago e Vigo e 
estanse a facer un oco no peque
no, pero dinámico circuito musi
cal do país. 

Unha atitude 
ante a música 

O disco compacto que recolJe a 
grande parte dos grupos de música 
rock galega sairá á venda no Na
dal. Edicións do Cumio foi a en
cargada de reunir aos grupos e 
gravar os temas. O cantautor Suso 
V aamonde foi o encargado de co
ordinar o trabalJo_ "Hai un ano de
cidiuse a gravación .deste compac
to. A tarefa máis difícil foi reunir 

da fronte á música 
e, nese sentido, hai 
un certo paralelis
mo con grupos co-

m o Voces ceibes. Salvando os 
anos que lles tocou vivir e a situa
ción política, para estes grupos de 
agora a música é secundária, hai 
unhas premisas que van en primei
ro Jugar: o uso do galega e o reco
ñecemento da história e da litera
tura "do país. Hai grupos que in
cluen poemas galegos. Pero o dis
co é moi variado", explica Suso 
Vaarnonde. 

Segundo a opinión do coordena
dor deste traballo, o resultado é 
unha "virguería". O labor de gra
vación e editaxe deu como froito 
un disco de boa calidade, que irá 
acompañado duo fanzine onde os 
membros dos grupo escreben o
bre música e e recollen artigo 
que falan do seu traballo. Ade
mais, anúnciase xa ·que o prezo de 
saida será moi asequíbel para tra
tarse duo disco compacto.• 

Mú-sica de todos os estilos nas Cintas Guarras 
Hai máis de dous anos que comezaron a editarse 

•A. ESTÉVEZ 

Levan case un mes de xira coas 
cintas ás costas e os seus concer
tos guarros. Ainda que a iniciati
va partiu de vários mozos de y¡-_ 
go, as "Cintas Guarras" espal1á
ronse por toda GaJiza. Xa saiu o 
quinto volume á rua, e Ferrol, 
Vigo, Lugo, Santiago de Com
postela e Ourense son os cená
rios da sua apresentación. Vinte 

·grupos, a maior parte gal egos, 
protagonizan unha cinta e unha 
xira, que ten como característica 
principal o duro traballo dun gru
po de músicos que corren con to
dos os gastos. 

Ao entrar en calquera dos con
certos da xira, o público recibe a 
cassere, xa a qu~nta dunha série 

comezada hai dous anos. "Cintas 
guarras é unha iniciativa xurdi
da de diversos grupos -musiCais 
co gallo de autoproducirse, es-

. tando aberta a calqueroutro gru
po sen discriminación de xei
tos'', afirman os promotores da 
idea. O certo é que todos os vo-

turnes . gravados están 
.cheos de músicas distin-

. tas. Os grupos só teñen 
que ter en comun interese 
pota iniciativa, indepen
dentemente do seu estilo. 

Cancións en galego, en in-

glés ou en castellano; temas nos
tálxicos ou innovadores agrúpanse 
para formar parte de compilató
rios que, volume tras volume, van 
mellorando en apresentación e ca
lidade de son. O grande desem
bolso ·taise· para gravar as cintas, 
cincocentas dunha vez. "Hai que 
recuperar o que se gasta e poder 
dispor de algo para facer cartaces 
e para cubrir os gastos que se pro- · 
ducen ao desprazamos por toda 
Galiza. Ás veces, enviamos trinta 
carteis e atopámonos coa sorpresa 
de que o dono do local só pegou 
cinco. Ninguén se entera e hai que 
tocar diante de dez persoas", con
ta Cristobal López, un dos promo
tores. 

O formato cassete é o máis ase
quíbel para unha xente que, entre 

outros aspectos, defende a prehis
tória da música pota sua pureza e 
rexeita as novas tecnoloxias que 
homoxeneizan os diferentes sons 
instrumentais. Cada cinta é un 
risco económico para estes mo
zos e un paso máis no camiño ca
ra algo máis grande: poder gravar 
un vinilo. A sua xira remata en 
Ourense, na sá Caritel, o Sábado 
4, cun concerto no que parti<;;ipan 
Spiral Fish, Merry Melodies e Os 
Morta. Ainda que con obxectivos 
modestos, as cintas gúarras an
dan de mán en mán e, todo, sen 
axudas oficiais. "Ninguén gaña 
cartos .. Se gravar cincocentas cin
tas, custa setentá mil pesetas, hai 
que recuperalas e todo o recauda
do é para amortizar o gasto. Os 
grupos .tocan ·cte balde", indica 
Cristob.al López. • , 
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CarballO; Chao, Gondar e Barreiro 
debaten sobré o futuro da igrexa 
Presentouse en Santiago o libro A Igrexa Galega editado por A N osa Terra 
•C.V. 

A apresentación do libro A igrexa 
galega, editado por A Nosa Terra, 
o mércores dia 25 na Galería Sar
gadelos de Compostela deu pé a 
un debate sobre o futuro da igrexa 
e as posibilidades de desintegra
ción do culto clerical afastado da 
identidade do país e tamén de 
moitos dos crentes que desenvol
ven a sua relixiosidade á marxe da 
institución eclesial. 

Francisco Carballo entende o seu 
traballo como un "limiar con 
conciéncia provocativa" á escasa 
historiografía sobre o tema. A 
aportación de Carballo, despois 
de cinco anos de investigación, 
percorre a história da igrexa en 
Galiza desde a relixiosidade ro
mana até a contemporaneidade 
cando chegou a ser de xeito 
maioritário, " unha Igrexa clerical 
de poder, que quer contar co 
apoio do poder civil e que ten a 

. )~'?~~ 
'tf!' 

sua masa fiel na clase média tra
dicional, a máis alleada da língua 
e da identidade galegas". 

A existéncia dun sector que, se-

Nuno]údice 
'A poesia substituiu 
ao discurso relixioso 
hoxe banalizado' 

Ensaista, profesor, xomalista, e not'headamente 
poeta, Nuno Júdice é recoñecido como un dos 
escritores portugueses máis importantes dos últimos 
vinte anos. Con máis de trinta obras publicadas e 
unha intensa vida que xira arredor da literatura, 
Júdice acredita na relixiosidade da poesia como 
unha arte que pode por barreiras ao fu:xir do tempo. 

gundo Carballo, intenta substituir 
o "adoctrinamento polo diálogo e 
a imposición pola toleráncia" 
diante dun enorme peso eclesiásti
co levou ao teólogo Chao Rego a 

• CARME VIDAL 

Desde A Noqao de Poema ou a 
Crítica Doméstica dos Paralelepí
pedos publicados a comezos dos 
setenta até a M editaqao sobre Ruí
nas ou A Roseira de Espinho, a 
obra de Nuno Júdice atravesasen
sacións radicais como a morte e 
fai que os críticos confesen estar 
ante un raro e novo romántico. 

A sua criación literária manif és
tase tanto na sua faz de escritor 
como de crítico literário, profe
sor universitário ou divulgador 
en xornais, como se relacionan 
tantos rexistrs? 

A miña poesía estivo sempre m9i 
ligada á reflexión teórica e mesmo 
nos poemas procúrase moitas ve
ces estabelecer unha distáncia do 
universo lírico e pensar o que está 
ai, sobretodo pensar as palabras, a 
dimensión obxectiva dos poemas e 
asi está moi ligado ao traballo uni
versitário e tamén- á reflexión que 
fago sobre poetas nas que busco a 
relación co meu mundo literário. 

Por iso a sua poesia ten moitas 
referéncias literárias? 

Hoxe un pouco menos, ainda que 
na primeira fase da miña poesia 
procurei unha tradición onde me 
poder incluir e iso aconteceu por
que é unha poesia que cando co
mecei a publicar nos anos setenta 
se afastaba moito da escrita que 
era habitual en Portugal facendo 
versos moi longos que rompian 
coas formas tradicionais e por ve-' 
ces ian cara á prosa. Naquela altu
ra a poesía era máis lírica e tamén 
máis de intervención social. 

Que lle parece que a crítica 
emarcase a sua poesia na tradi
ción romántica considerándoo a 
vostede un novo romántico do 
século XX? 

As miñas referéncias veñen do ro
mantismo, do século XIX e tamén 
do simbolismo. Non é unha iden
tificación total con eses movirnen
tos pero o que si tentei, a partir 
deles , foi adaptar ou. transformar 
os problemas que foron importan
tes neses momentos, (no caso do 
romantismo o problema da rela-

falar da "grande oportunidade dun 
tipo novo de ser crente na Galiza" 
por parte dos que miran cara á te
loxia da liberación latinoamerica
na como referente para o desen
volvem~nto dun futuro "non de 
clerecía senón de pequenos gru
pos confesantes". 

A réplica veu da man do antropó
logo Marcial Gondar quen dubi
dou das posibilidades de desinte
gración ao viren desde o interior 
da mesma igrexa e preferiu falar 
dunha "reorganización'' que mes
mo chega a beneficiar á solidez do 
sistema qué non permitiria unha 
ruptura desde dentro. 

Todos os intervintes no acto de 
presentación da obra de Francis
co Carballo destacaron o perma
nente compromiso do autor co 
país que o leva a "compartir o 
destino dos desposuidos e de to
dos aqueles aos que lles é tirado 
o pan e o futur~" en palabras do 

ción do home co divino, co sagra
do, e no caso do simbolismo o as
pecto formal da música), a aproxi
mación da poesia con outras artes 
como a pintura. 

Pessoa é como para moitos poetas 
portugueses un ponto de inflexión 
na tradición poética do seu pais, 
que supón para vostede que ten 
recoñecido o seo peso tanto no 
seo mundo teórico 
como poético? 

presidente do consello de admi
nistración de Promocións Cultu
rais, Cesáreo Sánchez Iglésias, 

· ou a ser "fidel riun patriotismo 
do siléncio" segundo o historia
dor Xosé Ramón Barreirq quen, 
nunha réplica ao -optimismo res
pirado na mesa, sinalou que a 
igrexa "nunca apoiará ao nacio
nalismo xa que sempre apostou 

. por solucións políticas ultracon-
servadoras". 

Coincidiron tamén Barreiro e 
Chao Rego no mesmo compromi
so do autor coa obra na que Car
ballo se "introduciu dentro da pel 
do tema" segundo o historiador e 
constitue para o teólogo "unha 
história que mete a carne ao es
quelete". Francisco Carballo sina
lou que o libro non se pode com
prender sen inscribilo dentro da 
colección História de Galiza de A 
Nasa Terra que el mesmo coorde
na, proxecto no que asegurou tiña 
postas "moitas il~sións".+ 

dun arte que estaba acirna do mun
do real. Na actualidade a poesía ten 
que ser reconducida ao cotián e ten 
que ser posta nunha dimensión 
máis comunicante. 

Mais esa-substitución da reli
xión. pódese dar cunha arte con
siderada de minorias? 

Continua a ser un arte de minorías 
mais en Portugal a 
situación non é tan 

Pessoaémoiimpor- . 'En Portugal 
difícil como nou
tros paises e ainda 
ocupa un • dos 
grandes lugares na 
literatura portu
guesa. Hai poetas 
moi importantes 
que teñen unha 
obra que se comu
nica con muita 
xente e hai un pú
blico fiel de poe
sía polo que non é 

. tante a partir dos 
anos sesenta, non 
como influéncia di
recta senón máis 
ainda como unha 
obra que obriga á 
reflexión sobre o 
papel do poeta en 
relación a quen es
crebe, dentro do es
pazo social que 
construiu a obra á 

se coñece a 
poesia galega 
e para nada 
aos 
romancistas" 

marxe mesmo da 
sociedade, que es-
crebe sen se preocupar coa vida co
tidiana ou política imediata e polo 
tanto vai máis profundamente ao 
encontro dos problemas da eséncia 
humana. Todos eses problemas co
mezan a ,terse en conta a partir dos 
sesenta que son unha certa ruptura 
coa dimensión social do poeta e CO.íl 

idea de que a literatur.a debia ser un
ha forma de procurar novos cami-
ños. 

Preséncia da marte 

Para vostede a poesía ultrapasa 
o tempo pero por que é tan re
corrente pola contra o tema da 
morte? 

O tema da morte ten moito que ver 
con esa tradición romántica e ta
mén coa "tentativa de procurar, 
através do poema, unha forma de 
substituir o discurso relixioso que 
hoxe se banalizou e non ten unha 
dimensión. capaz de dar respostas 
satisfactórias ao home sobre o seu 
destino. A _poesía é tal vez a última 
forma de encontrar unha comuni
cación entre o real e o plano divi
no, esa dimensión que corresponde 
ao mistério. O out(O aspecto ten 
que ver coa própria idea de morte 
da poesia considerada en termos 

,,. ~ ¡ ' \ 
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tráxico o divórcio 
entre poetas e lec
tores. 

Galiza en Portugal 

Os escritores portugueses teñen 
que ser traducidos na Galiza? 

Para un público informado tanto 
os portugueses como-os galegos . 
poden ler as suas literaturas sen 
traducir, depende da divulgación 
que se lle queira dar, para un pú
blico máis amplo a tradución tal
vez sexa necesária. 

Como é vista a literatura galega 
en Portugal para os escritores? 

É moi mal coñecida, os poetas len 
aos poetas pero tamén é certo.que 
é un coñecemento que se fai con 
máis interese. En canto aos ro
mancistas galegos o vacío é com
pleto, excepto nomes como os de 
Torrente Ballester, Cela, etc. que 
non escreben en galego. 

Considérase polo menos que 
existe unha cultura galega dis
tinta á española? 

Creo que non hai a percepción de que 
hai unha literatura galega autónoma e 
específica e con obras importantes, 
fáltanos esa información.• 

> 
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ENGELS 100 ANOS DESPOIS 
ACTUALIDADE DUN PENSAMENTO: DEMOCRÁCIA PARIAMENTAR 

VERSUS DEMOCRÁCIA DE OPINIÓN 

Hai dezaseis anos que escribin unha mono
grafía adicada a Engels<J), co propósito de ti
ralo fóra da sombra de Marx. Aparte do ton 
entusiasta, que un vai ·perdendo cos anos, 
suscribo todo o ali <lito. Ségueme parecendo 
que "Engels sofreu un inxusto trato por par
te da crítica e da historiografía. O feíto de 
ter trabado con Marx unhas relacións tan in
tensas e complexas que ben poderia decirse 
que o "marxismo" é, en certo senso, o pro
duto do diálogo entre Engels e Marx, non 
lle serviu máis que para gañar o título de 
compañeiro de viaxe<2>; sigo vendo entre 
seus méritos maiores a sua firme crenza "na 
teoria científica e na necesidade da mesma 
para a liberación das clases 'traba11adoras"(3>; 
sígoo considerando unha testemuña históri
ca insustituíbel para a comprensión da his-

~ tória do movemento obreiro e a xénese da 
teoría marxista; e, sobretodo, continuo apre
ciando nel meirande sensibilidade que en 
Marx respeito á situación das clases obrei- · 
ras e campesiñas, a loita pola emancipación 
da mu11er e as nece&idades concretas de or~ 
ganización do comunismo internacion.al. 

. Cen anos despois da sua morte, pois, conti
nuo admirando o seu perfil: "foi un home de 
ciéncia, un home de partido ... e tiña un ideal 
fennoso, unha so.ciedade sen clases"<4>. 

Tamén sigo considerando. válidas -matices 
á marxe- as teses que espuxen · dous anos 
despois, nun texto máis amplo'5>, provocando 
pola miña leitura da agresiva e parcial posi
ción de Kolakowski. Pareciame torpe e ideo
lóxica a reiterada e diversa tendéncia dos 
marxistas a defender o "marxismo de Marx" 
da agresión do ''marxismo de Engels", a sal
var a Marx condeando a Engels; e pareciame 
--convicción na que continuo-- que no "an
tiengelsianismo" extendido polo marxismo 

- occident~l agachábanse, baixo debates filo
sóficos (sobre a dialéctica, o materialismo, a 
ciencia), alternativas exquisitamente políti
cas (concepción do partido, da estratéxia, 
das alianzas). Dito con outras palabras, pare
ciame que o marxismo antiengelsiano occi
dental simplesmente pagaba o tributo (sata
nización de Engels) para ser aceitado no no-
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vo diálogo entre clases, civilizacións, reli- A figura de Engels, unida sempre á de Marx, como no gravado da época, recupera a sua dimensión 
xións, etc., que esixian os novos tempos; e, neste centenário. 
para ser sinceiro, sigo tendo esa sospeita. 

Cen anos despois. xa da morte de Engels é 
boa ocasión para rememorar a sua figura per
soal .• oplítica e filosófica. Poderiamos lem
brar, por exemplo, as suas séries Cartas (de 
Wüppertal, de Inglaterra, de Londres), ou o 
seu escrito As condicións da clase obreira ·en 

' Inglaterra, no que a sua sensibilidade social, 
as suas dotes de observación e a sua finura 
descriptiva póñense axiña ao servício dunha 
crítica en defensa dos traballadores que será o 
eixo da sua vida; poderla lembrar, tamén, tex
tos máis teóricos, importantes na elaboración 
teórica do próprio marx, como o Esbozo para 
unha crítica da economia política; pe~as que 
forman parte do corpus marxista, como o fa
moso Anti-Dhüring, Do socialismo utópico 
ao socialismo científico, Ludwig Feuerbach e 
o fin da filosofica clásica alemá ... Mais irnos 
limitarnos a un breve escrito da sua madurez, 
cando con lealdade se adicaba a a difundir e 
defender as ideas de Marx; ese breve texto, 
auténtico testamento político, amosa por si 
mesmo a atitude filosófica e política de En
gels, deixa ver a sua finura analítica e, sobre
todo, manifesta a actualidade do seu pensa
mento, priviléxio de quen son capaces de se 
elevar sobre o seu tempo. 

Con efeito trátase da Inirodución de Engels a 
unha reedición de As loitas de clases na 
Franza de 1848 a 1850<6J. Non entraremos na 
aventura deste texto, mais, a fin de ilustrar a 
sua profundidade política, paga a pena adver
tir que foi publicado debidamente fanado; · 
que, á sua vez, debida.-nente maquilado, foi 
"usado" tendenciosamente por divesos líde
res socialdemócratas, abrigando a Engels a 

intervit7> e aclarar que as mutilacións se esta
ban a facer sen o seu permiso. Dicimos isto 
para chamar a atención sobre a importáncia 
do tema a debate, nen máis nen menos que a 
estratéxia ªº socialismo; 

universal e o forte avance eleitoral do PSD 
alemán, que de 352.000 votos en 1874 pasara 
a 1.787.000 vinte anos despois. O sufráxio, 
como táctica alternativa, mantén a esperanza: 

"Hoxe podemos contar 
ou, para ser máis preci-

. so, a defensa engelsiana . 
da "via democrática" ao 
socialismo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • xa con dous millóns e 
cuarto de eleitores. Se 

Nesta polémica "Intro
dución" o noso autor di
rá que "a história tennos 
dado un méntis, a nós e 
cantos pensaban de ma
m~ira semellante''<8>. É di; 
cer, en 1895 non se po~ 
den ver as cousas como 
nos anos 50, cando Marx 
escrebera As loitas de 
clases na Franza; desde 
1895 ollábase diferente a 
revolución do 1848, co
mo a da Comuna de 
1871. En eséncia, o que 
a his~ória pu:x.era de rele-
vo, segundo Engels, era 
a imposibilidade cia es-
tratéxia revolucionária, 

'Engels viu que 
a história ha lanzar 
aos traballadores 

na defensa 
das próprias "leis 
burguesas" que 

os "partidos da orde" 
acabarian 

po~ subvertir." 

este avance continua, 
antes de rematar o sécu
lo teremos conquistado á 
meirande parte das ca
pas intermédias da so
ciedade ... e terémonos 
conv.ertido na poténCia 
decisiva do país''<9> 

A mudanza de estraté
xia que anúncia Engels 
é ainda significativa 
porque marcará cen 
anos do movemento so
cialista internacional. O 
próprio Engels antecí
pase á perplexidade 
que a sua tese ha causar 
nos seus seguidores: 
"A ironia 'da história 
·universal pono todo do 
revés. Nós, os "revolu-

baseada no esquema ~l_lbversión-ditadura do 
proletariado; novos exércitos, novos arma
mentos, novas tecnoloxias de represión e con
trol, converten en soño romántico o ideal 
"blanquista" de combates na rua. 

cionários '', os "elementos subversivos", 
prosperamos moito máis cos meios legais 
que cos meios ilegais e a subversión. Os 
partidos da orde, como se cI:iaman a si ms
mos, van ao garete coa legalidade criada por 
eles mesmos"< 10>. Nos nosos dias quizais a 
história teña dado outro "mentís" ao entu
siasmo engelsiano; o socialismo, tal e como 
el_ e ~~x ~ p_e~~aran, non só se resiste á es-

Pero, ao tempo, a historia tiña aberto a posibi
lidade doutra via inimaxinábel, a via democrá
tica, como amosaba a conquista do sufráxio 

lratéxia das barricadas, senón tamén á do 
sufráxio. De todos xeitos, podemos aprovei
tar a sua leción metodolóxica, recoñecer que 
a história é teimuda e, sobretodo, que o úni
co razonábel.é comprender a sua marcha e, 
deste xeito, sincronizar os nosos pasos. 

Engels viu con lucidez que a história ha lan
zar aos traballadores na defensa das próprias 
"leis burguesas"; que os "partidos da orde" 

. acabarían por subvertir a sua própria legali
dade; que a democrácia rematarla sendo in
servíbel para manter o domínio dunhas cla
ses sobre outras. E a pergunta que debemos 
facemos nos nosos dias é se non estamos 
nunha situación semellante, ainda que non 
prevista por Engels. Non está hoxe á orde do 
día a necesidade de defender as in titucións 
democráticas, mesmo despois de convencer
nos de que non apontan ao socialismo? O 
perigo, certamente, non ven tanto das tenta
cións dogmáticas e absolutistas (fascismos, 
bonapartismos, fundamentalismos) , ainda 
que existan resíduos; o perigo actual da de
mocrácia parlamentária, non ven "do outro", 
senón "do mesmo". O inimigo da "democrá
cia parlamentária" é a "democrácia de opi
nión", esa democrácia que basea o seu feiti
zo no seu disfraz de democrácia directa, que 
se autodefine verdadeiramente popular, sen 
mediacións asociativas nen institucionais; 
unha democrácia que, no seu discurso publi
cista, di expresar a auténtica vontade popular 
captada ao instante mercé ás tecnoloxias au
diovisuais ("mediáticas"). 

Non foi sempre ese o soño dos demócratas 
"demócratas"? Non nadan todas as sospeitas 
rousseaunianas das dificuldades da represen
tación política? Pois ben, na "democrácia de 
opinión", se acreditamos nos seus adeptos , 
supéranse os obstáculos: non hai necesidade 
de partidos, de representantes --que enga
nan, esquecen os programas e, no mellor dos 
casos, han decidir sobre a marcha cousas que 
non nos consultaron-; non hai necesidade 
de institucións parlamentares, de debates 
aborrridos, que secuestran a voz do próprio 
povo; mesmo o aparello xudicial acabará 
sendo cuestionado, pois o "caso Simpson" 
puxo de relevo que é posíbel o xuizo popular 
e, que hai máis digno que a xustiza popular? 

Engels advertía profeticamente qeu o proleta
riado haberia defender as leis burgue a can
do o seus autores, os partidos de orde, preci
saran violalas; G. Lukács, en A destrución da 
razón, advertía da rebelión da filosofía bur
guesa contra a razón cando perdera o control 
da razón, aconsellando aos socialistas a co
menéncia de sair na sua defensa; con menos 
pretensións e menos sectarismo atrevémo
nos a dicer que a "democrácia de opinión" 
expresa, nos nosos días, a subversión contra 
a democrácia parlamentária, a rebelión con
tra a razón política. Porque a "vontade popu
lar" que se invoca implica, en rigor, a elimi
nación da deliberación racional como funda~ 
mento da orde.social; e sen deliberación polí
tica a vontade popular é simplesmente dese
xo do povo. E o desexo, ainda que se diga do 
povo, é sempre servo dalgun señor.• 

}OSÉ MANuEL BERMUDO AVIIA é Catedrático de 
Filosofia Política da Universidade de Barcelona 

1.- J. M. Bermudo, Coñecer Engels e a sua obra. Barce-
lona, Dopesa, 1979. 

2.- lbíd. ;pág. 9. 
3.- lbfd., pág. 10. 
4.- Jb(d., 156. 
5.- J. M. Bennudo, Engels contra Marx. O antiengelsia

nismo no marxümo occidental. Barcelona, Edicións 
da Univérsidade, 1981.. 

6.- Enges asina o texto o 6 de Marzo de 1895, poucos 
meses antes de morer. 

7. - Carta' a autsky do 1 de Abrj 1 de 1895. 
8.- K. Marx e F. Engels, Obras escollidas. 2 vols. Mos

cu, Ed. Progreso, 1966. Vol. 1, páx. 111 
9.- /bid, páx. 122 
10.- lbid., páx. 122 



A CI G organiza ~nha homenaxe a 
Elpídio Villaverde, alcalde galeguista 
de Vilagarcia morto no exílio · 
Formou parte do Consello de Caliza con Castelao, Picallo e Alonso Rios 

• ·X.C. 

O 27 de Novembro 
cumpriranse 33 anos da 
morte no exílio 
arxentino do derradeiro 
alcalde democrático de 
Vilagarcia de Arousa 
denantes do golpe 
militar de Franco. A 
CIG e un amplo grupo 
de per oas, apoian 
unha homenaxe na sua 
vila natal que incluirá 
diver o actos públicos 
e nos coléxios e a 
inauguración dunha rua 
co eu nome. 

A CIG, que xa abandeirou unha 
hornenaxe a Ramón Suárez Picallo 
en Sada, trae á memória dos gale
gos a figura doutro político nacio
nalista que salvado da rnorte, votou 
os vintesete últimos anos da sua ví
da no exílio: Elpíclio Villaverde. 

Eleito alcalde de Vilagarcia du
rante a República e te concello 
apoia a homenaxe promovida polo 
sindicato nacionalista, dando o 
seu norne a unha vila da localida
de. Os actos darán cornezo o 17 
de Novernbro cunha mesa redon
da e a inauguración dunha exposi
ción fotográfica. Ante do día 27, 
en que e celebrará o acto central 
da homenaxe, os coléxios da bis
barra receberán exemplares dunha 
biografía de Elpídio Villaverde 
preparada por Lui Pérez Leira e 
un cartel conmemorativo, que er
virán para recordar aquele tem
po de e peranza, como titulou a 
filia de Elpidio Villaverde, Maria 
Victória, nun libro editado en 
Bueno Aire , recentemente reim
prentado por Edició do Ca tro. 

A nómina de persoa que apoian os 
acto de Vilagarcia é extensa: desde 
as suas filia Maria Victória e Rosi
na, vedraios galeguistas como Ma
nuel Beiras ou A velino Pousa Ante
lo; escritores como Xosé Neira Vi
tas, Arturo Cuadrado, Víctor Frei
xanes ou Miguel Anxo Femán Ve
llo; deputados como Bautista Álva
rez, Paco Trigo, Paco Rodríguez, 
X.L. Rodríguez Pardo ou Seso Gi
ráldez, representantes da emigra
ción como Paco Lores e X.L. Lei
rós; o alcalde, de Vilagarcia, X.A. 
Gago e outras persoalidades como 
Isaac Diaz Pardo, Rosa Puente, Al
fonso Eiré, Xosé Castro Ratón, Ma
nolo Suárez ou Ppaco Feixóo, 

Unha biografia 
democrática e nacionalista 

Elpídio Villaverde naceu en Vila
garcia o 16 de Novembro de 1887. 
Axiña marchou á Axentina, posibel
mente fuxindo do servício militar 
que, daquela, significaba ir á guerra . . 
Voltou a Galiza para ocuparse dos 
negócios do seu pai e corrieza a mi
litar no nacionalismo através das Ir
inandades da Fala para máis adiante 

integrarse na ORGA, sendo eleito 
por este partido alcalde republicano, 
con grande apoio dos viciños. Du
rante os anos do seu mandato cons
truiuse a Escota Graduada eo Bal
neário da Praia de Compostela. Du
rante o Bíénio Negro estivo vários 
meses preso no cárcere de Camba
dos. En Febreiro do 36 obtivo esca
no de Deputado por Pontevedra en 
representación de Izquierda Repu
blicana e formou parte da Comisión 
Pro-Estatuto de Autonomia. 

No 36 tenta organizar a resisténcia 
en Vilagarcia. Estivo no meio da 
ria uns cantos dias agachado nun 
barco, e finalmente pon rumo á 
Portugal, desde onde, na compaña 
do embaixador Sánchez Albornoz, 
inícia o exílio á Franza. Finalizada 
a guerra, xa en Bós Aires, montou a 
Cafeteria "La Casa de La Troya", 
decorada co murai de Castelao 
Federico Ribas, Colmeiro o Seoa
ne, lamentabelmente perdidos. Ne
se Ideal reúnense ·os intelectuis re
publicanos e galeguistas, e Villa
verde traba contacto cos outros de
putados exiliados, formando o Con-

sello de Galicia baixo a presidéncia 
de Castelao. Participa nunha chea 
de actos durante estes anos: desde 
as Cortes de México ao Congreso 
d~ Emigración Galega. 

Elpidio Villaverde Rei morre su
petaente aos 75 anos, o 27 de No
vembro de 1962. Suárez Picallo, 
amigo e compañeiro ño Consello 
de Galiza dixo no seu enterro 
"Coa sua morte desaparece un 
grande republicano, un grande de
mócrata e un grande galega ... sen 
perder nunca a esperanza de ver 
outra vez libre á Pátria lonxana 
que serviu con amor, con fervor e 
con xeneroso desinterese". 

Arturo Cuadrado, memóría viva 
do exílio americano lernbra tamén 
a sua traxectória, "foi un dos gran
des homes de Galiza, íntegro e va
lente. Home que corneza no repu
blicanismo e conclue en posicións 
fortemente nacionalistas. A sua 
amizade con Castelao e a sua par
ticipación no Consello de Galiza 
serán tan decisivas, que o marca
rán para sempre". + 

OS TEMPO~ SON 
CHEGADOS 

ELPIDIO VII.IA VERDE -

Ninguén pode discutir os direitos de Galiza á sua lfberdade, e vellos e moi
tos son os desexos e as obras por ela feitos oeste senso. Mais lembrémonos 
tan só, para que non o esquenza nengun home republicán e liberal da Penín
sula, do Pacto de Lestrove, levado a cabo no Marzal de 1930, lugar ao que 
-clandestinamnte e perseguidos pola Ditadura entón reiñante- acodimos 
todos os republicáns da Terra; e ali, a base fonda e rexa donoso compromi
so foi a da República Federal. E con ese mandato asisteu o representante da 
Galiza ao pacto de San Sebastián, e neste fixouse o sistema por nós propug
·nado para o día que a República trunfara. Veu a República e.nl?n quixo a in
comprensión que así fose! 

Os mesmos nove anos van facer que os nosos olios non poden ver a nosa 
terra, nen que os nosos beizos podan bicala. 

Mais os tempos son chegados, e neles, axiña, Galiza, terá o seu posto, 
chea de orgullo e felicidade, dentro da Federación de Nacións que· farán 
grande e forte ao Estado Republicán Español.• · 

A NosA TERRA. Extracto dun artigo publicado en Xuño de 1945 

ANOSATERRA 
Nº 698-2 DE NOVEMBRO DE 1995 

O Nacionalismo 
Gal ego 

Presentación do libro 

de Justo G. Beramendi 

e X. M. Núñez Seixas 

Dia 8 de Novembro 
Galería Sargadelos de 

Santiago 
ás 20 horas 

Coa intervención de 

J.G. Beramendi 
X.M. Beiras 
R. Villares 

Cesáreo Sánchez · 

A 
EDICIÓNS 
ABOS&UBBA 

29 

, ' a 



.. 

30 ANOSA TERRA 
Nº 698 -2 DE NOVEMBRO DE 1995 

Convocatórias 

Concurso fotográfico 
António Palácios 
O Concello do Poniño convocou o con
curso de fotografía Antonio Palacios .co 
gallo do quincuaxésimo cabodano do 
seu pasamento, aberto a profisionais e 
afeizoados con obras que teñan relación 
con Antonio Palacios ou a sua obra. Ca
da participante pode apresentar un .má
ximo de tres fotos en braco e preto ou a 
cor, orixinais e inéditas, cun tamaño en
tre os 18x24 cm. e os 30x40 cm. sobre 
unha cartolina ríxida de 30x40. A técni
ca é libre. Os envíos han de se facer bai
xó seudónimo e plica, antes do l:S de 
Novembro, ao Concello do Porriño: 
Avenida de Santo Domingo Bueno. Te
léfono (986) 33 05 79. Hai tres prémios 
100.000, 75.000 e 50.000 pta., logo o 
xurado poderá conceder cantos accesits -
(5.000 pta.) considere. 

Cartaz para o entroido 
de Verin · 
O · concello de Verin convoca un con
curso para escoller o cartaz oficial das 
festas do entroido de 1996. Poden con
correr todos os interesados enviando a 
obra (formato 52x72 cm., ou propor
cional) baixo seudónimo e plica antes 
do 30 de Novembro á Casa do Conce-

Actividades 

Ciclo Reimundo Patiño 
O Centro Galego de Arte Contemporá
nea (Santiago) acolle até o 17 de No
vembro un ciclo monográfico adicado a 
Reimundo Patiño, finado -en 1985 na 
Coruña. Antón Patiño descrebeo "A 
complexa persoalidade de Reimundo 
Patiño, a sua lucidez a liberdade criativa 
fan del unha figura apaixoante: pintor e 
teórico da arte, debuxante, gravador e 
poeta. Estuvo sempre na primeira fila 
dos acontecementos máis significativos 
do debate social e cultural da sua épo
ca'.'. O ciclo ocupa as xomadas do Xo
ves 2, Venres lO e Venres 17 de No
vembro, cunha conferéncia ás 19 h., un
ha mesa redonda ao remate, ás 20,30 h. 
O Xoves 2, falará Antón Castro, e des
pois debaterán Xosé Díaz, X. M. Sán
chez Patiño, Antón Patiño e Alberto 
Cabezón. O Venres 10, non haberá 
mesa redonda, pero si duas conferén
cias, unha de Antón Patiño e outra de 
Manuel Rivas. O Ven res 17, falará 
X.L. Ferrin, que logo participará na 
mesa con Uxío Novoneyra, Antón 
Reix~ e M8 Luisa Sobrino. 

N otícias da Galiza 
en Catalunya 
Amics de les Arts i Joventuts Musi
cals e a Asociación Sócio-P~dagóxica 
Galega organizan unha série de confe
rél')cias ("Notícies de Galícia") de in
troducción á cultura galega. Serán os 
Luns na sala de exposicións de Amics 
de les Arts. O Luns·6 de Novembro ás 
7,30 do serán, Nine Paz Garcia tratará 
a Poesia ~e Celso Emílio Ferreiro. 

A muller galega hoxe 
Ciclo de charlas organizado pola Se
cretaria da Muller da CIG. Ten lu-

Ilo de Verin. O cartaz ha de levar co
mo único texto Entroido 96. Verín. 24, 
25, 26 e 27 de febreiro. O gañador re
ceberá 50.000 pta.Maior información 
no Concello de Verin: (988) 41 00 OO. · 

Narrativa erótica 
A Asociación universitária Eis convo
ca a terceira edición do certame de na
rrativa erótica Máquina de Vapor, aber
to a todos os galegos ou residentes na 
Galiza. Aceptan textos que toquen o se
xo en algunha das suas manifestacións, 
escritos en calquer normativa. A exten
sión dos relatos ha de andar entre as tres 
e as ciez follas mecanografadas a dobre 
espazo. A apresentación ten que ser por 
triplicado, baixo seudónimo e plica, an
tes do 15 de Novembro de 1995, ·no: 
C .M.U. Rodríguez Cadarso. Campus 
Universitário. 15706 Santiago. O relato 
gañador receberá un prémio de 25.000 
pta., e será publicado xunto unha escol
ma das outras narracións nun número 
especial da revista Eis. 

Traballos sobre a 
solidariedade 
A Fundación La Caixa convoca o pré- . 
mio Miguel Angel Terribas dotado 
con 2.500.000 pta., e aberto a traballos 

gar no local da organización en Vigo 
cunha conferéncia por semana, os 
Martes ás 7 ,30 do serán, até o 21 de 
Novembro. O 7 de Novembro Maria 
Pilar Garcia Negro, deputada do 
BNG, falará da muller e o idioma ga
lego; o 14 {le Novembro, a economis
ta Natividad López Groba, fará unha 
exposicíón sobre a economia galega; 
e o 21 de Novembro, Alicia Rodrí
guez, presidente da Confraria de Ma
riscadoras de 1y1oaña, tratará das rela
cións entre a mullere o mar. 

Congreso galego 
de apicultura 
Os dias 4 e 5 de Novembro terá lugar na 
Escola Galega de Administración Públi
ca (Polígono de Fontiñas. Santiago) o se
gundo Congreso Galego de Apicultura, 
encadrado na Semana do Mel de Galiz.a. 
A Semana do Mel celébrase do 30 de 
Outubro ao 5 de Novembro co obxecti
vo de promocionar os productos envasa
dos baixo a etiqueta Mel de Galicia.-Pro
ducto Galego de Calidade, que terán un 
prezo de oferta durante a semana. 
Noutra banda o congreso fará un repaso 
da situación do mel na Europa ameio das 
intervencións de representantes de várias 
organizacións apícolas que tratarán no
vas técnicas, denominacións de orixe, 
etiquetados, alérxias, proxectos, etc. Nel 
participarán-entre outros, o Sindicato do 
Me! da Franza, o Departamento de Re
cursos Naturais da Universidade de Vi
go, o ,Instituto Forestal de Coimbra, a 
Area de Nutrición da Faculdade de Far
mácia de Santiago, a Consellaria de 
Agricultura, Sjpromiel (Franza), Consul
tores Apícolas (Castellón), e a Coopera
tiva Erica Mel. A inscrición custa 2.000 
pta. Maior información na Consellaria de 
Agricultura: (981) 57 50 82. 

axenda 
de investigación encol da solidarieda
de. Admiten traballos idividuais ou en 
grupo,' até o 30 de Novembro, na 
Fundación La Caixa. Colaboraciones 
Institucionales. Vfa Laitana, 56. 08003 
Barcelona. Teléfono (93) 404 60 82. O 
teléfono do servício de información da 
Fundación é: (93) 207 74 75. 

Concurso de 
caricaturistas nóveis 
A Casa da Xuventude de Ourense or
ganiza a segunda edición do concurso de 
caricaturistas nóveis, como aportación a 
terceira Bienal da Caricatura da que é 
responsábel a própria Casa da Xuventu
de amais da Asociadón cultural Tres 
Pontes e o Clube Cultural Alxandre 
Bóveda. O certame está aberto a galegos 

· e residentes en Galiza de 14 a 30 anos 
que· poden apre~ntar tantas caricaturas 
como quixer, de modelo e técnica libre, 
ainda que valorarán os referidos a ·actua
lidade galega. E>s 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 mellor colección (6 caricatu
ras) de 100.000 pta., e catro prémios de 
25.000 pta. ás mellores caricaturas.• 

Inmigración, 
refúxio e asilo 
A asociación de estudos ,e cooperación 
co terceiro mundo Ecos do Sur organi
za o cuarto Encontro sobre inmigra
ción, refúxio e asilo, do·8 ao lO de No
vembro no salón de actos da fundación 
ONCE da Coruña. O~ principais enga
dos do encontro as mesas redondas (ás 
20 h.) dos días 8 e 9. Odia 8, A retóri
ca da exclusión, intoleráncia racial e 
xenófoba en España e Galiza. E o 9, 
Valores ·do sistema educativo, o ac
tual sistema fronte ás minorías e ao 
problema do recismo Durante o en
contro abren duas mostras na .funda
ción ONCE, Humor e racismo, e a ex
posición da Enquisa a estudantes de 
nível secundário da Coruña e comar
éa. Unha ·cea solidária (l.600 pta), o 
día 1 O ás 1 O da niote, remata o progra
ma. O 30% da recadación irá destinada 
a financiar a Instalación dunha gran
xa productora de leite en Betagi (Ban
gladeh). Para asistirá cea hai que reser
var praza no (981) 15 01 18. 

Comunicación 
na periféria atlántica 
O congreso sobre comunicación na pe
riféria terá lugar do 8 ao 1 O de No
vembro no Pazo de Congresos de Ga
liza (Santiago). Con invitados de todo 
o atlántico europeu, debaterán sobre 
Desorde informativo, Concentración 
dos Media, Transformacións económi
cas eculturais derivadas das técnicas 
da información, Trasnacionalización, 
Novas experiéncias ou Investigación e 
culturas da información. O Congreso 
complétase con mái·s de 40 ponéncias. 
Máis información no Pazo de Congre
sos (981) 57 78 01.• 

<.C) escudo de Galiza, 

_9eseñado por Castelao, 

agora en insígnia. 

¿olicita a cantidade 
que desexes ao apartado 

1371, 36200 de Vigo. 

ENVIA O IMPORTE TOTAL 

EN SELOS DE CORREOS 

P.V.P. 200 PTA UNIDADE 

O trinque 

Festas 

Estamos no tempo dos 
Magostos. Unha festa que 
rende homenaxe á castaña e 
que pode celebrarse na cas~ 

Anúncios de balde 
• Na bisbarra da Ferrolterra esta
mos a constituir a asamblea comar
i:al de ADEGA (Asociación para a 
Defensa Ecolóxica de Galiza), se de
sexades colaborar poñédevos en con-

_. tacto•coñ Alberte Moán no enderezo: 
Rua Espiño, 162. 15405 Ferro!. · 

• Ajuda-nos coa tua aporta~om soli
dária a pagar a fian~a de Armando 
Ribadulha Pérez, militante da orga
n iza~om juvenil independentista 
AMI, preso na 71 galeria do Cárcere 
de Carabanchel em Madrid. Já vai pa
ra un mes que está preso. O Juiz impu
so-lhe umha fian\:a de 1.000.000 pta. 
Na actualidade esta fian\:a está reconida 
polo proprio Annando, estamos inten
tando que a baixem pois consideramo
la excessiva e a familia de Armando ca
rece de meios económicos para fazer
lhe frente. As aporta\:ons pode-las fazer 
na Conta corrente n!! 2091-0224-30-
3040005608 de Caixa Galicia, oficina 
de Sam Valentim-Pereiro-Fene, ao 
nome de Tereixa Pereiro Garcia. Jun
tas Galegas pola Amnistía (JUGA). 

• Galiza-Bretaña número 2. Enco
mendas, por 250 pta., meiante xiro 
postal ou equivalente en selos a : Gali
za-Bretaña. Apartado Postal 1.176. 
15080 A Coruña. 

• Quedo con pequerrechiños, Fe
rrol e arredores. Responsabilidade e 
seriedade. (981) 35 02 67. 

- • Oferece-se rapaza para coidar ne
nos e/ou impartir clases de EXB e 
BUP. Teléfono (981) 76 34 97, Antó
nia. Compostela. 

• Dam-se explica~ons de matemáti
cas, física e química. Níveis: EGB, 
BUP, COU, FP. Em galego ou castel
hano. Teléfone (986) 20 20 06. Zona 
da Pra\:a de América-Balaídos (Vigo). 

Teatro 

A do libro 
- A compañia Artello Teatro está a repre
sentar o seu novo espectáculo A do li
bro (A venturas de Perello de Chora
que-logo-bebes), baseado en narracións 
do escritor portugués José Ferreira Go
mes. As vindeiras actuacións: do 2 ao 5 
de Novembro ás 20,30 h., no centro cul
tural Caixavigo, o dia 10 ás 20,30 e o 11 
ás 20,30 e ás 22,30 no Teatro Principal 
de Pontevedra, o 17 ás 20,30 e o 18 ás 
20,30 e ás 22,30 h. no Teatro Principal 

Cinema 

Mal sangue 
De Leo Carax. O Venres 3 ás 20,30 h., 
no auditório do concello de Vigo. O Ci
ne clube Lumiere organiza o pase. 

Avanti! 
De Billy wilder(USA-Itália 197 1 ). O 
Cine clube Lumiere pasao o Mérco
res 8 ás 20,30 h., no auditótio do 
Concell de Vigo en versión orixinal 
subtitulada en cast<?llano. Entrada 300 

ou no monte, se o tempo 
acompaña. A evocación do 
lume e as cantigas trae a 
memória dos espíritos dos 
antepasados. Un encentro 
comunal coa natureza. + 

• Se queres adoptar un can ou gato, 
nas protectoras están agardando 
xente agarimosa e responsábel coma 
ti. Chámanos á Protectora de Animais 
do Poniño, das 16 ás 20 h., no teléfo
no (986) 41 32 07. 

• Repartimos propaganda. Pegamos 
carteis. Publicidade en xeral. Por toda 
Gal iza. Prezos económicos. (981) 27 
2904. 

• Oferézome para pasar trabalhos 
a ordenador. Perguntar por Iolanda 
no (981) 76 34 97. 

• Francés. Pasantías por persoa na
tiva, Clases individuais . Prezo econó
mico: (981) 27 29 04. 

• Precisase persoa para compartir 
casiña reformada en Sárdoma (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 
potas tardes ao (986) 48 31 60. 

• A Associa~om da Língua Artábria 
pom a venda Bandeiras Galegas ar
tesanais (l l5X85 cm. ) ao pre\:O de 
l.500 pta. cada, e tamem a História da 
Ga/Wl em Banda Desenha.da ao p~o 
de 500 pta. cada. Encomendas ao Apar
tado 570 de Ferro!. Receberás o mate
rial solicitado 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 camareira 
para restaurante en Redondeta. Per
guntar por Rafa no (986) 40 32 36. • 

de Ourense. Ha
be rá bono s de 
desconto do 50% 
para o público no
vo. M aior infor
mación en Artello 
(986) 22 44 86 . 

Falar 
por falar 
f>or Quico Cada
val, o Sábado 4 
de Novembro ás 
11 da noite no ci
ne Veiga de Mo

aña, e do 10 ao 12 no centro cultural 
Caixavigo. Tamén no Cine Veiga, pe
ro o Sábado 11 Teatro do Atlántico 
interpreta Tolos de Amor. 

Náu de amores 
Polo Centro Dramático Galego. O 4 
ás 11 da noite, o 5 ás 8, e o 6 ás 11 
da mañá. na Casa dá Cultura do Bar
co. Logo actuan no Auditório Muni
cipal de Narón o dia 9 ás 8,30 da noi
te , o lO ás 11 da mañá e o 11 ás 8,30 ' 
da noite. + 

pta. a cota mensa} vai a 1.000 pta. 

A aldea. maldita 
O cine clube Pontevedra volta pa
sar os filmes do seu primeiro pro
grama que foi en 1955, para cele
brar o seu tetraxésimo aniversário. 
O Mércores 8 ás 20, 15 e ás 22, 15 
h., poñen A aldea maldita de Flo
rian Rey. Pásana en versión orixi
nal, en castellano.• 



Exposicións 

As novísimas 
pintoras galegas 
Até o 26 de Novembro na Casa das Ar
tes de Vigo. De Luns a Venres de 11 a 
14 e de' I7 a 21,30 h., Sábados só ás tar
des e Domingos á mañá. A revista Festa 
da Palabra Silenciada co gallo do seu 
número máis recente, adicado ás Novísi
mas Pintoras Galegas, montou ista mos
tra cunha escolma de obra de María 
Álvarez, Pilar Álvarez· Pablos, Car
men Hermo, Menchu Outón, Natália 
P. García e María Ruído. Maria Xosé 
Queizán, escritora e coordenadora da re
vista, fata das pintoras no folleto da ex
posición: "a sua contemplación é a con~ 
templación dunha fiestra aberta ao futu
ro: seis NOVÍSIMAS pintoras galegas, 
fillas do 68 -que se diría naceron coa im
pf9nta revolucionária da época- que re
presentan un fenómeno inédito en Gali
za que de seguro dará interesantes froi
tos e transfonnará o panorama artístico 
do país. Teñen en comun estas pintoras 
NOVfSIMAS, ademas de ser moi novas, 
a história e as mesmas influéncias: as 
leituras, os cómics, os debuxos anima
dos, as películas ... Semellante infonna
ción é algo moi importante: a fonnación. 
Non son autodidactas e nótase. Son a 
primeira xeración deste país que asiste 
masivamente á Universidade. Todas etas 
son licenciadas en Betas Artes ou Hi tó
ria da Arte, con estudos no estranxeiro, 
bol as e me mo algunha delas a punto 
de doutorarse. Son novas pero non inex
perta . Dominan a matéria que tratan e 
conxugan libremente os elementos da 
posmodernidade. Sen deixar de ser cons
cientes da Aldea Global, elixen o seu co
to privado e persoal de realización. Son 
conscientes da ua identidade e indivi
dualización. O humor, a irania é unha 
caracterí tica comun, un modo intelixen
Le de abordar o mundo ... ". 

Rut Massó 
Expón obra recente, até o 25 de Novem
bro, na galería Sargadelos de Santiago. 
Abre de 10 a 14 e de 16,30 a 20,30 h. 
Rut Massó conta cos prérnios Criacíón 
artística (Delegación de Cultura de 
Pontevedra 1991), Universidad.e de Vi
go de pintura (1993), Ademar Cham
pagnat (Diputación de Pontevedra 
1995), amais dun accesit do certame Ar
le Xoven Galego (Vigo 1994) e unha 
beca para o I lntercámbio Europeu de 
Faculdades de Belas Artes (Kingston. 
Inglaterra. Abril Xuño 1992). 

Irmaslexos 
abre unha sala 
A A ociación Artí tico Cultural lrmas
lexo , inaugura o Venre 3 a ua ala 
de expo ición no Cenro Comercial 
Caméli de Vigo. Duas mo tras com
prenden a primeira ofena da sala: Ga
l iza solidariedade-llustradores/as 
galego /as de literatura infantil e Es
cultura de Bieito Puente. 

Manuel Patinha 
Expón esculturas, a partir do 3 de No
vembro, na galeria Sargadelos do Ferrol. 

Portugal 

Ex Josiciúns 

NoPoRTO: 
Foto-esculturas de Susanne Themlitz 
e Paula Soares, até o 11 de Novembro 
na galeria Luis Serpa. Artesanato dos 
indios Americanos, até o 17 de Decem
bro no Celeiro da Funda~ao Serralves. 

EN LISBOA: 
Tejedores de voces: a arte do Méxi
co antigo (dentro do ciclo adicado a 
México, aberto até o 31 de Decembro 
no Centro cultural de Belém, teléfo
no: 07-351-1-301 96 06). Comprende 
obxectos arqueolóxicos pre-colombia-

1 nos do antigo México. A mostra estu
da a diversidade cultural da república 
por áreas (Maias, Costa do golfo, Oa
xaca, Pl;malto central e Occidente), e 
tenla identificar os ideais de beleza: 
homes e mulleres acostumaban defor
mar o cránio, recortaban alguns den
tes, pintaban a cara e o corpo, usaban 
peitorais, brincos, e aneis de diferentes 
materiais. A exposición respeta a cro
noloxia e informa da situación históri
ca, ven dividida en periódos. Tamén 
-abranxe os avances científicos, coñeci-

Cabeza, de Rut Massó. 

Páxinas caardenadas por 

IAGO LUCA 

Imaxes da SIDA · 
Na Domus, o Museu do Home da Co
ruña. Abre de Marres a Sábado de 10 a 
19 h., Domingos e festivos de 11 a 
14,30 h. Os Luns pecha. 

Un Rembrandt coma 
táboa de pranchar 
Pinturas de Nono Bandera, até o 15 
de Novembro na sala Ad hoc de Vigo. 
Abre Luns de 18 a 21 h., de Martes a 
Venres de 11a13,30 e de 18 a 21 h., e 
Sábados de 12 a 14 h. 

Espello do interior 
en Lugo 
A bibliote provincial de Lugo expón Es
pello do Inferior, unha mostra artellada 
pota Consellaria de Cultura que fai un 
seguimento, desde finais do século XIX 
até os nasos dias, da expresión artística 
en Ourense. Reune 44 obras entre escul
turas e cadros repartidas en tres seccións 
cronolóxicas. As primeiras vanguardas 
do século veñen representadas polos 
pintores Parada Justel, Fernández 
Mazas, Prego de Oliver, e o escultor 
Antonio Failde, todos xa finados. Nou
tra sección reunen obra dos escultores 
Baltar, Buciños e Cid, amais dos pinto
res Enrique Ortiz, Conde Corbal, Vir
xilio, Antonio Quesada., Xosé Luis de 
Dios, Anxel Huele e Vidal Souto. As 
opcións dos máis novos van resumidas 
nos cadros de Xesus Vázquez, Miguel 
Mosq1-1era, Alexandro, Ana Lorenzo, 
Figueiras, Moreiras e Carballido, os 
gravados de González Villar, e as es
culturas de Borrajo, Cochorro, Ramon 
Conde, Oro Claro, Bouzas e BasaUo. 

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 social O Castelo. 

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

Luís Caruncho 
O Kioko Alfonso da ~oruña, acolle até 

mentos matemáticos e astronómicos, o 
calendário solar e o desenvolvimento 
da medicina e a farmacopea. O ciclo 
sobre México do Centro Cultural Be
lém, complétase coas mostras Altares 
dos mortos, Trajes Mexicanos, Na
turalistas mexicanos: os grandes 
mestres, Gráfica contemporánea e 
Casa acariaciadoras: arquitectura 
rural do México. Ista última liga ar
quitectura e fotografía a médio do ar
quitecto Osear Haggerman e a fotógra
fa Mariana Yampoisk. No tocante aos 
Naturalistas mexicanos, recolle obra 
do grupo Big Three, ao que pertencen 
José Clemente Orozco, Diego Rivera 
e David Alfaro Siqueiros, autores do 
desenvolvimento dunha arte figurativa 
concretizada na chamada Pintura mu
ral · ou muralisino. A parte Gráfica 
contemporánea, pesenc;a do México, 
reune traballos de artistas recoñecidos 
(Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, 
Vlady, Fernando García Ponce, Al
berto Gironella, Manuel Felguérez) 
e ainda alguns destacados despois de 
1960: Fran<::isco Capdevila, Nunik 
Sauret, Jesus Martínez, Ismael 
Guardado, Gilberto Aceves Navarro 
ou Gabriel Macotela. 

axenda 
o 5 de Novembro unha mostra retros
pectiva de Luis Caroncho'. 

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

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

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

Gallaecia fulget 
A Universidade de Santiago organiza 
unba 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 Sé
culo XX, na lgrexa e no claustro da 
Universidade; O Presente sobre o 
tempo que vai do 1900 até hoxe; e ou
tros dous apartados titulados A Nos
talxia (na Casa da Troya) e O Futuro 
(na Casa da Conga). Abre de Martes a 
Sábado de 10,30 a 13,30 e de 15.30 a 
20 h. Domingos de 11 a 19 h. Para 
concertar visitas en grupo ou peder 
algunha información chamar ao (981) 
56 31 00, extensión 1099. 

Os fundos do CGAC 
Expón as obras adquiridas até agora para 
os seus fundos. Abre de Martes a Sába
do de 11 a 20 h., Domingos e feirados 
de 11a14h.+ 

Teatro 

No PORTO: 
Beijo no asfalto de Nelson Rodri
gues, enecen.ificación de Roberto La
ge, pola Seiva Trupe, no Auditório 
Nacional Carlos Alberto-(07-351-2-
200 45 40). 

EN LISBOA: 
O Guerreiro de Joao García Mi
guel e baseado en textos de Alexan
dre Dale e TOmas Morus, polo gru-

. po O Olho, no centro cultural Mala
posta (07-351-1-938 84 07). Urna 
visitac;ao, a partir de Gil Vicente, 
encenificación de Augusto Barros e 
José Vaz Simao, póla Escota da 
Noite no TEatro da Trinidade (07-
351-1-342 32 00) . De Afonso Hen
riques a Mário Soares, de Filipe 
La Féria e Carlos Paulo, con Rita . 
ribeiro e os autores, no Politeama 
(07-351-1-343 12 00). A louca de 
Chaillot de Jean Giradoux, ericeni
ficación de Rui Mendes, con Fer
nanda Alves e o elenco de D. Maria 
II, no Teatro Nacional D. Maria II 
(07-351-1-342 22 10).• 

Música 

Rock inFene 
O Venres 3 ás 9 da noite de Novembro 
na discoteca Max Bar de Fene, o pro
grama de rádio Rock in F ene organiza 
o concerto no que participarán os astu
rianos Doctor Explosión e Smellié 
Fingers, os Blind River de Naron, e 
Eskakeo de Fene. 

Javier Álvarez· 
O cantautor madrileiro ven de xira á 
Galiza. Actua o Luns 6 no Áuditório 
Gustavo Freire de Lugo, o Mércores 8 
no Centro Cultural Caixavigo, o Xo
ves 9 no Pácio de Congresos de San
_tiago e o Venres 9 no Teatro Rosalia 
Castro da Coruña. 

Os Diplomáticos 
Apresentan o seu disco Avante toda, 
o Sábado 18 ás 11,30 da noite no Café 
liceum do Porriño. 

Rock na Coruña 
Colorado, Xudef Clas, Dramáticos, 
Mac'n'Rones, Mandrágoras, Koz
mic Muffin, Rimanmuchos e Frus
tradición. Actuan todos o Sábado 4 ás 
9 da noite no Coliseum da Coruña. 

Albert Pla 
O Venres 24 e o Sábado 25, ás 11,30 
da noite no Café Liceum do Porriño. 

Concertos guarros 
Cintas Guarras, o selo musical de 
Vigo, promqciona desde o pasado 26 
de Outubro a edición do seu volume 

.· mais recente de Fltas guarras, o 
quinto, con vários concertos por Qa
liza. Ainda queda por celebrar o con
certo do Sábado 4 ás 12 da noite na 

Festas 

Festa do Samain 
en Cedeira 
A Asociación cultural Cbirlateira or
ganiza a cuarta edición da festa do Sa
main, que vai dirixida aos máis cativos, 

o Sábado 
4 nas ruas 
éte Cedei
ra. Habe
rá con
curso de 
ca bazas, 
xogos in
f anti • 
merendo
la de Ou-
tono, pa

sarruas e queimada de ánimas. Segundo 
o folleto da asociación "Tense por certo 
que na ldade de Ferro os celtas tiñan o 
costume de poñer un cabo de vela aceso 
dentro das caliveras dos mortos e asen
talas no outo das murallas, arredor dos 
castros, para arrepiar -0s inimigos. Tal 
facian na tempada adicada a Samain, 
deidade celta á que daban culto ao che
garen os tempos escuros do ano: o ac
tual e cristianizado mes de Santos e De-

Re laCiÓ IlS 

•Son un mozo cubano de 13 anos in
teresado en manter correspondéncia 
con--persoas de caiquer país para tabrar 
amizade e intercambiar opinións sobre 

· música, cinema, literatura, etc .. O meu 
enderezo é: Justicia, 149, apto-8. E/N 
Vía Blanca e L. Ferrocarril-Luyanó. 
Habana 7. C.P. 10700. 

• Desexaria manter correspondén
cia con licenciado/a en filosofia. Son 
un dos membros dun grupo de amigos 
que compmimos unha mesma afición: 
a filosofía, e gustarianos que no naso 
grupo se integrara algun licenciado/a 
no· tema. Os/as interesados/as chamar 
ao (986)· 25 3.6 18 (Tonio ). 

• Chámonie José e son un rapaz cuba
no de 14 anoS. gústame moito 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 
20048. zona 20. 12000 La Habana. Cuba. 

• Chamome Mayra Maydell Bo~rri
candy e gostaria de-intercambiar co-
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· Caritel de Ourense con Spiral Fish, 
Merry Melodies e Los Morta. En
trada: 600 pta. 

Nat Addetley Quintet 
O quinteto de jazz actua o Martes 7 no 
centro cultural Caixavigo. 

Na cidade vella 
compostelá 
Joxe, guitarra e voz, actua o Martes 7 
no Metate. O duo de guitarra e saxo 
Duo Tocayo, o Mércores 8 no Modus 
Vivendi. Ricardo Parada, guitarra e 
voz, tamén o Mércores 8 no Pub Is 
Pronobis. E o Luns 13, o cantautor cu
bano Norge Luis Batista, actua na 
Carrilana. Todas as actuacións son a 
partir das 10,30 da noite. 

Juego de Manos 
Salsa cubana, o Sábado 4 de Novem-
. bro ás 11,30 da noifo no Café liceum 
do Porriño. Juego de Manos naceu no 
1994 na Habana con nove músicos de 
nomeadas agrupacións musicais, coa 
intención de recoller as raigames da 
música popular cubana. As suas can
cións oferecen un percoq:ido pola mú
sica cubana. Van do son máis actual á . 
tonada máis tradicional. Na actuación 
do Liceum interpretarán o seu primei
ro CD, o Rimasones. + 

Danza 

Customs, cancelado 
A saJa Galán de Santiago tivo que sus
pender o espectáculo-da New Bulga
rian University, Customs, previsto pa
ra os días 2, 3 e 4 de Novembro. + 

funtos ... Iste costume foise trasmitindo 
ao través da noite dos tempos até chegar 
a perto dos n9SOS dias, no que xa perdi
do o elemento pagán dos nosos antepa
sados, é utilizado como un xogo para -os 
nenos trabucando as caliveras humáns 
por cortizas de melóns alumeadas ... En 
certas zonas de Galiza, como na comar
ca de Cedeira e nos arredores, foi pervi-

. vindo iste costume até hai uns anos en 
que estivo a piques de desaparecer". 
Maior información na Chirlateira (981) 
48 07 65. 

Magosto-Folk en Cuntis 
O Venres 3 de Novembro, a partir das 9 
da noite no Campo da Feira, a Asocia
ción cultural O Meigallo celebra a se
gunda edición do M~gosto-Folk en 
Cun.tis con castañas gratis para todos. 
Intervirán os grupos: Mutenrohi de 
Ourense, Verbo Xido de Cuntis e Be
rro Güeto de Vig9, fonnado por anti
gos compoñentes de Matto ·Congrio e 
Aimeguin. Unha cbarla do profesor 
Olímpio Arca sbbre a -orixe dos ma
gosto (ás 8 do serán na Casa da cultura) · 
completa a festa. De haber mal. tefllpO 
aprazarase para o Venres seguinte. + 

rrespondéncia para facer amigos· e ami
gas. Apart. 3057. H~_l?~a 3. tp300 Cuba. 

•Mozo de 24 anos, filio de pais ga
legos, quixera manter correspondén
cia con mozas galegas de 18 a 35 
anos. Son curriño e falangueiro. Gosto 
da natureza e os a..nimais. Escreber a 
Alberto Seoane. La Economía, 17-4 lz. 
48902 Baracaldo. Vizcaya. 

• Chámome Oreyne Michael Ramí
rez Medina, teño 19 ¡¡.nos, 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 
Espiritus. 62600 Cuba. 

• Son unha estudante cubana de 23 
anos, gosto da música, o teatro e o bai
le. Quixera intercambiar experiéncias e 
opinións éon xente doutros países. Es
creber a Tamara Pinillo. Gaveta postal 
20015. Habana 20. 12000 Cuba. 

• Gostaria manter amizade por carta. 
Son Y anasa Pinillo, teño 15 anos e moro 
en: Vía Blanca 216. Entre Vegas y Flores 
(Lerro)._ Ciudad de Habana. Cuba.+ 
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( ... Instantánea orixinal de Manuel Fraga en Perbes e reprodución manipulada. 

As computadoras oferecen 

. ( ... Portada dunha revista grega que 
presenta á muller do lider socialista 

Papandreu cunha amiga, ambas 
espidas. A imaxe pretende mostrar a 
existéncia dunha relación lésbica entre 
ambas. Acusárona de s.er unha 
fotomontaxe. A crítica indirecta, 

baseada en cuestións morais, é 
utilizada de cote para destruir o 
prestíxio de certos líderes. 

novas posibilidades de manipular ao leitor através da imaxes 

Fraga inchado e desinchado 
No número anterior, este periódico publicaba 
en portada unha fotografia ostensibelmente 
manipulada por meios .informáticos, 

práctica que cada vez resulta máis común 
na prensa,_ mália que non sempre se 
conf ese e os fins sexan diversos. 

•M. VEIGA 

E stes mesmos días, os xornais publi
. caron unha fotogn;¡fia da esposa do 

primeiro ministro grego, Andreas 
Papandreu, en posturas supostamente 
lésbicas. O lider socialdemócrata heléni
co acusou aos xornais que deron a coñe
cer a fotografia en portada -e que antes 
apoiaran ao seu governo- de manipula
ción co fin de desacreditalo. 

A fotografía deformada de Manuel Fraga 
non posue unha leitura política tan per
versa. Trátase simplesmente de ilustrar 
por méios gráficos p que se afirma meta
foricamente no título da notícia. 

A manipulación é xa un feito 

O fotógrafo e profesor da Facultade de 
Belas Artes, Manuel Sendón, indica a es
te respeito que· "hoxendia a informática . 
está a empregarse para deformar as foto
grafías. Non só se ensanchan e estreitan 
os rostas, en función das necesidades do 
deseñador, senón que tamén se cubre, 
por exemplo, nas fotografías dunha roda 
de prensa, o indicativo do micrófono de 
determinada emisora da competéncia ou 
se suprime unha persoa considerada in
conveniente''. Sendon estima que "proba
belmente se están a levar a cabo mani
pulacións de máis envergadura que non 
se descubriron ainda". 

O semiólogo francés Roland Barthes 
mencionaba xa en 1961 que unha foto
grafía do senador norteamericano Mi
llard Tydings, ao carón do lider comunis
ta Earl Browder, custoulle, ao parecer, o 

. escano. Pouco tempo despois descu
briuse que a imaxe era o resultado dun
ha manipulación. 

En todo caso, como o próprio Sendón ten 

posto de manifesto na última edición da 
Fotobienal que se celebra en Vigo, a foto 
/nunca é unha ·representación exacta do 
real, senón un ponto de vista. A técnica 
non é fidel ao que ve o olio e o fotógrafo 
realiza unha escolla de encadre, obxetivo 
etc. A deformación informática que A Na
sa Terra realizou non é moito maior que 
a que se pode conseguir cun obxetivo 
grande angular. 

·A manipulación da fotografia posue 

ademais u_nha longa história, através 
da fotomontaxe. John Heartfield, por 
exemplo, empregou esta técnica para 
facer propaganda contra o nazismo na 
revista AIZ e non foron poucos os que 
o acompañaron na .afeizón pola mesma 
arte. A novidade radica agora na facili
dade coa que a informática consegue 
resultados que antes consumían dias 
enteiros de laboratório e mesmo logra 
efeitos novos que só neste momento se 
comezan a experimentar. 

Sendón considera que se 
o leitor estivese alfabeti
zado a respeito das ima
xes, como o está no to
cante aos textos, "dubida
ria do que se lle oferece e 
non creria a pé feíto todo 
o que ve". "O léxico -en
gade- é contrastar a in'" 
formación concreta con 
outras fontes, para relati
vizar o seu grado de cre
dibilidade". 

Defende tamén a postura 
de que "os xornais alter
nativos deben empregar 
as computadoras para 
cuestionar o uso, moitas 
veces enganoso, que se 
fai da fotografia". ·"A inter
vención sobre a fotografia 
-engade- contríbuirá a 
que os leitores abran os 
ollos e descubran que a 
foto non é unha acta nota
rial da realidade". + 

C ... Fotomontaxe coa que 

John Heartfield recordaba 
nos anos trinta que o nazismo 

estaba financiado 
pola burguesia xermana. 

TRES EN RAIA 

Ben Barka 
• XOSÉ A. GACIÑO 

Ahistória da represión e da vio
léncia institucional están tan 
cheas de tebrosos acontece

mentos, con ou sen cobertura legal, 
que non é dificil atopar aniversários 
significativos para tempos coma es- · 
tes, cando o terrorismo de Estado, de
nunciado indistintamente pola sincera 
dignidade democrática ou pola dema
góxia do populismo oportunista, enve
lena a convivéncia política. 

Hai un mes lembrabamos o vixésimo 
aniversário dos derradeiros fusilamen
tos do franquismo, mentres todos nos 
dispoñemos -alguns con fascículos 
encadernábeis- a facer a enésima 
leitura dunha transición supostamente 
exemplar. E nestes dias -o pasado 
29 de Outubro, exactamente- cúm
prense trinta anos da desaparición 
(eufemismo que anos despois popula
rizaría a máquina represora dos milita
res arxentinos) de Mehdi Ben Barka, 
líder progresista do Marrocos e do 
Terceiro Mundo (ía presidir a Confe
réncia Tricontinental que se celebrou 
na Habana, en Xaneiro de 1966, tres 
meses despois) . A verdade é que en 
España non está tendo a repercusión 
que mereceria, dadas as circunstán
cias (as do GAL e as das relacións 
con Hassan 11), pero os franceses 
sensíbei~ e demócratas ainda rumi
nan a vergoña de que Ben Barka fose 
secuestrado por policías franceses, no 
centro de Paris, e liquidado nunha si
nistra operación conxunta dos serví
cios segredos da Franza, Marrocos e 
Estados Unidos, segundo testigos que 

· non viviron para repetilo. 

Hoxe lamentamos, mesmo con certa 
compaixón paternalista cara a povos 
enredados no seu atraso, os resulta
dos de miséria no que desembocaron 
as ilusións descolonizadoras . Esque
cemos que a fontanería do civilizado 
Ocidente se ocupou coidadosamente 
de corromper ou de eliminar ás máis 
lúcidas persoalidades dos movemen
tos anticolonialistas de liberación.+ 

VOLVER AO REGO 

O canal británico Channel 4 emi
tiu o Domingo día 29 un docu
niéntal titulado Mans Ocultas 

no que dous axentes retirados revelan 
que a CIA financiou o arte abstracto 
para loitar contra o comunismo. Entre 
os artistas potenciados estarían Po
llock e Mark Rothko. Por suposto a 
CIA no ofereceu directamente o seu 
insólito mecenazgo, senón através do 
denominado Congreso para a liberda
de cultural. A organización, que agru
paba a intelectuais e artistas, abriu ofi
cinas en 35 paises, publicou máis 
dunha dúcia de revistas e patrocinou 
numerosas exposicións itinerantes. 

Non debe extrañar. Franco acobillou 
nas páxinas da sua pr,ensa uniforma
da o surrealismo d palí. Outras 
vangardas estarán a pasar hoxe por 
ventanilla e nós seg tn:ios a mercar 
detritus burocrático coma se fosen 
cabelos de Boticelli. + 




