O éxito .ánima aos.convocantes a novas· mobilizacións
"polo futuro qe Galiza"

A CIG reune en Santiago a
milleiros de traballadores
Máis de dez mil persoas responderon á chamada á mobilización realizada pala Confederación
lntersindical en defensa da economía galega. Unha grande desfile de traballadores bloqueou as ruas
de Santiago o pasado dia 25, pésie á abundante choiva. O éxito anima aos responsábeis desta
central a convocar novas mqbilizacións, máis contundentes, en refrexo de que "os galegas non
~
estamos dispostos a aceitar a pontica económica que se nos ven enriba"
Así se preparou
a transición
Monumenfos franquistas
ainda en pé
O antifranquismo na
un iversidade de
Santiago
A cultura á morte de
Franco
As cartas do pa i de
Baena
Entrevistas a militantes
histórico·s da UPG e do

PC
Artigo de Francisco
Rodríguez

ANDRÉS PANARO

ESPINACAS
SOBRE RODAS
Renate Welsh
A protagonista <leste relato é María,
unha rapaza romena recén chegada a
Viena e marxinada na escola por mor
da súa orixe nacionál. Esta é unha
novela para a tolerancia, na que
Renate Welsh aborda sen trampas os
problemas da xenofobia e a
discriminación.
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O BNG .cre
que as últimas
senténcias mostran o
desprezo do PP pola lei

AXunta pudo incurrir
'
en_prevancac1011
aodeixara
ANosa Tenu sen axudas

..
.

Poema inédito de
Bernardino Graña na
morte de Franco

Manuel·Rivas:
'A cultura é o mellor
'
recurso econom1co
para o futuro'

.

O Tribunal Constitucional ven
A Xunta pudo incorrir nun deManuel Rivas ven de gañar o
de darlle a razón ao deputado
lito de prevaricación ao moPrémio Torrente Ballester, que
nacionalista Xosé Manuel
dificar o Decreto 103/1994
óutorga a Deputación da Coruña
Beiras no recurso de amparo
do 21 de Abril, polo que se · coa -sua obra -Que me queres
apresentado contra a suspenestabelecen "axudas dirixiamor? Ainda non deixaron de
sión por parte do presidente
das ás publicacións periódi- . venderse nas librarias os 'seus fido Parlamento Victorino Núcas escritas íntegramente en
bros Un millón de vacas e o
ñez no ano 1993 dos seus digalego", coa Orde do 6 de
máis recente En selvaxe compareitos de deputado durante un
Xullo de 1995 "pola que se
ña. Na obra premiada, ainda sen
mes. Beiras, que tora expulanúncia a concesión ... ", á que . publicar, compendia varias histósado cando se tramitaba a rese lle engadiu un apartado
rias "actuais e duras, pero nas.
forma do regulamento do Parno que as restrinxe aos diáque agrama a tenrura". Nesta
lamento, considera qu e "Vicríos. Oeste xeito, lograron
entrevista fala do desprei;o dós
torino Núñe-z é o responsábel
excluir, po'r cuarto ano conmedio.s de comunicación pola
xur~dico, pero Fra,ga ,é o, polí-1 . secutivo, a,, A, -Nosa, ,Terl'¡a · . cultL,Jr,a, E7 .do pe$O da traqi¡;;ipn. f)a .. ,
tic.9::-. ..: ·,,: .. '. <_.;,{P,~x. ~:e·~~),.~'. ák~t.~:~ -~~~da·s ... ·.1 ._, (·P.~x •.. 7). riarrafo.tp··actuál. (Páx. 19 e 20)
,
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A manifestación de

,

Compostel:='peribd~ de n1obilizacións xeraiS
en defensa da economi~ gale~a

Notábel re,pos,a social
convocC.tóri~ d~ CllG
ALFONSO EIRÉ -

.I

A CIG en solitário -CCOQ e UGT non convocaron- demostrou .unha capacidade mobilizadora que surprendeu a non poucos
observadores o pasado dia 25 en Santiago. Unhas dez mil persoas, pésie á choiva e o mal tempo en toda Galiza, amasaron,
~egundo dirixentes do sindicato nacionalista "que non estamos dipostos a resignarnos" e que "Galiza pode ter futuro". Fernando
Acuña, secretário xeral, da Confederación lntersindical Galega, pronunciouse a pral da "unidade de acción coas demais centrais,
sempre q~e sexa para camiñar, non para estar quedos". Na mobilización participou tamén unha ampla representación do Sindicato
L~brego, así como membros das distintas organizacións políticas e sociais do arco nacionalista.
Compostela. Un fato de xente
agarda ao carón dunha porta.
Eran as 11, 10 da mañán do 25
de Novembro. O Anxo azanqueaba pala ruado Franco como se
o levara o demo. la dereito ao
Bar Azul. Era Sábado polo·que o
café estaba pechado. Coidei que
aquela xente ña ali unha espécie
de cita de encontro e estarian
ag·ardando. Non. Só tentaban
mercar lotaria no despacho do
lado. Non ian á manifestación
pero tamén trataban de sair ·da
crise, pero apelando á deusa
Fortuna. Un xeito moi pouco dialéctico ainda que tamén sirve para ir sobrevivindo mentalmente.

'Ainda q·ae se
níolle,
aCIG
non encalle",
lema dos ·
manifestantes

Unha néboa tras.l úcida cubria
Compostela á altura da Torre do
Relóxio iluminada difusamente
por unhas raiolas que se colaban
polo tragaluz dun nuveiro. Daba
as 11,30 a Berenguela. Os paA. IGLESIAS
A Quintana voltouse a converter no recinto no que ~ nacionálismo defende os direitos dos galegos.
raugas comezaban a frorecer como zarrotes e os repartidores de
ilegal a programación da TVG.
sen incidentes, pero Santiago
nova consigna: "manda caralla,
apoiaban a manifestación (vápanfletos non eran quen de satanta xente sen traballo". "A sorias do BNG, unha delas con alestá colapsado".
calos de ·debaixo dos chubas- · Duas ambuláncias viñan a todo
lución, autodeterminación!", cocalde e concelleiros, FPG, plataqueiros e entregalos sen empa- . meter bruando. Os das pancar-· "Ainda que se molle, a CIG non
reaban a xeito de contestación.
formas, organización sxuvenis,
parse: manifestación o dia dous
tas, tira para un lado, puxa para
encalle". A comitiva comezou a
de mulleres e o Sindicato Labre"Galiza ceive, poder popular",
a prol de Cuba; Galiza Nova cono outro ... ·a tempo para deixar o
andar e a chúvia arreciaba.
go Galega).
alguns tentaban pór o apelido.
tra a crises e pala normalización
paso libre. Unha rádio dicia no
Ag'ustin Malvido, ·a secretário
Pancartas e máis pancartas cos
lingüistica; os presos a Gal iza ...
seu boletín info~mativo q~e a · Xeral da CIG en Vigo_, co ímpetu
Uns dez mil paraugas marchadistintos conflitos pontuais e das
manifestación "estáse a celebrar.· dun rapaz, pt1xo a circular unha . diferentes organizacións que
ron unha hora cara a Quintana.
Non se podia palicar. Chocaban os apéndices temporeiros.
r----------------------------------------~------------------------------------------------------------,
A circulación no meio da concentración faciase imposíbel.·
Os de Vigo (30 autobuses) viñan xa en manifestación pala
Carreiro do Conde. A pancarta
de cabeza, (Polo .futuro de GaFraga lribarne denunciou as "esdos manifestantes. Para sacudir
Dando ainda .un paso máis na
programa d~ desenvolvimento
liza, hai que moverse) xa estacasas posiblidades de Galiza paa sua responsabilidade achacouxustificación da inoperáncia do
que non se dirixa á productiviba conformada na Alameda,
ra atopar saidas razonábeis á crille a situación "·á actual debilidaseu governo para atallar a sidade e á competitividade". lsto
pero os parlamentários do· BNG
se que padece". Valorab;:t deste
de política de España dentro da tuación, esta vez xa non se resignifica, segundo as suas prónon aparecian para portar a
xeito ao dia seguinte a mobilizaUnión Europea". Pero foi máis
mitiu á chegada de Aznar á
prias palabras, que a tarefa posua consigna gravada en plásción da CIG en Compostela. Coalá, coincidindo cos nacionalist~s
Moncloa, como no debate do
lítica se atopa cada vez máis litico branca. Andaban a atender
mo ·xa é habitual, cada vez que
ao criticar as negociacións de enEstado da Autonomia, senón
mitada nos seus recursos, polo
aos xornalistas e tiñan moito
se produce unha forte mobilizatracia na UE "que nos afectan
que indicou que a globalización
que reclamá da iniciativa finanque facer naquela mañán de leción social que evidéncia o desnon só a sectores industriais, sedos mercados, a con.seguinte
cieira privada axudas para podícia onde se coñecian as sencontento popular, o presidente
nón ao agro e ao mar, de .forma
internacionalización da econoder cumprir os programas de
.. téncias favorábes do Tribunal
da Xunta tenta. situarse do lado. . inxustae doorosa". . .. ., .... , . . . rniaJ .".leva ao traste~ palquer , .irJ'{~qtL11J<?l")tp~ _ qq. Xµn!q .•• . ,,
· Constitucional a prol de Beiras.e
: do Tribunal s'u'peítar:declarancfo .~ L~ :O:~:... :..~:.i:.. _; ~ '.:..~:..~:..'!! ~ - - - - - -- ~ - -·- _- ___ ~·~J~·.~.r~~.:_ ~·J ~ 1 ~·¿ _·1:1 1.~.::. !.~ ~...\_,jS'~~ _____________________ -\..'2C.L;..f..i~ :.t. ~..! ...~·..:..:.<is:.. i.. ;:.;~~.,~ -~
,
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Fraga afirm~
que Galiza ten poucas posibilidades de citopar saidas
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Os mariñeiros cenificaron nunha pancarta a crise pesqueira cos seus responsábeis. A CIG afirma que
A. IGLESIAS
agardan mobilizac!óns máis duras e amplas.

Difícil de contar. Alguns semellaban pitos queireses engurrumitados . Pero non metían a cabeza debaixo da asa. Mallados
si, pero estaban ali rexos portando as pancartas, mentres a
chúvia caía como botada por
unha regadeira sobre das testas
dos porteadores de consignas
impresas. "Onde están, que non
se ven, Comisións e UGT".
Ateigouse a Quintana. Os xornalistas discutían sobre as cifras mentres o Lorenzo aparecía na ara so/is nacionalista.
Quince mil, dician os máis. Algun afirmaba que podían chegar a vinte. Outros consideraban que as dez mil persoas si

que se superaban e comparaban a afluéncia cun Día da Pátria. Cando apareceron os números publicados, a maioria viu
como lle restaban xente e xente dos seus cálculos.

Seguir adiante
A idea forza utilizada polos distintos oradores que interviñeron
foi a de "seguir adiante". Lídia
Senra, Secretária xeral do Sindicato Labrego Galega, afirmou
que pésie a todas as trabas impostas pelas administracións,
fronte as ameazas que planean
sobre o agro galega, "á caída
forte e continuadas dos prezos
dos nosos productos, da imposi-

ción de cuotas e a perda do poder adquisitivo, s·eguiremos
adiante".

A idea forza
utilizada polos
distintos
oradores que
interviron foi a de
"seguir adiante"

O Secretário da Comisión ConCIG, Femado Acuña, chamou a
federa! da CIG, ·Manuel Mera,
moverse cara o futuro, calificando a manifestación do 25 de Notamén fixo fincapé na necesidavembro como "un tránsito cara
de de continuar na loita, xunguindo o tema económico coa
un novo periodo de mobilizaloita pola "identidade nacional,
cións". Advertiu que a CIG vai
pois ambos van indisolubelmenimpulsar mobilizacións que moi
ben poderian concluir nunha taite unidos". Mera asignou resga xeral. Acuña deixou claro
ponsabilidades: "A Xunta plégase aes dictados de Madrid e de
que a -CIG non alenta estar soa
nesta movilizacións, criticando a
Bruxelas". Pero o governo auto"falta de unidade sindical" e o
nómico non quedou tampouco
sen a sua parte alícuota de culsectarismo de CCOO e UGT
pa, por "ser cómplice do des"que se situan á marxe da realimantelamento do tecido indusdade do país", reivindicando untrial de Galiza e non tratar de le- . ha vez máis a Plataforma Galevar unha política adecuada que
ga de Acción Sindical. "Unidáde
sindical para camiñar, non para
free esta tendéncia".
estar parados", sentenciou o líder sindical nacionalista.•
Tamén o Secretário Xeral da
'-

A CIG.anúncia un.ha· fOlga X.eral para o próximo ano
"Mobilizacións máis amplas, fortes e contundentes", será a dinámica que siga a CIG nos próximos
meses, segundo o Secretário
Confedera! Manuel Mera. O Secretário Xeral, Fernando Acuña,
pala sua banda, afirma que estas
mobilizacións "serán o paso prévio a unha folga xeral que ten que.
producirse en 1996, xa que as futuras eleicións xerais de Marzo
non aportarán novas espectativas
para Galiza". Acuña considera
que a folga xeral "está máis xustificada que en 1988 ou en 1992".
Tanto Acuña como Mera mostráronse dispostos a reclamar o
concurso de máis forzas sindicais, "todas as forzas dispostas

a mudar a situación". Mera considera que é importante "facer
unha fronte comun para dar unha idea de forza e coesión fronte
a Europa", afirmando que parte
da actual situación de Galiza se
debe "primeiramente a un governo que é cómplice da política de
desmantelamento. Que non se
equivoque Fraga e o seu Governo, a manifestación ia moi especialmente contra eles. O problema galega é que estamos vendidos desde dentro". Tamén critica
ás forzas sindicais e políticais
estatais que non son capaces de
antepoñer os intereses dos seus
afiliados e militantes galegas, disimulando a situación e facendo
como se non fose con eles".

'Que non se
equivoquen
Fraga
e o seu Governo,
a manifestación
iamoi
especialmente
contra eles"

·Unidade social
Conseguida unha unidade social
para presionar a Madrid e a Brux elas, o seguinte paso que
aponta a CIG como solución seria que o governo galega mudase a sua política e asumise as
reivindicacións .. "Só coá unidade e coeréncia das forzas sindicais e sociais e cun Governo galega que defenda os intereses
de Galiza poderemos modificar
a actual sitt:Jación", afirma Mera.
A CIG considera que a mobilización do 25 de Novembro foi un
primeiro· paso importante para comezar a mudar as causas, "non
só polo grande apoio popular

acadado, pésie á forte choiva dos
días anteriores e durante todo o
desenvolvimento da manifestación, senón polo laboura que dse
desenvolvou durante todo o mes".
Así poñen de manifesto os centos
de asembleas que se celebraron
para explicar a situación na que
se atopa Galiza e a grande resposta recibida por parte dos traballadores que comezan a "racionalizar adecuadamente a gravidade da situación, as suas causas e
os culpábeis, pero tamén as futuras saidas". Nesta concienciación
a CIG destaca o papel xogado
polo BNG. Tamén afirman que foron quen de comprender a mensaxe dos traballadores: "seguir
mobilizándose". •

Fraga .non póde eludir ·a sua ·responsabilidade •
Entre as persoas que comezaron a buscar emprego, ~
desde a chegada de Fraga á presidéncia (menores de
25 aoos) a taxa de ocupación (23,2%.) .é mesmo
inferior á taxa de paro (38,9%).
·

Desde 1989, ano no que Manuel Fraga se fixo cargo
da presidéncia da Xunta, a economía galega perde
empregos a un ritmo de 25.000 anuais. O paro
aumenta, eh·cons·ecuéncia de forma permanente,
mália o descenso d~ povoación activa. Estes
131.000 pastos de traballo perdidos no último
quinquénio contrastan cos só 1.700 destruidos no
quinquénio anterior.

. A taxa de- ocupación acadou en 1994 o nível
. .Jtláistbaix.Q.daJ1istória_(~.O%J .... ~ a.~ ··-~
_·-·-···· ··~
Esta porcentaxe é do 60% na UE , do 70°/o nos
EEUU e do 75% no Xapón .
...

............

. .. -

Nos últimos anos a caída do emprego industrial foi
É patente que, dado o siléncio anterior e posterior a
patente. En 1993 Galiza perdet:J 16.900 pastos de
traballo na indústria 3.200 ao ano seguinte. O que
estas aeclaracións, o governo galega non pretende
máis que eximirse das suas responsabilidades. O
significa que só nos ·dous últimos anos perdeu o 13%
mesmo sucedera cando a crise do fletán. Igual ocurre
do$ postes de traballo industriais existentes. En 1976
cada vez que se produce unha mobilización social.
a indústria galega empregaba a 205.000 persoas,
pero o ano pasado só ocupaba a 132.000. En 18
Pero, de duas unha: a autonomía non serve para nada
an.os a indústria perdeu un tércio do seu peso. O
ou é o seu presidente o que non asume as obrigas
inerentes ao governo. Seria suficiente con lembrar a
declive do sector é tan elevado que mesmo supera
ao da agricultura. A indústria só emprega ·
intervención d'e Pujol e a sua visita a Alemaña co fin
actualmente ao 14,22% da povoación.en. Gal iza,
. _ de subsaoar a crise 9e ~-e~t ,P,qr~ _ qon_c)~ir, por' ... .-, '•J · ·
_JJ~JJte_ 9Q ~JA% no r~~tQ_QQ _Es}ªqq .,__ .• ~ .. ~ ~ - .. ... c~r:i!r?~te_, que Fraga; é U[lpf\v~l9.-:-.s~e'lY~t;19'.:. ii:: :::.::'.:·: ·1. ')'.;
·
ANOSA TERRA
A mobilización convocada pola CIG o pasado dia 25

e

Galiza mostra ademais, tanto en termos absolutos
como relativos, o piar comportamento de todo o .
Estado español. Tamén desde a chegada de Fraga o
.volume de inactivos supera ao de ocupados e a fenda
agrándase ano a ano.

-

··animou ~ Fraga ·a recoñecer a _alarmant~ situación que.
vive Galiza. O presidente da Xunta declarou ao dia
seguinte, en Vilalba, qu13 "a debilidade de España na
UE agrava a crise" e que Galiza "ten escasas..
posibilidades de encontrar saidas razpnábeis".

QPP EAXUSTIZA

O Constitucional .recofiece que Victorino Núñez actuou incorrectamente ao·suspendelo d

Beiras responsabiliza a -F raga da sua -expulsión
• CARME VIDAL
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O Tribunal Constitucional
ven de darlle a razón ao
deputado nacionalista Xosé
Manuel Beiras no recurso
de amparo apresentado
contra a suspensión por
parte do presidente do
Parlamento Victorino
Núñez no ano 1993 dos
seus direitos de deputado
·durante un mes. Beiras,
que fara expulsado cando
se tramitaba a reforma do
. regulamento do
Parlamento, considera qu e
"Victorino Núñez é o
responsábel xurítlico, pero
Fraga é o político"
Os feitos que conduciron á sen. tenza agora dictada producíronse nun momento de grande crispación na actividade parlamentária e cando se estaba a tram itar a polémica reforma do regu1amento que limitaba máis as
marxes de actuación dos.grupos
da oposición. A explicación pa-·
ra Beiras cfa sua expulsión e
suspensión durante un mes dos
direitos como deputado viña de
"forzar a inerpretación do regulamento para facerme obxecto
dunha sanción que tiña unha
clara intencionalidade política".
A aplicación do artigo 108 referido a desordes graves polo que o
presidente do Parlamento Victori no Núñez sancionou a Xosé
Manuel Beiras é considerada
agora improcedente polo Tribunal Constitucional para o simples feito de que un deputado se
negue a deixar a palabra como
aconteceu naque! momento.
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A imposición da sanción a Beiras
coincide cunh-a época na que Victorino Núñez estaba a ser cuestionado en círcuols do PP por non
ter unha actuación enérxica no ·
se-u labor de presjdente e neste .
·s·entido o voceiro do BNG consi-

r- --.-.7- --:----- ------- '."".-- - 7:--- -:- - _'."'" ____ --- ---
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dera que por iso qui~o . actuar con
el "qe forina exemplarizante como
consecuéncia da .dinámica implantada por Fraga nas ·relacións
entre o executjvo e o Parlamento.
Victorino Núñez sentiuse obrigado
a actuar como Lin servo·fiel". A ac-

tuación do presidente do Parlamento foi califiada por Beiras de
"despótica por non dicer paranoide e cunha intencionalidade
política de carácter represivo" e
por iso indicou que se tivese
sentido da democrácia el mes-
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mo presentaría a sua dimisión.
Beiras ve asi tamén lexitimada
pola sanción do Constitucional a
sua actuación no Parlamento e
neste sentido a sentenza rexeita
as alegacións do representante
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Beiras considera que Vitorino foi un instrumento da política represiva de Fraga.

.

.

O Tribunal Superior _deu a razón ao BNG - e dixo que a programación non tora aprobad.
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Televisión d~ c;;_~Hza emitiu ilegalmente dous meses
...

•H.V.

~
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t
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fredo Conde, que ese mesmo dia

..

~ :.'v.iña ·de · pa~tir en viaxe privadar

to ·avogado e recordou que "o
mesmo artigo Lo 6.2 da Lei de
Criazón da Compañia] excepcio~
naba aqueles casos, como o cita..:
do, onde a Lei exixa unha maio_ria qualifjcada".

aclarado, irnos retirar o contencioso administrativo, xa que non· queremos xudicializar a vida do Consello". Os representantes do BNG
Gren que a senténcia deberia significQ.r que '1odos os membros do
Coñséllo puxesen en ,primeiro lugar o cumprimento dos obxectivos
que n:iarca a Lei de Criazón da
· Compañia, como que os meios
públicas servan aos intereses do
país . e que se rixar:i conforme. a
princípios de ir1dependéncia".

A Sala do Contencioso Adminfs- · Pésie a qué a daquela presidenta,
trativo suspendeu a execución da
Tareira Navaza, estimaba que a
programación de Outono/lnverno
programación non fara aprobada,
. · da Compañia de Rádio e Televi- . a dirección da Compañia proce. sión da Gal iza a instáncias dos.
deu á pór en marcha agachándomembros do Consello de Admi- ··· se tras unha argúcia legal.
. Neste sentido o fallo afirma· que
nistración des.ignados polo BNG.· . 1 .
· •
..
. ·
, "o facer unha. interpretación dis..:
A consecuéncia deste fallo . des ,. ~-l .A definición sobre que número ..tinta, polos avatares que podan
.. préndése que tanto a rádio como . de persoas constit4e a maioria .resultar pota non pre.senza ou va. 1• a televisión galegas emitiron ileabsoluta provocou a polémica
cáncia dalguns dos seus mem. , . galmente durante dous meses ·e
entre a dirección do meio e os
bros, é tanto como dar viabilida,l meio. Unha reunión urxente do conselleiros do BNG. Un asesor de á adopción de acordos, tan
Por outra banda, o auto adara o
:- Consello restituiu a legalidade.
xurídico da compañia, Eduardo
trascendentes como o impugna:
·
Garcia ·de· Enterria, elaborou'·un
do, escamoteando a participamecanisr:no para a.toma de decisión s importantes, deste xeito
A execución da programación tora
informe- para xustificar o comezo
ción que a Lei impón". De feito,
descalifica a interpretación da J-~i
recorrida por Francisco García
da emisión. O documento entrechovia contra mallado.: o polémi:que.fai o PP.
Suárez e Tareixa Navaza Gonzágado ao tribunal consideraba leca votación era a segunda volta
lez -que naque! momento ocugal a aprobación da programadoutra celebrada o último Martes
paba a presidéncia rotatória do
ción conforme a que esta contara
de Xullo, na que tampouco acaM! Tereixa Navaza.
A. IGLESIAS
Tan pronto como for toñecido o
ConsellO-:.- en base á sua aprobaco voto favorábel da maioria abdara o apoio legal necesário (na
de entender 0 Consello como unfallo, o 'representane do PP, Xosé
ción ilegal o 13 de Setembro pasoluta dos asistentes á reunión
primeira volta os dous tércios dos
ha finca particular do pp e pon de
Luis lravedra, que ·neste periodo
sado, dado que non contou cos
do Consello, e que por tanto o
membros do Consello).
manifesto gue teñen que respetar
ocupa a presidéncia rotatória, dixo
votos da maioria absoluta dos
seu ·cálculo non se debia facer en
as regras do xogo", dixo Francisco
que na "TVG creo que ternos oumembros do Consello, por non
base á totalidade dos membros· 11 0 Consello, finca do PP"
,Garcia,- membro do , Consello de.tr~~ co~s~~ _qu~ fé!cer que arid?r
( 1 asistir dous dos representantes do
do ~ons~llo. Pero,º Tribunal S~"
.
·~ 'signado polo BN~t~at.ti~<ár1lJrv;, C~PlJ·~SJ9iScr9~~~·~JiJP:ált:a l.,qJ:J,~u9~
r - ~~-41a-ca11te :e o crutm-M- .-. pe~1or; eiuLteu ~a-t-9-Z.-Q.D.-a~ .~.ilflPb ; :."A see.te11~a_;<je.sfJ}QTltawt:ia..f~JW~ . I.ciou.que ~unha_v.ez.•.qJJe-todo~..es.tá ..... ~9.í]t?<;l,9,_ pr~~.E?2~!:: -~.. E'.~ny_~9~~ ~~
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s seus diretos .de deputado no 1-993·

CENSURA A UN ,X EITO .
DE FACER POLÍTICA

o Parlamento

A.EIRÉ

legal da Parlamento de Galiza
nas que se introduce como agravante a actuación do deputado
durante toda a lexislatura. Agora,
para o parlamentário nacionalista, está a fallar a técnica "do poder establecido na Xunta de Ga1iza" de querer mostrar a sua
imaxe como a dun político "circense e vociferante" no canto de,
segundo a sua opinión, estar a
"usar os resortes aos que se me
forzaba a recurrir para defender
os direitos dos cidadáns".
O Presidente do Parlamento, que
comentou publicamente a sentenza antes de que tiveran coñecemento oficial as partes, desouviu as acusacións de Beiras e limitouse a asumir a sua "responsabilidade persoal" desvinculando dos feitos tanto ao PP. como
ao presidente da Xunta. Quixo tamén o presidente restarlle importáncia poi ítíca ao acontecemento
que "é político en canto se trata
de duas persoas políticas, non é
por un enfrontamento persoal" e,
a pesares de repetir que acataria
a sentenza sen a compartir, non
dubidou en aventurar unha xustificación sobre a sua actuación recriminada agora polo Constitucional ao dicer cun xogo de palabras: "Se eu non fixera o que fixen non poderia ter evitado que
outra persoa fixera o que fixo ,
mentras que se esa persoa non
fixera o que fixo teria evitado
que eu fixera o que fixen".

Un regulamento ilegal
A comparecéncia de Beiras ante
os xornalistas non se limitou a
valorar politicamente a sentenza
do Constitucional senón que foi
máis alá chegando a po·ñer de
manifesto as irregularidades que
rodearon á aprobación dunha reforma do regulamento levaria a
"amordazar e reprimir máis a actividade na Cámara".

·sión.

No recurso apresentado polo deputado nacionalista pediase ademais a anulación das actuácións
ex~cutadas durante o tempo no
que Beiras estivo suspendido dos
seus direitos como deputado o
que significaria anular dous arios
da cuarta lexislatura unha vez
que sen a aprobación do novo regulamento non se poderia ter desenvo l vid o a actividade parlamentária. A sentenza non recolle
esta solicitude ao entender que
Beiras pudo defender a $Ua posición ao participar no pleno de
aprobación final da reforma pero
deixa a porta aberta á posibilidade de que a lei fose anulada polas irregulariedades que concurriron na sua tramitación .
Neste sentido Beiras responsabilizo u ao PSOE de non ter
apresentado no seu tempo un
recurso pedindo a anulación do
proceso por se ter celebrado en
. Xullo sen que se aprobase antes
a habilitación do mes. No pleno
no que se queria aprobar a habilitación cos votos do PP o depu- ·
tado Bautista Álvarez denunciara a existéncia de sinaturas falsas entre os deputados e deputadas que asinaban a iniciativa - ·
daquela as deputadas estaban
en Bruxelas- e o ponto foi retirado da orde do dia.
Para Beiras á ,actuación pacata
do PSOE naquela altura na que
era o grupo maioritário da oposición -28 deputados e 5 o BNG- e
a sua negativa á proposta dos
nacionalistas de apresentar o recurso posibilitou a aprobación
das reformas do regulamento xa
que se fose interposto outro recurso polo Grupo Socialista ao
respeito da tramitación "seria fallado a favor nas temáticas nas
que non foi este por ser demasiados efctos para derivalos dun
recurso apresentado por unha
persoa". •

As senténcias que susper:ideron a programación da
TVG e a que anulou a suspensiólJ dos dereitos parlamentários da.que foi obxeto o voceiro do BNG, Xosé
Manuel Beiras, evidéncian xurídicamente o xeito despótico e represivo que ten o PP de governar, pois
acabaleando .como Afilas modernos na ardesía da
maioria absoluta, .non teñen xénico en saltar as seves da legalidade e pisar as
normas democráti"cas que
pulan por agramar nas bo1.:1zas aborreadas polos nosos
representantes nos montes
comuns das institucións. .
Máis, . para analisar a política do PP , tan importantes
como as mesmas senténcias, son as reaccións que
mostraron publicamente os
máis direitamente desautorizados , Xosé Luis Eiravedra
(voceiro do PP no consello
da RTVG) e o Presidente do
Parlamento, Vitorino Núñez,
ao ter conecimento das decisións do Tribunal Superior
e dg- Tribunal Constitucional,
respeitivamente.

_titucional , e persiste en botarlle- a culpa a Beiras pois
"se non fixera o que fixo, eu non teria que facer o que
fixen". Non se pode esquecer que a suspensións dos
dereitos parlamentários 1 ~e Beiras por un mes, tiñan o
prelúdio qa discusión ao regulament.o parlamentar
moito máis restritivo para a oposición que denunciaba
os atrancos á participación democrática que estaba a
por a dereita. O episódio
non só serviu para desviar
a atención pública da discusión central, senón que se
aproveitou para lanzar unha
campaña contra o voceiro
nacionalista onde se empregaron cotianmente verbas
como "istrión" "energúmeno", "berrallouzas" ou "paiaso". Tentando proxetar á sociedade unha imaxe de Beiras lrresp~tuosa coas i'ntituc i ó ns e coas normas de
convivéncia. De tolémia, en
suma, verba que usaron en
A. IGLESIAS · máis dunha ocasión os deputados populares p~ra alcumar a Beiras. A cuestión
- - - - - - - - - - - - - - - - era desacreditar a Beiras e
desacreditar ao BNG. Estes
feitos fóron os que lle servi- '
ron ao PP de bateria de ataque ao nacionalismo durante a campaña eleitoral.

'Acabaleando como Atilas
modernos na ardentia da
maioria absoluta, non teñen
xénico en saltar as_seves da
legalidade"

O PP non só teimara eri
ratificar a programación da
TVG , sen contar coa maioria legal estabelecida, senón que se negara anegociar co BNG a percura
dunha saida para non perxudicar á televisión pública
galega, arremetendo contra os nacionalistas aos
que chegaron a acusar de
falsificar documentos. Ditaminada a ilegalidade
manifesta, receben a senténcia xudicial coa mesma fachenda, afirmando que "ternos outras cousas
que facer que andar con estas gaitas". Pero Eirevedra foi ainda capaz de ir máis alá e calificou de
"trifulca" o recurso do BNG, aludindo a escures
fins, por máis que, como se"íltenciou o TSXG, o
BNG o que fixo foi restabelecer a legalidade que o
PP non tivera reparos en despreciar, mesmo con
alevosia e publicidade.

Vitorino Núñez di acatar a senténcia (faltaría máis), pero afirma non compartila e segue- a ratificarse na sua
anterior postura, agora censurada polo Tribunal Coris-

A decisión de Vitorino Núñez non foi unha éasualidade, senón que estaba inserida perfeitamente na estratéxia da dereita para combater ao nacionalismo. Con
anterioridade Fraga lribarne xa manifestara que había que rematar dunha vez
coa atitude de Beiras. O Presidente do Parlamento
é un intrumento máis. desta política global do PP que
non ten reparo tampouco en dei.xar sen axudas a todos os meios que tradicionalmente veñen usando o
idioma gale_go en exclusivi<;lade alterando o contido
dun decreto.

Algunhas veces os Tribunais cando analisan as don·ductas do gov..erno ·autonómico, como no caso Verín,
consideran que se pode talar de "ilegalidade, anormalidade· ou chapuza administrativa", pero resolven
que non houbo delito por entender que é cuestión qe
fe. "A fe salvaravos", xa dixera Xesuscristo.•

· -------------------------------------------------~--,

ntencio1on· quejo Cono BNG
9ria sigbros do
íleiro lu)<ectivos
tzón da
; meios
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pleno extraordinário con carácter
urxente para non incorrer en desobediéncia á senténcia e aprobar a programación. lravedra faciase eco dunha suxeréncia do
Tribunal: "É tainén probábel que
tales evendualidades [os prexuízos que podía provocar a non
aprobación da programación] podan atapar solución alternativa na
competéncia do próprio Consello". Destas non faltou ninguén á
reunión e os membros do PP suma.ron a maioria absoluta necesária.

:te decie xeito
1 da ~~i
0
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CONVOCATÓRIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINÁRIA

A polémica viñera acompañada
de diversas acusacións contra
Taxeira Navaza por parte de lravedra. Cando Navaza, informou
aos meios de comunicación sobre a non aprobación da progamación por parte do Consello de
Administración, lravedra acusou
a Navaza de mentira e falsidade.
"A Leí de Criazón faculta á persoa que ocu_pa a presidéncia ~
Ainda que lravedra recoñeceu· moderar as reunións e comurnde feito o sentido do fallo, daciacar as suas decisións á prensa
rou que a polémica estaba pro-indicou Francisco Garcia-,
vocada por "unha trifulca política . pois ven, agora xa sabemos que
e o que a promoveu saberá camentia e falseaba, o Tribunal
jes son os seus flns".
deunos a raz6n".
•:

1dara o
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P, Xosé
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ANOSATERRA

a un acordo, pedimos que as tertúlias fosen plurais, só cando non
houbo outra saida, foi cando recorremos ao Tribunal Superior".

Segundo acordo do Consello de Administración de 4 de Novembro de 1995, convócase aos señores ·accionistas de Promocións Culturais Galegas S.A., con domicilio en Vigo, na rua do Príncipe
Nº 22, a unha Asemblea Xeral Extraordinária, que se celebrará na devandita sede. social, a celebra
o dia. 8 de Decembro ás ·17 horas en 1ª· convoc~tória e o d_ia 9 ~ Decembro á mesma hora en
segunda e definitiva. A asemblea desenvolvera~e de acodo coa seguinte:
ORDEDODIA

1 .- Exame de novos proxectos empresariais . .
2 . - Ampliación de Capital.
3 . - Rogos e perguntas.
En Vigo , a 8 de Novembro de 1995

1

Se lravedra recuncaba nas suas
acusacións contra Navaza e Garcia, este. último recordou que .
"cando com~zou a polémica bus·. -cam0s·~a~pe'sibilidacle··.de téhegar
-
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O Bloque amosouse preocupado :
porque "os representantes do l
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DIAS
XOSÉ LOIS

• Apreséntase o
Colectivo
Independentista
Galego
O dia 2 de Decembro terá
lugar a primeira
. apresentación pública do
Colectivo Independentista
Galego Provisório. O acto
é ás seis da tarde na Casa
da Cultura do Grave e, nel,
os membros deste
colectivo talarán ·sobre a.
situación do movimento
independentista e da sua
próxima reorganización.•

• Os sindicatOs
•
queren negociar
o património
das cáma.ras
· agrarias
#

•

Desde que comezou o proceso
de liquidación das cámaras
agrárias ; os sindicatos levan ·
solicitado a negociación coa
Consellaria de Agricultura sobre
o património das mesmas. Polo
de agora, non recibiron unha
resposta xa que a Consellaria
alega que está tratando con
particulares e outras institucións
as reclamacións sobre este
património. Para os catro
sindicatos, Unións Agrárias,
Sindicato Labrego Galego,
Unión Sindical Agrá¡ia Galega e
Xóvenes Agricultores, é
imprescindíbel que, como
representantes dos agricultores,
se lles teña en conta para
determinar o futuro do
património das· cámaras e deron
un prazo de resposta ao
conselleiro Tomás Pérez Vidal.•

• Manifestación
contra o
bloqueo a Cuba
A aprobación, en Estados
Unidos, da Lei Helms-Burton, que
endurece o bloqueo contra Cuba,
está a causar reaccións de
solÍdariedade coa illa en todo o
mundo e, 'por suposto, na Galiza.
Esta nova medida lexislativa
norteamericaná'propón o
exercício de presión sobre
terceiros países qu,e manteñen
relacións comerciais con Cuba e
senta as bases para un hipotético
proceso político na illa, .que séria
controlado polos Estados Unidos.
Son moitas as organizacións
mundiais que proclaman que
esta-nova -leí vi0la t0do direito
internacional e a soberan.ia do
povo cubano. Na Galiza, ·
convócase unha manifestación o
Sábado 2 de Decembro en
Santiago de Compostela ás doce
da mañá. Participan un amplo
abano de organizacións : as
asociacións galegas de amizade
con Cuba, os sindicatos UGT,
CCOO, CIG e SLG, as ·
formacións políticas BNG, FPG, .
EU-EG e PCPG, e outros grupos
estudiantis e de solidariedade. •

•Europa dá
'u nha esmola
ao Sul do
Mediterráneo
Para frear a imigración ilegal
procedente da outra beira do
Mediterráneo e para contera
expansión do islamismo, Europa
montou a confer~n~ia de ,
Barcelona, onde paise.s da area

ac<?.r~~r~n, ? !3S!~b.e.le_c!m~~t~ ~-~~

mercado llore e a 9on~esion ae
axu~a~ ao Sul a camb1~ d~ que
aceitaran o retorno dos 1m1grantes

•Irlanda aproba -o
divórcio pésie as
presións da lgrexa

ilegais na Europa. A polémica
estivo centrada en torno aos .
direitos humanos. A pretensión de
Sí ria de distinguir entre loita
armada e terrorismo molestou en
Europa, a iso Síria contesou que
en Europa tamén se agachan
terroristas que actuan nos
estados do Sul do
Mediterráneo.+

• Xunta e lgrexa
_unense na
polémica da
relixión no
•
ens1no
#

Aos bispos galegas non lles
parec_eu ben, non xa que a
relixión non sexa matéria
obrigatória no ensino non
universitário, senón o xeito de
formular as alternativas a ese
valeiro. Así, lanzaron un ataque
.
contra a Consellaria de
Educación e foi ·Manuel Fraga '
quen, imediatamente, ofreceuse

a dialogar coas autoridades
eclesiásticas sobre outras
alternativas. O deputado
nacionalista Francisco
Rodríguez, lembr:ou nunha
pergunta no Parlamento que non
é a lgrexa unha institución coa
que se teñan que consensuar
aspectos relativos á educación e
interpelou sobre cales son as
discrepáncias que manteñen os
bispos coa orde da Xunta.
Tamén o sindicato CIG
manifestou ante as declaracións
dos bispos que- a fe relixiosa non
ten cabida no ensino público·, non
así o estudo dos feitos relixiosos
no áméto das ciéncias -sociais. ·
Reseñan, ademais, desde a
central nacionalista, que hai un
recurso contenciosoadministrativo no TSXG contra a
Xunta por non ter sometido o
decreto á consulta ante o
Consello Escolar de Galiza antes
de promulgalo. O recurso foi
interposto polo sindicato xa que
consideran que é un feito
reiterado o promulgamento de
recursos pola Xunta sen consultar
á comunidade educativa.•

A lgrexa fixo da
posibilidade de que os
irlandeses se divórcien
un ha cuestión de princípios
e puxo toda a carne no
asador para que o
referéndum sobre esa
cuestión , o Domingo 26,
dese un resultado
negativo. O esforzo só
pagou a pena en parte .
Finalmene gañou o si, pero
a ampla marxe agardada
polos partidários desta
opción non se viu
confirmada e o non estivo
a piques de acadar a
maioria.•

• O encoro do Úmia
estaba proxectado
para Andalu~ia ·
O proxecto de ancoro . no rio Úmia nos
·concellos de Maraña, Caldas e Cúntis,
. estaba proxectado para Andalucia. Na
exposición pública esqueceron substiuir
várias localidades andaluzas palas ga. legas, de modo que figuran topónimos
como Puebla de Guzmán, Ribera de
Guadiana ou San Lúcar. Mesmo tiveron
que publicar unha fe de erratas no BOE.
Algo que surprendeu aos viciños foi comprobar que o estudo de impacto meioambiental deixa a un lado o estudo da sismicidade da zona porque di que "e case cero", cando é notório que Caldas e Cúntis
están situadas enriba dunha falla que é a
que provoca que haxa augas termais.
Por outra banda, está prevista unha manifestación convocada polas Plataformas
contra o encoro das tres localidades
afectadas para as cinco e meia da tarde
do Sábado 2 de Decembro en Caldas .•

A. IGLESIAS

• Xuota e PSOE
pactan o Plano de
Resíduos

• A policia cachea aos
asistentes dun xuízo
a un insubmiso

Francisco Vázquez, Xosé
Cuiña e Xoán Manuel Diz
Guedes chegaron a un
acorde para que as
mancomÚnidades da
Coruña e Vigo acederan
ao Consello de
Duas furgonetas da policia ocuparon os
Administración da
xulgados de Vigo o pasado Martes 28,
Socidade Galega de Meio
mentres se producia un xuízo ao insubmiso
Ambiente (Sogama), que
Ricardo Conde, para o que o fiscal pede
xestiona o Plano de
doce
meses de cárcere. A policía cacheou
Resíduos . Con este
a público e testemuñas, a pesar de que
acordo sai adiante o
uns e outros acreditaron a sua condición
proxe.cto de incinerar o
de pacifistas .. Os cacheados perguntáronse
lixo na planta de Meirama.
Cuiña asegurou que a
en torno a procedéncia da orde. Recenteposesión por parte da
mente, durante o xuízo ao insubmiso Vítor
Xunta da maioria do
Belho, en Compostela, o xuiz tivo que
accionariado (51%)
desaloxar a tres unidades da Garda Civil
garante un uso razonábel
que ocupaban o edificio. "Teño plena condo Plano . A pesar diso,
fianza nos pacifistas", dix? o maxistrado.
até agora Sogama
enfrentouse co PP vigués
• Por outra banda, o insubmiso lugués Mipor mor da ubicación da
guel Anxo Abraira, que cumpre condena
planta empacadora de
Teis. •
en Bonxe, soliciou ao Governo a liberda-

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

• lmponse..
a negociación .
·na Franza
tras unha folga
masiva ·o-governo

de Alain Juppé sobrévive entre folgas e manifestación s da cidadania. Ante o
paro do funcionariado o Venres 24, que deixou sen serví. zos públicos á Franza, o governo terá que aceptar a negociación cos sindicatos. A folga foi convocada .. pola totalidade dos sindicatos a causa da
medida proposta por Juppé de incorporar aos traballadores do sector público ao Réxime
Xeral de Seguridade Social, co que terian que cotiz~r cor~nta anos para obter o máximo
de xubilación , como no secto( privado. Até agora, tiñan que cotizár trinta e sete anos e médio .

a

A política social francesa .semella pasar segundo plano pola decisión do governo de recortar
· l os gastos dese capítulo e non subir as pensións. Frania viviu o Venres unha xornada de mobilil zacións en todas as suas cidades; por ua lado, os traballadores do sector público , polo outro, ci: dadáns exixindo unha sanidade pública. Miles de perso~s sairon á rua. A presión durante os úl: timos meses foi tal que Alain Juppé xa fixo un chamamento para a negociación cos sindicatos.
.. . •.. As exixéncias de Maastri¡::h sobre a .diQlilJl¡\Ción do défi cit público p rovocaron as medidas do go1
·. : ve rno Juppé que segundo os seus 'ministros,'' s upo~en 186 ' Ün f¡,s·a crifício""de
ands'.• •. ''•
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de condicional. Abraira pede coeréncia
ante a promesa do PSOE de pular pola
liberdade dos insubmisos presos , toda
vez que o novo Código Penal non contempla penas de cárcere por ese delito. •

• Manifestación
contra a dispersión
dos presos
independentistas
ó

Sábado 2 de Decembro, ás cinco e
meia da tarde na Alameda de Compostela familiares e amigos dos presos independentista·s e antifascistas celebrarán
unha manifestación para exixir o seu traslado á Galiza e o seu reagrupamento. O
.lema do acto ·é "Contra .a dispersión". O
regulamento penitenciário español e to- ·
das as reomendacións das Nacións Unidas indican que os presos deben de cumprir condena perto dos seus domicílios e
non a 2.000 quilómetros da sua casa, como sucede nalguns casos, isto provoca o
seu illamento real porque as suas famílias
no.n ~e f¡l eru,eic;µrnQ $ ,p,ctrJl, i r, y is ¡ tp.!g~L•~ ·

.,
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A Xunta pudo incorrinrnn ·
delito de prevaricación ao
modificar
sustancialmente o
Decreto 103/1994 do 21
de Abril, polo que se
estabelecen "axudas
dirixidas ás publicacións
periódicas escritas
íntegramente en galega",
coa Orde do 6 de Xullo
de 1995 "pola que se
anúncia a concesión de
axudas económicas a
publicacións periódicas
escritas íntegramente en
galega", engadíndolle un
apartado no que as
restrinxe unicamente aos
diários. Oeste xeito,
lograron excluir, por
cuarto ano consecutivo,
A Nosa Terra destas
axudas.

Os reprepresentantes de A Nosa Terra apresentaran xa en 1995 unha queixa

~nte

XOAN ÁLVAREZ

o Valedor pola discriminación nas axudas.

Ao modificar o decreto de axudas á prensa escrita integramente en galega mediante unha arde

A Xunta pudo incorrir nun delito de prevaricación
-

'

ao deixar fora das axudas a A Nosa Terra
•A.E.

Segundo vários xuristas consultados, entre eles asesores legais da própria Xunta e ex-altos cárregos da Administración
autonómica, "unha arde non pode lesionar dereitos contemplados no decreto, ou restrinxir o
seu ámbito". Unha arde non pode tampouco "desvirtuar o sentído do decreto, só pode matizar
e clarificar os trámites".

3.

,-

a
a
a
1-

•

O decreto polo que se regulan
as axudas dirixidas as publicacións periódicas escritas integramente en galega, afirma que
a "aparición de novas elementos no campo da información xornais escritos integramente
en galega-, constitue un feito ao
que o governo galego ten que
prestar o seu máis decidido
apoio, a prol de continuar coa
política marcada polo Estatuto
de Autonomia". Dictaminando
no artigo 1º "incentivos económicos para as empresas periodísticas radicadas na Galiza e
inscritas no Rexistro Mercantil,
que difundan as suas publicacións periódicas, escritas integramente no idioma galega normativizado".

A orde do 6 de Xullo, regula o
anterior decreto máis inserta un
apartado , o e, no que fixa como
condición si ne qua non, que
"teñan unha periodicidade diária". Este apartado entra en contradición co espíritu do decreto,
que fixaba as axudas para as
publicacións periódicas, escritas
integramente en galega, que,
con esta orde, quedaban tora, a
non ser O Correo Galega, ao
que lle asinaron a cuantia presupo~tada enteira, a exígua cifra de 16 millóns de pesetas.
No artigo 3º da citada arde explícase que se "entenderán como
publicacións periódicas, as que
teñan un contido informativo ou
de opinión, que se impriman baixo o mesmo título en série contínua, con numeración correlativa e
data de publicación, que apareza
con periodicidade fixa e con
propósito de permanéncia indefinida no tempo". Asi o explicaba
tamén unha nota de prensa da
própria Consellaria da Presidéncía. Non aparece, polo tanto, para
nada, a palabra diário, que si se
inclue expresamente no Decreto
417/1990 do 31 de Xullo, no que
se regulari as axudas as empresas xornalísticas e de radiodifu-

Como se pode contemplar, tanto
Foi o BNG o que tomou a iniciatina literalidade do decreto referido,
va para lexislar sobre estas axudas, apresentando unha proposi-. como nas explicacións dadas pala
Xunta e o voceiro do PP, o que se
cion de lei o 15 de Marzo de
pretendia e subsanar que queda1994, que contou co apoio do
sen sen axudas os meios que esPSOE. Discutida no Parlamento
taban·a pular máis pala normalizao 10 de Maio de 1994, o 2:1 de
ción lingüística, os escritos inteAbril do mesmo ano xa saira o
gramente en galega. Fronte as
Decreto regulando as ax1,.Jdas.
leis e á realidade social, o CanseEsta foi a disculpa fundamental
lleiro de Presidéncia, Dositeo Roque levou ao PP a rexeitar a.prodríguez, só soubo afirmar o 21 de
posiqión do BNG. O portavoz poNovembro no Parlamento que "se
pu/ar, González Suárez, remataqueren axudas, ese periódico, (A
ria a sua intervención afirmando
Nosa Terra) que salga a diário, se
que "coa normativa existente, o
é que pode". Na mesma intervendecreto do 31 de Xullo de 1990,
e o recente do 21 de Abril deste · ción dixo sen rubor que a Xunta
"utiliza sempre o idioma galega
ano, as axudas aos meios de cocara o exterior". Minutos antes
municación que utilizan a nasa
acabábannos de entregar aos xorlíngua e defenden a nosa cultura,
nalistas un documento da Canseson suficientes para cumprir rigullaria de Econom!a en español.
rosamente o que está estipulado
polo noso Estatuto de Autonomia
Con estas medidas, A Nosa Tee pola: Lei de Normalización Unrra xa é o cuarto ano que queda
güística a respeito da abriga que
sen axudas polo uso do galega.
teñen os poderes públicos neste
O acoso da Xunta leva tamén a
sentido". Anteriormente o mesmo
negativa de inserir publicidade
voceiro afirmara que o decreto
institucional, mália as senténdo 21 de Abril estabelece incenticias do Supremo que condenan
vos económicos para aquelas
esta discriminación, e mesmo a
empresas xornalísticas que "diter proibido conceder entrevisfundan as suas publieacións petas aos conselleiros· e altos cáriódicas inscritas íntegramente
en idioma galega oficial". (Reco-· rregos da Administración autonómica a este periódico.•
llido do diário de Sesións) . .

sión. Esta modificación pode ser
constitutiva do delito de prevaricación, polo que A Nasa Te"a eIT!prenderá accións legais contra a
Consellaria da Presidéncia.

Enganar ao Parlamento
O decreto que regula as axudas

-á prensa periódica escrita integramente en galego foi profDulgado despois de que en 1993 A
Nosa Terra reclamara as axudas polo uso do galega, xustificando a Administración Autonómica a non concesión por "non
ser diário". Esta medida e a negativa a firmar convénios como
se viña realizando en anos anteriores mentres non se ampliase
o decreto de Xullo de 1990, levou a que A Nosa Terra, recorrese ao Valedor do Povo, comezando unha campaña de denúncia pala discriminación. O
BNG apresentaria tres perguntas no Parlamento a este respeito e o PSO~ outra iniciativa.
Nas contestacións, a Xunta xustificou a postura en base a un
valeiro legal e recoñeceu que
habia que regular estas , axudas
para non deixar tora delas a toda a prensa escrita integramen'1e en galega, precisamente.

e
Consello de Administración.
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UNIFICACIÓN DE EU-EG
r~---------------------,

Guerreiro reeléito Coordenador Xeral

Un deles eleito
!
membro da dirección 111
de Esquerda Unida ..
serri o seu
consentimento

EU convertese nun
1

proxecto nacional' coa confluén~i,a de UEG

•C.V.

Guerreiro

A confluéncia de EU e EG
que ven de rematar na
asemblea celebrada o
pasado Sábado día 25 'en
Compostela supón para
os seus dirixentes un
"cámbio cara un proxecto
nacional" concretado nun
proxecto federal de
recoñecemento da
autodeterminación e da
realidade plurinacional do
Estado Español, Anxo
Guerreiro foi reeleito
coordinador xeral.

considera

O secretário de organización de
EU-EG, Xan Hermida destaca a
"coesión" do novo proxecto par a o que bota man da nova,
composición dos órganos directivo con cámbios significativos
nos que dos 90 membros do
Consello Nacional "un 30% pertencen a persoas do PSG-EG
como Carlos Vázquez ou· Emilio
Salório". Hermida sinala que
"non se trata dunha integración
senón que EU varia o seu proceso político cun cámbio cara
un proxecto nacional, contra o
que pasou coa entrada de UG
no BNG que non fixo experimentar ningun cámbio á fronte
nacionalista". A pesares de que
participan no proxecto estatal
de IU, os dirixentes de EU-EG
· recoñecen diferéncias na sua
concepción-do Estado como re-

,

que
pode
converterse
en
alternativa

ªº
PSOE.

_e squerda hai un incremento
eleitoral e se recolle o voto de
esquerda que ven do c;iesenga~
no da política do PSOE. A sociedade galega está a ver que o
proxecto de EU-EG, que experimenta un constante crecemenA pesares de non ter ainda representan tes no Parlamento - to, e útil para apresentar a bataGalego, nen nas Cortes Xerais,
lla fronte a Fraga".
EU-EG conta acadar un importante avance nos próximos coNa espera de obter representantes nas eleccións xerais e volver
micios eleitorais e toman como
referéncia as recentes eleicións
a ter deputados no Parlamento
de Galiza, EU-EG está a desencatalanas nas que "se viu que
volver duas campañas encamiñaonde hai proxectos nacionais de
alidada plurinacional e da defensa da autodeterminación para o que fan gala da sua independéncia organizativa a respeito da executiva de Madrid.

das a dar a coñecer a sua proposta de Estado Federal -con
recollidá d~ sinaturas e a ~pre
sentación do proxecto- e a mostrar a sua alt~rnativa fronte a crise económica despois de teren
celebrado en Compostela unha
ma~ifestación o pasado dia 18.

Federalismo asimétrico

•H.V.

Co lema, "Galiza desde a esquerda" na asamblea de Compostela debatiuse tamén a necesidade dunha reforma da Constitución e doJratado de Maastrich
tendo como referente a sua defensa do "europeismo, dunha
construcción multicultural e multinacional onde se viu que as
vias nacionais ao socialismo non
teñen sentido, a proposta de
EU-EG choca co antieuropeismo
primário do BNG". A reforma da
Constitución que propugnan pasaria por permitir o recoñecemento do direito de autodeterminación cun federalismo "asimétrico porque son distintas as nacionalidades que compoñen o
Estado" e para iso pularán por
un pacto federal no que "estén
presentes as comunidades autónomas que deben ter un maior
peso político no Estado".

O Mércores 29, vários ex militantes do PSG-EG que optaran por achegarse a Esquerda Unida tras o acordo
de Unidade Galega de entrar
no BNG, anunciaron a sua
volta a UG. "Ali non cabiamos os nacionalistas", dixo o
seu principal dirixente, Francisco Villanueva. Dase a circunstáncia de que Villanueva, na Asemblea Nacional de
EU-EG, celebrada o Sábado
25, viña de ser eleito mem bro da dirección de Esquerda
Unida sen estar presente na
Asamblea nen dar o seu consentimento.

Xan Hermida destacou o papel
de EU-EG como alternativa na
Galiza unha vez que considera
que "a dereita governa mal pero
segue avanzando por falta de
alternativas concretas do PS de
G-PSOE por ser unha correa de
transmisión do felipismo e do
BNG porque se move na abstracción e non é quen de ter unha proposta concreta".•
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Villanueva surprendeuse ao
saber que tora seleccionado
como membro da dirección
de EU-EG , máxime cando
nesa organización sabían
do seu próximo abandono
por discrepáncias políticas
de fundo. "Dame a impresión de que pretendían presionarme para que non marchara, pero habia dias que
tiñan coñecimento da miña
postura, era moita casualidade que, á asemblea, faltasen todos os militantes
nacionalistas de Lugo", dixo
Francisco Villanueva.
Villanueva calcula que serán
30 os militantes lugueses de
Esquerda Unida os que volvan a Unidade Galega. "En
realidade --ac larou-, fixemos unha reunión e votamos
a favor de marchar 49 dos 50
militantes lugueses de EU de
procedéncia nacionalista. Outra cousa é que todos decidan
volver a UG, pero estimo que
como mínimo serán uns 30".
A razón desta decisión foi
xustificada "pola reacción antinacionalista da política de Esquerda Unida". Precisamente
foi en Lugo onde EU-EG obtivera os mellares resultados
nas pasadas eleicións municipais. "Persoalmer.te, cos compañeiros de EU de Lugo había
unhas relacións moi cordiais",
dixo Villanueva.

AS· CERAMl~DO
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Militantes
lugueses de
EU-EG.volven
aUG
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Ao tempo que se daba canta
do regreso destes militantes
a UG, o secretário xeral desta organización, Domingo
Merino, anunciou que 0 1 histórico dirixente nacionalista
· Camilo Nogueira se incorporará proximamente ao Bloque, ainda que non aclarou
data nengunha. Merino ere
que as circunstáncias irán
dictando o papel que Nogueira desenvolva no seo do
BNG. O -anúncio coincidia
coa apresentación do congreso que Unidade Galega
vai celebrar en Compostela o
Sábado 2 de Decembro. •
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MEIO AMBIENTE

Prevé 245.000 millóns para unha·central.na Límia

A Xunta deseña un Plano Enerxético

cunha térmica que ninguén que_r construir ·
•H. VIXANDE

A Xunta quer consolidar á
Galiza como a reserva
enerxética estatal, para isa
deseñou un Plano
Enerxético cunha vixéncia
de cinco anos (1995-2000)
e un investimento de
749.189 millóns de pesetas
-que se extenden até o
201 O-, dos que un tércio
van para a construción
dunha central térmica na
Límia. Sobre este aspecto,
Endesa negou o seu
interese nun proxecto que
a Xunta lle atribue.
Galiza é excedentária en produción de enerxia eléctrica, xenera
un 148% do que consume e
concentra no seu território case
o total estatal de emisións de
802. Estes dados non fixeron recuar ao conselleiro de lndústria,
António Couceiro, no momento
de apresentar un Plano Enerxético que condena ao país aos
modelos máis contaminantes da
xeración de electricidade. Contodo, na apresentación do Plano,
Couceiro esqueceu mencionar a
emisión de S02 e concentrou os
seus esforzos en demostrar a
redución de contaminación de
C02 se esta se compara con outras centrais que usan combustíbeis como a antracita e a hulla.
"Os lignitos de Xinzo apresentan
un baixo contido de xofre
(0,28%), o que lles confire unha
grande calidade desde o ponto
de vista meio ambiental, calidade notabelmente superior á dos
que se veñen explotando (contido en xofre seis veces menor co
empregado na Central das Pontes), e mesmo á dos carbóns de
importación", explicaba unha nota da Xunta. Pero a afirmación
da Administración era desmentida por Endesa. En afeito, a reserva de lignito da zona se algo
en é xofre, e o mineral en si, ten
máis xofre que os de importación, como a antracita e a hulla.

.J
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Os 245.000 millóns de investimento nunha térmica na Umia
irian para a construción dunha
planta que extraeria o lignito que
hai na nesa comarca. O proxecto corresponde a unha vella iniciativa de Endesa, que hoxe esta empresa desbota. Segundo a
Xunta, a ubicación na Límia evitaría a dependéncia enerxética
do exterior. Contodo, o vello proxecto da Empresa Nacional de
Enerxia Eléctrica apresentara en
tempos un modelo alternativa ás
Pontes. No Plano actual, as
Pontes non pecha, a Xunta planea a construción dunha via férrea para levar mineral norteamericano desde o porto do Ferro! á vella central, que será renovada para adaptarse ás características do novo combustíbel. Deste modo, a Límia convírt~$~ .e.n qomple_me1Jtftria _~ q~e~~ ,
sentado un precedente ·para, unha vez rematadas as reservas

A

da Límia -35 anos-, o mineral
seña substiuido por un foráneo e
a térmica continue vertendo xofre á atmósfera.
.
.
Segundo· a información subministrada pola Xunta, a central
non vai contaminar, as augas da
capa freática van ser protexidas
de filtracións e a lagoa de Ante-·1a será recuperada a consecuéncia da extración do mineral.
Pero a explotación a ceo aberto
deixará un burato de moita máis
profundidade da que ocupaba a
lagoa. Tanto nas Pontes como
nas Encrobas hoxe hai un socabón que nen sequer foi recheado, mália que a lexislación sobre minas abriga a facelo.
Outro dos elementos que compoñen o proxecto é a criazón de
mil postas de traballo derivados
tanto da extración como da explotación da· central. Parellamente, a actividad e agrícola descenderia debido á mineria e os ficarian inservíbeis os investimentos
na concentración parcelária, que
todos estes anos buscaron facer
da comarca unha zona agrícola.

Os intereses nucleares

da Fenosa
Tan lago como foi coñecido o
proxecto da Xunta, várias entidades viciñais, sindicais e políticas da comarca expresaron a
disconformidade caa pretensión
da Administración galega. Porén, os temores expresados na
Límia van disipándose . Unha
nota da Consellaria di que "para
que a Central de Xinzo, que com ezaria a funcionar no ano
2007, se faga realidade, seria
preciso que unha grande empresa do sector eléctrico asumise o investimento e executase o
proxecto, que previamente deberá ser aprobado polo Ministério de rndústria, prévio informe
da Comisión do Sisema Eléctrico Nacional, pola Xunta da Galiza e, por suposto, polo Concello
de Xinzo da Límia".
A térmica da Límia nace cun proxecto coxo para un Plano Enerxético moi ambicioso. A pretensión da Xunta nori poderá sair
adiante, e círculos ecoloxistas temen que sexa unha cortina de
fume para, unha vez desbotada,
sexa necesária outra alternativa
que impida que- o Plano quede
valeiro de contido. Na Galiza hai
outro proxecto enerxético que
está a ser deseñado con maior
celo, trátase dunha central nuclear, cuxa necesidade aponta desde hai tempo Victoriano Reinoso,
. director da Fenosa.

explotación
do lignito
contribuiría
aoabandono
de terras.

o ns urna
produtos galegas
~os,

gónservas, Aóveis, Werámica,

Yraxes, ..l.... c7ueixos,
Wamisas,

~rores,

Antenas parabólicas,

$arcos ... ,

92'rodutos de alta calidade.
góns~mir produtos galegas é o máis Tazonábel

Ás_ portas da liberalización enerxética, Fenosa planea lanzarse
a polo mercado español e, _en
competénCia coa Franza, apro- ·
veitar os excedentes galegas e
ir despegándose, aos poucos,
da incómoda distribución no naso páís. A produción eléctrica
vai separarse da distribución. A
primeira é máis rendíbel na Galiza, xa que está inzada de centrais; a segunda é dificultosa
porque a rede está en maas
condicións e non chega a todo o
país con verdadeira calidade. •

para contribuir ao progreso de .Galiza
É o consello dun periódico gale~o

ANOSA TERBA

•JI

MEDICINAS ALTERNATIVAS

lmparteu

~n

curso de Medicina Integral en Lisboa

Xan NúñeZ,médico
'Somos a única espécre· das 800.000 do planeta na que
se dá o ácido úrico, o colesterol, a obesidade ou a diabetes'

O .comércio reacciona
MANuELCAO

cristo falou do barro, do
sol, do aire, do xexún.
Pero intreresa máis a
enfermidade a a morte
ca a saúde e a vida. Se
cadra os médicos estamos orientados desde a
Faculdade a unha visión en exceso restrictiva da enfermidade, como se demostrou na
história da humanidade.
Hipócrates tiña como
lema que antes de ir ao
médico fixésemos un
dia de xexún. O pai da
medicina holística é ta'mén o pai da medicina
alópata, pero só tomamos unha parte do que
ensinara. A partir da era
industrial cambiamos
profundamente a nosa
maneira de vivir e de
enfermar.

•G.L.T.

A Escola Superior de
Enfermagem de Lisboa
invitou ao médico homeópata Xan X. Núñez, a
dar un curso para profesores sobre medicina
holística. A intervención
deste médico galego no
congreso de medicinas
naturais e medicina popular de MQntalegre movera ao ministério de Sanidade de Portugal a incluir un seminário sobre
terápias alternativas
dentro do seu programa
da escala de Enfermeria.
O doutor Núñez considera que as terápias alternativas deberian server
de complemento á medicina convencional.
Qué é a medicina holística?
O que máis define a me.dicina holística ou integral é a visión do ser humán; desde o ponto de
vista da matéria ou soma
como desde o do espírito ou psique. O primeiro que nos ven á cabeza é o termo psico-somático
que pode explicarnos a orixe dunha úlcera de estómago ou dun
proido, que se manifestan despois dun problema de nérvios.

Pódese dicer que a
enfermidade aur:nen-·
ta no mundo a pesar
do progreso das técnicas médicas?
A. IGLESIAS

Estas medicinas alternativas están orientadas a resolver a causas, pero poden ser máis leQtas
que as medicinas convencionais en atender os efectos.

De feito esa é a crítica constructiva que poderiamos facer á medicina holística. ·Por desgrácia,
Medicinas es~uecidas
ao requerir resultados a curto
prazo e a falla de conciéncia soQu~ hai nesta medicina que
non poida comprender a mebre terápias alternativas, irnos
ao máis doado, que é o que está
dicina psico-somática.
· instituido. O médico, sen prexuício de nengunha clase non nos
Ainda que o seu cerne esta foradministra remédios alternativos
mado pala medicina psico-somática (a psicoroxia humanista ou
porque non os considera. os métranspersonal e as filosofias ~ dicos non estudamos esas terápias e non podemos oferecelas.
orientais: zen, ioga, etc), a medicina holística non so é todo isto
De certo, neste sistema .hai intemáis a medicina natural mellor
reses económicos que favorecoñecida (fototerápia, hidroterácen cert~s limitacións. ·
pia, xeoterápia etc) senon tamén
a nutrición natural e outras facetas esquecidas demais hoxendia
para unha saúde integral: medicina do habitat, xeobioloxia, radiestésia etc.) A comprensión que dá
a medicina . holística vai un pouco
i
máis· alá. Cando tratamos con ·
medicina alópata (convencional)
ou naturista un sistema nervoso
desequilibrado, ou unha atitude
negativa de cara o mundo e para
o próprio paciente, non damos
chegado en moitas ocasións á
causa profunda. Hai clínicas que
só tratan problemas desa clase
na mente e na nutrición. Nesa terapéutica da mente pode chegarse a pescudar na infáncia e na
adolescéncia traumas psíquicos
que repercutirán no ser a~Mto.

,

'E un grande

avance dispor de
máquinas para
diagnosticarmos un
cancro de mama
ou un infarto, pero
debe riamos
procurar a
prevención e a
determinadón das
causas"

Que paises pratican a medícina holística?
Sobre todo Alemaña. Pero non
só a medicina holística, senon
tamén. terápias que aqui están
esquecidas coma a homeopatia,
a xeo-bioloxia, a hidroterápia, a
xeo-terápia e a trofo-terápia (o
tratamento a traveso dos nutrentes). Algunhas destas matérias
son de ensino normal. nas facul-'
dades. alemás. e doutros paises.

Que importáncia ten a alimentación dentro da medicina alternativa
Se un tratamento homeopático
non inclue alimentación, será un
parche. Non hai cultura nen relixión no mundo que non fale de
medicina intewal, holística. Xesu-

Nunca antes houbera
tantos enfermos por número de
habitantes. Por que os avances
No sistema de diagnóstico e tratamento non se traducen en mellaras na calidade das nosas vidas? Cando se inventara a penicilina dixérase que nos 80 seria
normal chegar a centenário, con
mellar calidade de vida. Por que
agora os infartos aparecen aos
trinta e corenta anos? Por que as
enfermidades dexenerativas ou
da civilización (artritis, colesterol
etc.), medran tanto? Na medicina
alópata dicemos que son causas
idiopáticas, que é tanto como dicer que non coñecemos as causas. Con todo, ternos as nosas
sustáncias para aliviar as dores,
pero compria estudar por que as
enfermidades aumentan. Por
que somos a única espécie das
800.000 do planeta na que existe
o ácido úrico, o colesterol, a obesidade, a diabetes? Os médicos
teriamos que considerar estas
cuestións e tentar de complementajas con outras escalas de
medicina. Ás multi-nacionais non
lles agradará que se digan estas
- causas, pero a indústria farmacéutica tras-nacional é o segundo mellor negócio que hai hoxendia no planeta.

O investimento de empresas· multinacionais distribuidora$ en
grandes superficies, hipermercados, etc, tivo reaccións dispares. Por unha banda, os consumidores apoiaron con entusiasmo
tales iniciativas aumentando as súas compras nos novas centros comerciais. Pala outra, os comerciantes tradicionais, lago
do fracaso das presións realizadas, tiveron que reaccionar e así
uns modernizaron os seus establecimientos, outros pecharon e
outros coaligáronse criando supermercados, cadeas e grandes
almacens mellorando a eficácia das redes de proveedores e
clientes. Así, no ranking de empresas galegas de 1994, xa aparecen 4 empresas no sector da distribución dentro das 15 primeiras cun volume de ventas de 121.577 millóns de ptas . e cun
emprego directo de 4.077 persoas. Velaí unha reacción positiva
da iniciativa privada galega inducida pola incitaci6n á competéncia e á modernización comercial que supuxo a "agresión das
grandes superficies".
•
Os hipermercados da alimentación principalmente franceses posLJen o 30% do mercado alimehtário español. A irrupción dos
mesmos sacudiu a un sector que se viu impelido a modernizarse, asociarse para comprar a mellar prezo a proveedores e sanear a súa estrutura eliminando custos innecesários de xeito
que se podan oferecer boa calidade a prezos competitivos. Antes da apertura de Continente en Ourense existían en Galiza 9·
hipermercados cunha superficie de venda de 63.198 m2, é dicer, unha taxa por habitante máis baixa que na maioría das
CCAA, excepto as dúas Castelas e Aragón . A média española é
de 94 m2, a europea 103 m2 e en países como Suécia, Fráncia
e Reino Unido chega a 200 m2/1000 hab. Quere isto dicer que o
potencial de medre e a modernización das estructuras comerciais pode ter, aínda, un certo camiño por recorrer.
A importáncia da evolución do sector da distribución radica non só
en manter o tecido comercial próprio e a capacidade de competir
no próprio país senón que se trata dun sector estratéxico que,
aínda senda tecnolóxicamente pouco avanzado, consolida e difunde os produtos e servizos das empresas do interior afortalando
os vínculos comerciais e as sinerxias ca tecido industrial autóctono. En España están a constituirse asociacións para defender os
intereses dos distribuidores de capital español. Así ven de criarse
ARDE (Asociación para a Reforma da Distribución Española) integrada palas empresas líderes da mediana distribución cun volume
de negócios dun billón de ptas. e 50.000 empregados e xa hai
dous anos que funciona CEDAC (Consello de Empresas de Distribución de Cataluña) que integra a distribución detallista e maiorista cun volume de ventas de 700.000 millóns de ptas.
O noso tecido empresarial ten intereses obxectivos no afortalamento e expansión dun sector comercial de capital galega, pois facilita a introdución dos próprios productos nos mercados. Non existe incompatibilidade entre o pequeno comércio e os grandes distribuidores e sempre que manteñan estruturas competitivas de custos e marxes suficientes de beneficio haberá lugar para todos.+

Calé a sua proposta?A mesma que se formulou hai
moitos anos: Mirar átras e dentro
de nós. Parece que ternos que
darlle a razón a Bechamp cando
reprochaba a Pasteur o feíto de
que o microbe non é todo na entermidade. No remate da sua-vida, Pasteur recoñeceuno. Marañón, no seu Tratado de Anatomia Patolóxica secunda a teses
de Bechamp e di que ternos que
nos cuestionar até que ponto é
importante o microbe e non o terreo no que actúa. o microscópio
é algo que desenvolvemos neste
século para ver os microbres, pero estes existían antes que os tiñamos. vist~; A. meqicina alóp?ta .
ten que cuestionar a identidade
entre xerme e enfermidade. + ·

A. IGLESIAS

---------------'Non existe incompatibilidade entre
o pequeno comércio e os grandes
distribuidores sempte que manteñan
estrututas competitiva,s"

Nº702-30DENOtE~~~~~~

GALIZA EMUNDO

11

-----------------1--------"---------P. RlVATlZAClÓNDA SANIDADE

,Contrasta coa adxudicación de 20.000 millóns para clínicas p~ivadas e fundacións

Os investimentos sanitários .
reduciranse en ·case 5.500 millóns no 96
.•MARIA ALONSO

As restricións
presupostárias na
sanidade no 96 afectarán
só á rede públicá e non aos
medios alleos: fundacións,
centros privados e
institutos. O recorte pode
facer perigar, na opinión da
oposición parlamentaria, a
construción dos hospitais
comarcais e alguns centros
de saúde comprometidos
como os da cidade de
Vigo. Romai asegura que
aumentará a cobertura da
atención primária,
paralisada desde hai dous
anos, pero non hai
presupostos para facelo.
O recorte dos Presupostos para o
96 tamén afectou á sanidade en
case 2.000 millóns de pesetas. A
Consellaria de Sanidade contempla a caida dos investimentos reais na rede pública e na creación
das infraestructuras para superar
os retrasos históricos. No ano 96
Sanidade ten previsto investir
pouco máis de 17.000 millóns de
pesetas , frente aos 22.490 de
1995. A diferéncia de case 5.500
millóns de pesetas supón unha
redución dun 24,24%.
O recorte é significativo nos investimentos do S~rgas , que disporá de 14.358 millóns, mentres
que no 95 tivo 19.621: unha rebaixa do 27%. No caso da Consellaria, o recorte é dun 6%, xa
que investirá 2.691 millóns , só
200 menos que o ano pasado.
En conxunto, os orzamentos dos
servizos sanitários medran un
8%. Se o gasto total consolidado
foi no 95 de 265.955 millóns de
pesetas, a cantidade global chegará no 96 a 287.846 millóns.

sigan esperando. O PSOE consiPorén, reparto de cartas en
los da Administración estiman
atención primaria non é a gus-·
dera moi perigoso que uns presuque ao remate do ano a taxa de
postos restrictivos inclúan un incobertura por equipas de atento de todos. O grupo municipal
ción primária poderia acadar o
do BNG deVigo denunciou que
A pesar do contexto restrictivo,
cremento das partidas correspon40%. A média de cobertura no
apróbase un aumento dos predentes á asistencia con medios
os presupostos do 96 non insupostos destinados a centros
alleos. Para o BNG, os presuposresto do Estado sitúase por riba
clúen as partidas nec?sárias
privados e fundacións en torno
tos son regresivos e escuras e
do 50%. Nestes momentos, Gapara a construción dos 5 cenao12%. O desglose presupostáseguen situando a Galicia na cola . liza é unha das autonomias nas
tros de saúde que Romai Beccaria · anunciou durante a sua
rio da sanidade recolle unha pardo gasto sanitario por habitante
que menos se ten feito por reúltima visita á cidade . O cumtida de 20.000 millóns de peseen todo o Estado. Na sua opiferm ar a atención primaria e
primento da promesa de novas
nión , a Comunidade galega foi
criar- equipos multidiscplinares
tas para os hospitais privados,
construcións en atención priaos que o Sergas desvia pacienaté o 93 a autonomia cun menor
capaces de atender axeitadamária enVigo requeriria un intes para atallar as listas de espegasto sanitário -69.000 pesetas
mente á povoación. Na actualivestimento de 1.500 millóns de
ra, as fundacións criadas nos úldade o grao de cobertura é do
por habitante e ano_ e na actuatimos meses e os institutos parapesetas.
20%, rátio estancada desde hai
lidade ocupa o cuarto lugar pala
lelos como o MEDTEC ou o Institucola na clasificación do Estado. · 2 anos. A pretensión do Governo de acadar o 40% está por
to Galega de Oftalmoloxia.
"Parálise funcional"
Estes dados contrastan coas debaixo do estarzo orzamentário.
claracións dos últimos .meses do
de Sanidade'
Nesta partida hai máis de 4.700
conselleiro de Sanidade, quen
As críticas pala política sanitaria
A Consellaria de Sanidáde premillóns para Povisa (Policlínica de
cantou o grande salto que dera a
aplicada desde as transferéncias
Vigo, S.A.) por atender a case unvé investir, durante o 96, 2.575
sanidade galega ao chegar a dusanitarias non proceden só da
millóns de pesetas na construcha terceira parte da poboación da
plicar os seus presupostos sanioposición. O PSOE considera
ción de 25 novas centros de
tarios.
área sanitaria de ViQo; uns 1.600
que Sanidade se atopa paralisada
saude e no remate doutros 17.
millóns para o Instituto Galega de
porque o conselleiro está máis
O presuposto global de case
Mediciña Técnica, 1.300 millóns
A voltas
preocupado polos asuntos políti89.000 millóns de pesetas co
para o Centro de Transfusións da
coa atención primaria
cos relativos ao PP e deixa a xesque contará a atención primária
Galiza, máis de 1.100 millóns patión nas mans do secretario xeral
O presuposto do 96 subliña o inservirá para pór en marcha 37
ra a Fundación Hospital de Verin
terese dos responsábeis sanitápuntos de atención continuada . técnico da Conselleria.
e outros 1.100 millóns para o
rios por dar un novo pulo á rede· (PACs) e o Servizo de Emer- Hospital da Caridade de Ferrol.
O Consello Galega de Coléxios
xencias Médicas 061. ·
de atención primária. Os cálcuPrecisamente , representantes
Médicos denunciou en
sindicais do Ferrol están a denunciar o Os centros privados, coma Povisa (na foto), marcharán cos cartos que o Sergas retira aos hospitais públicos. dias pasados o que
calificou como "parálidesvío de pacientes
se funcional" de Saniao Hospital da Carid ade. Segundo esta
dade ao tempo que
organización, o colecse pechan plantas do
tivo de facultativos eshospital público Notá moi descontento
voa Santos.
con Romai Beccaria
por considerar que,
O reparto dos cartas
desde que no ano 92
para sanidade e o ause iniciara a negociamento das partidas
ción sobre a reforma
correspondentes a
da atención primária,
centros privados ou
a Consellaria avanzou
xestionados mediante
sempre de costas aos
un modelo misto púméclicos. Na sua opiblico-privado fan que
nión, non se están
as cantas non den na
producindo verdadeiopinión do PSOE e o
ros avances no ámbito
BNG. Para os sociada atención primaria,
listas , o descenso
senón que a Adminisdos investimentos
tración intenta facer
provocará que a
~ un "lavado de cara ,
construción dos hosü.i para dar a sensación
p itais comarcais do
~ de que fai algo sen faSalnés, da Costa da
:¿ cernada".+
Marte e do Barbanza

As contas das fundacións

A CIG, disposta a irá folga, di que o aforro é de 1.600 rnillóns

.

O Sergas ·reducirá 820 contratos aumentando a xornada de.9.000 traballadores
• MARIA ALONSO

A proposta de modificación da
xornada laboral dos traballadores
da sanidade pública elaborada
pola Consellaria vai provocar novas mobilizacións no sector. O
secretário xeral de CIG-Saúde,
Xoán Cons, manifestou que están
- dispostos a convocar outra folg.a
se a Administración non acede a
reunirse para abordar a modificación do sistema retributivo e o xeito en que se levará a cabo o cámbio da xornada laboral.

..

.'

de delegados dos últimos dias
nunha taiga.

zo Galega de Saúde. Segundo a
CIG, significaria unha redución
drástica das contratacións por
sustitucións e un aforro estimado de 824 contratos anuais.

A oposición do sindicato nacionalista débese a que a reforma
pretendida pola Consellaria imPara Xoán Cons, non é casualiplicaria unha importante redudade que a Consellaria busque
ción das libranzas e a realizaaforrar eses cartas na partida reción de moitas máis horas de
lativa ao pagamento das nómitraballo nos turnos rotatórios, o
nas do persoal, se se ten en conmáis penoso da sanidade . .Seta que antes do verán ofrecera
gundo os cálculos da CIG, o inunha suba salarial global de
cremeAto da xornada afectaria a
1.500 millóns de pesetas, cifra
unhas 9.267 personas e se simoi similar á que agora pretende
tuaria arredor das 2,5 e 3 horas
aforrar co cámbio da xornada.
semanais máis de traballo. Ao
....
Desde que ·a Xunta apresentacabo do ano os actuais cadros
O responsábel da CIG denunra aos sindicatos, hai máis de
de persoal do Sergas realizarian
un mes, a proposta de cámbio · 190.635 xornadas máis de traciou que a Xunta trata de evitar
a negociación; na sua opinión a
da xornada, a CIG desenvolbailo, é dicer, 1.334.448 horas
estratéxia é "conquerir que reveu numernsas asembleas nas
máis que actualmente.
mate o ano sen talar de cartas,
que os traballad9res expresaron a sua oposición, polo que a
para acabar o exercício e non
A redución das libranzas traduci!·central non renúncia a conver;ter q~? , aportar nen _sequ_er eses
ríanse nun aforro anual de 1.682
fer as concentración~ e peche$ ~. f'\lil~ón s -?e pe~~t?~ .p~r~ 01 ~ervi-.' .." ..1.500 m,il!ó11s qt¡1~. ofr~9~ra:· , .
1

A negociación do sistema retributivo suscitara hái vários meses a ruptura da unidade sindiDesde o veran a CIG reciacal. Mentras que o resto das formou vária~ veces por escrito á
zas sindicais da mesa sectorial
. Consellaria a convocatória
desconvocaran a folga -que
dunha reunión para talar das
coincidira coa dos médicosretribucións, pero a única resposta recibida foi o texto da . como condición para sentarse a
negociar, a CIG mantivo a mobiproposta sobre a modificación
lización. Como consecuencia
da xornada.
dunhas reunións nas que non
se consentira a presenza da
Xoán Cons asegurou que a
CIG _que despo,is recorreu a
C IG tentou sen resultado un
decisión legalmente e canseachegamento a CCOO e UGT
guiu unha sentencia favorablepara recompoñer a unidade
, o resto dos sindicatos acadou
sindical. A alternativa da cenun acordo que foi sometido a un
tral nacionalista contempla doreferéndum entre os traballadobrar a contia da parte fixa do
res e rexeitado por eles. Oeste
incremento salarial e manter a
xeito quedou en suspenso o
dos complementos, co comproacorde, para o que habia unha
miso por parte da Consellaria
partida presupostaria de 1 .500
de manter aberta a negociamillóns: Xa a finais de ano , os
ción os vindeiros dous anos
traballadores ainda non percibipara a homologaciérí 11etributi.r?!1. n<?~gunha ~~~i~? lab?ral. +
va do p~rseal do Sern,a,s,.- .

Sanidade non contesta
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ANTIPSIQUIATRIA

A VIOLÉNCIA DA CORD.URA
. RAMON MUNTXARAZ
·,; .

Em 1961, Goffman cunhava o conceito de
"instituic;om total" para definir os lugares
onde a pessoa vivía de forma forc;ada, ou
vontária, e que, sob di$tintas finalidades,
temporal ou difinitiv~mente, era excluíc:fo
da comunidade, submetido a um sistema
de organizac;om na que a sua liberdade
estava abolida ou provisóriamente subspendida e, ·.em qualquer caso, absoluta.7
mente determinada pola xerarquia de govemo da instituic;om. Também, como lugares onde os trabalhadores eram enaxe"'
nados da sua liberdade e tinham que subpeditar os seus critérios aos da autoridade instituicional. Os hospitais psiquiátricos, junto com os centros de internamente para minusválidos e deficientes, asantigas leprosarias, cárceres, asilos, orfelinatos, quarteis militares, abadías e con-,
ventes de ordes religiosas, campos de
concentrac;om ... , som algumhas das "instituic;ons totais" descritas por Goffman.

Ramórri Muntxaraz é chefe dínico do Servício de 'Rehabilitación do
Psiquiátrico Rebulló!\ de Vigo~ O pasado di.a 23 ap~recia nos
diários ·galegos a información de que no psiquiátrico de Vigo
amarraban aos enfermos ás camas por falla de personal.
Muntxaraz cóida que para abordar a crise da asisténcia psiquiátrica
compre criticar primeiro a relación enaxen~da entre asistentes e
asistidos.

Nos hospitais psiquiátricos, a absoluta
falta de liberdade ·nom afecta só aos doent.es. No ámbito do Hospital Psiquiátrico
também os trabalhadores, (sejam ou nom
sanitários), tenhem umha deperidéncia
absoluta das normas da instituic;om ás
que devem subpeditar toda classe de critérios profissionais_e práticas. Assistentes e assistidos co-habitam simbioticamente num lugar onde a sua relac;om está por completo enaxenada e mediatizada. Uns, os doentes, porque na sua
imensa maior parte nom elegirom livre- .
mente a instituicom onde serem tratados
nem aos seus psiquiátras e enfermeiros/as. Os outros, os sanitários, porque
tampouco determinarom livremente o intemamento, nem as condic;ons do mesmo, sob um ·critério estritamente
médico-psiquiátrico.

Os estamentos superiores, como o médico, também estam igualmente enaxenados pola dupla instancia intra-instituicional
e judiziária, porém com a importante contrapartida de .que eles podem dispar de
muita maior liberdade para administrar a
jornada laboral e tomarem decisons clínicas sem praticamente nengumha classe
de supervisom ou controlo e os seus póssíbeis conflitos laborais ou profissionais
som sempre tratados com preferencia
claramente.discriminatória ao respeito do
resto dos problemas laborais do resto dos
estamentos. Podem interrumpir a jornada
de trabalho com muita maior flexibilidade,
ou para justificar qualquer ausencia laboral. Doutro lado, o salário médico, desproporcionadamente superior ao do resto
dos trabalhadores, estabelece umha distancia de status que aumenta a incomunicac;om e anula a relac;om de vínculo-solidariedade com os demais trabalhadores,
(a proporc;om de médicos que asistem ás
assembleias dos Hospitais Psiquiátricos
para debatir problemas laborais ou assistenciais sempre é mínima, agás quando
estám em jogo interesses corporativos) .

Resultado: no Hospital Psiquiátrico todas
as relac;ons estám enaxenadas, sumamente deterioradas. Ninguém está individualmente satisfeito laboral e assistencialmente, e só os doentes com demencia ou hospitalismo vivem com passividade ou agrado o seu internamente. E todo esse
mal-estar nom se pode manifestar, debatir
nem verbalizar, e muito menos extemalic_;:ar
fóra do ámbit9 hospitalário, sob serem objecto de sanc;om laboral ou automática
marginac,;:om. Todo deve ficar "dentro". Todos devem tapar corporativamente a todos. Os médicos aos médicos; os enfermeiros aos enfermeiros; a Gerencia ás Direcc,;:ons Operativas ; a Conselheria á
TOKIO
Gerencia e assim subcessivamente. Mui
Os internamentos psiquiátricos, a diferenlogo, todos, manipularám a situac;om de
cia das do resto das patologías médicas, a
maior parte das vezes tenhem lugar noni
deterioro assistencial dos doentes, que
pércivem beneficios do internamente quac~paces de decatarem-se deste entorno
por indicac;om psiquiátrica, se·nóm por
som os que estam nas condigons objectihospitalário altamente enax~nante.
se sempre é como conseqüéncia de patopressóns de tipo social, familiar ou por orlogías, condutas ou atitudes criadas neles
vas mais marginais, para lavar a sua cara
corporativa no nome da filantropía, da prodem da autoridade judiziária, ante as -que
A maior parte dos doentes, e também
pola própria instituic;om psiquiátrica e nom
o critério médico está totalmente subpedium alto número de sanitários, dos hospi- · fissionalidade e da assistencia psiquiátrica.
polo trato humano, e profissional, recevido.
tado. Quando o internamente é por ordem
tais psiquiátricos experimentam e monsjudiziária, o médico, nom só, nom se pode
Quanto mais xerarquizadas estám as retram signos de mal-estar. As formas nas
Se som atados ao leito, dirám que será
opor ao mesmo senom que nem &aquera
"pola sua seguridade", se som incomunilac;ons laborais e assistenciais do Hospique se manifesta este malestar som mui
pode dar de "alta" aos doentes sem o re- · tal, (tendencia actual das gerencias dos
cados, "para preservar~lhes de um amdiversas. Por parte dos doentes medianquisito da prévia autorizac;om dos juizes
biente hostil e patógeno", se se lhes imservic,;:os de Saúde Mental em Galiza),
te o aumento dos quadros amotivacio. que decretarom o internamente.
pide circular polo interior do Hospital e
tanto maior é a distancia entre assistennais, de inibic;om psico-motriz ou inclusdispar de dinheiro, será para "evitar o
tes e assistldos, menor é a.comunicagom
sive de negativismo a alimentar-se, toEste processo de enaxenac;,pm instituiciointer-personal e maior é _o número de indespilfarro ou que se podam extraviar".
mar a medicac,;:om, cumprimento de honal, extende-se á abolic;om dós direitos . tervenc;ons violentas,
rários e normas míniSe nom se lhes informa dos tratamentos
fundamentais da pessoa, como por exeme diagnóstico, "para nom criarlhes mais
coercitivas, para im- - - - - - - - - - - - - - mas de convivencia
plo o de nom serem informados sobre as · por a ordem instituiconfusom mental". Se estám abandoanom justificabeis polo
medicac;ons e tratamentos administrados;
dos polas familias, será "pola sua condu transtorno mental; cricional. Nesse .contexpoderem-se negar a determinados tratases de explossividato, os tratamentos
ta perigosa nas suas moradas".
mentos; serem informados sobre o diagpsiquiátri9os som·vivide condutual agressinóstico ou pedírem a alta vontária; circudos polos d!Jentes cova; fuxidas do hospiEstá absolutamente comprovado que, (de
larem livremente polas dependencias inmo castigo; o internatal... Por parte do pernada), serve aumentar o "número" de méternas do hospital, ou comunicarem, (ou
mento como um se.
· ·
sonal assistencial de
dícos e enfermeíros dos hospítais psiquiáreceverem comunicac;om), com familiares , questro no que todos
enfermería, o trabaltricos se esta relac,;:om enaxenada, (entre ,
e amigos, ou dispar do seu dinheiro e per- . som cómplices; qualho tem lugar "a mínios assistintes e entre assistintes e assistitenc;as personais, questóns que depenquer limitac;om tetnos", (negativa a redos), persiste. Os doentes, nesta dinámica
dem, todas, da debida autorizagom por
aligar actividades asde mal-estar som subjectos e objectos,
rapeutica das liberdaparte dos facultativos e, no seu defecto,
des, (casos de risco
sistenciais que nom
tarde ou cedo, da violencia instituicional,
do personal de enfermeria.
·
de auto ou heteroasejam de estrito e
das malas práticas ou do abandono assisobrigado cumprimentencial. A aplicactom de métodos de isolaqressons), como um
Os assistintes, todos, devem ajustar as
atentado á ética. Os
to labqral contraemento e imobilizagom física de doentes,
suas práticas e critérios profissionais aos. doentes- percivem .o
tuaf), nula · COiaba- · nom depende SÓ do "número" de profissioprogramas marcados polas autoridades
internamento psiquiá'!;"
rac;om com actividanais com que cante um hospital, nem das
do Hospital. Quanto menor é o rango xetrico nom como um
des docentes, te- . condic;ons laj)orais e salaríais, senóm ,da
rárquico dos assistentes, tanto menor é a
rapeuticas e clínicas; · ética, dignidade e profissionalidade dos
método para soluciopossibilidade para desenvolver um trabalnar os seus transtorabsentismo laboral
assistintes, (de todos os estamentos), e,
ho de forma personalizada e, viceversa,
nos, (terapéutico)·, se··
··
"
por transtomos psico(sobre todo), dos critérios .assistenciais semaior é o controlo sobre as práticas do
nom como um comsomáticos;
negativa
a
guidos
pola instituic,;:om ao seu mais alto
1
trabalhador. .
plot, .como engano ou
realizac;om de trabal- . n"ivel de planific~c;om e gest~m.
umha farsa que inhos que significam
',
\
Ao contrário da hospitalizac,;:om médica,
cluem muitas vezes
voritarismo; preocuO wogresso, (i-inegável), do saber psique no Sistema Sanitário Geral sempre renas suas temáticas
- pac,;:om excessiva poqui~trico está tcbfatmente des-fasado e
presenta um acto de relativa liberdade,
paranoides. Só, o·s
los temas relacionapertnanece, ainda hoje, atado ante a
(nunca completa debida a discriminac;om
doentes mais deteriodos com a seguridaausencia de novos paradigmas para re-1
dos usuários polo actual sistema de asrados com patologías
de e higiene laboral e
solver as contradicc,;:ons que seguem a
sistencia cada vez mais privatic;ada), a
mais cronificadas, depola prevenc;om e coestar determinadas pola assistencia "ma. hospitalizac;om psiquiátrica, raras vezes é
pois de muitos anos
bertura sanitária econicomial" que todos tratam de negar, misdemandada polos doentes psíquicos, e,
de internamente e
nómica dos riscos latiflcar ou racionalizar, porém tam actual e
des-conexom social, ?U ~, @ft?V.em~r-ite .. bor,ais¡ salár.io e .oond[~<i>_i::i_s s9ciajs ·_d.Q ..-.,1 f,~al . como as de.pendencias. do ..~el\(i90
; m~i!as n:ienos, vivid~ com alivio. Polo con' tran9·, ~,gtta:nd5'., r,eaJ•.~$iffl'-J~I ;pe ~.a¡t~
trifn~@.f'?~:~e) form? agyaar n0m"s<Drn1 ·-·· ~o·n~rafü . u 1.1
'Yl'.'' t'.','•'· ,,, :f.ri' ,1.i-J- ·'i' ...:.9.,at~go de.Saúde' Mentab'• ·ri 1":", i:ui:·
;."'o(.,,,."
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•
~~ •1;
;..;,}~d.lJl\'.1lJl"".,l•;~~.., ... ~·~t:('I
:).)_\
.
L'•"'',",,-,._.~ _~',·~~ J'J'J'.r.cc ..,.J ;.· J'J'J ~J·,·,.- . ::L~l ....) ~rf1
v.1* ·.
..
-. . f; Co ..1t,."~ J·'Yt.""'~."'f
,. ~
--·····-·-··--···--·--·- ~---····· ___ '·-· --'------ ------~-------.J
.r.i·.l'J<,1-..·~·•· ,i,;J. 1 ,... , - -'•'1-' 1-r.-, ·~·d · .. I ' / ; ? .... •
,,,',·, .:, ¡~: J.,./(i'r·~-~·Ft~.J';

'QuantO maiS
xerarquizada? estám
as rela\:OnS laborais e
d
ass1stenc1a1s o
Hospital, tanto maior
é a distancia entre
assistentes e
·a ss· t'stt'dos·' menor e"' a
CO.m
. unicarom .
inter-personal e maior
e"' o nu"' mero de
tntervens;ons
violentas, coercitivas,
para impdr a ordem
instituicional"
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·NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

P.OLÍTICA INSTITUCIONAL.

A Mesa demanda a sua reactivación

Hai dous meses que rematou o prazo legal

A comisión de toponimia ·d~ Xunta A Xunta retrasa·

paralisada desde hai anos ·

a criación do Consello
Económico e Social

•H.V.

•C.V.

Hai anos que a Comisión de Toponímia da Xunta está paralisada,
a rai:ón é a desídia e o abandono
. por parte da Administración, denunciou a Mesa para a Normalización. Lingüística, que exixiu a
sua reactivación para que, en
dous anos, toda a toponímia galega estexa oficializada. De momento, nen a metade dos núcleos
de povoación do país teñen un
nome normalizado nen hai un listin dos lugares, mália pasaren do:ce anos desde a aprobación da
Lei de Normalización Lingüística.

;-

s
a
o
s
a
~
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Case dOU$ meses depois de
que rematase o prazo legal de
constitución do Consello Económico e Social da Galiza a Xunta
ainda non deu os pasos necesários para que este organismo
botase a andar como estaba
previste;> na lei aprobada en Xuño no Parlamento.

Pasados doce anos da criazón
da Comisión, só están aprobados todos os topónimos en Oure nse. Na Coruña só hai oito
concellos cos nemes dos lugares normalizados, en Lugo 25 e
en Pontevedra outros 15.

r

"Mentres hai tres mil millons de
pesetas para a normalización
lingüística, non hai asignación
orzamental para as actividades
da Comisión de Toponímia ",
denuncia a Mesa, que tamén
demanda que "a Xunta tome en
sério a Comisión , encargue a
alguén a sua dinamización e
planifique as actividades de tal
xeito que toda a ·topon ímia galega estexa oficializada en

le~

ao Pleno do consello.

A petición reiterada das organización s sindicais da criación
deste organismo. e o retraso na
consecución da lei vense agravados. agora ca siléncio por pa,rte da Administración ante o alar- .
mante retraso da constitución
do organismo que dá conta da
falta de vontade política do governo galega á hora de facer re-.
alidada a lei. Ao respeito, o deputado do BNG Xesús Vega Bu. xán ven de apresentar unha
pergunta na que demanda unha
explicación oficial sobre "ó escandaloso retraso na posta en
funcionamento do novo organismo", ao tempo que califica de
"impresentábel que non se cumpran os prazos estipula9os na
própria lei e que o Consello
Económico e Social sega sendo, hoxe por hoxe, un proxecto
e non unha realidade".+

A partires da publicación o dia
12 de Xullo no Diário Oficial de
Galiza da Lei de criación do
Consello Económico e Social
abriase un prazo de dous meses para que as organizacións,
asociacións e entidades que
compoñen este organismo designasen aos seus representantes
e, unha vez transcorrido este
prazo, e competéncia do presidente da Xunta o convocar, nos
trinta días seguintes, segundo
consta nunha disposición transi-

A función desta Comisión é elaborar estudos e aprobar propostas sobre os nomes de lugar coa
fin de acadar a oficialización toponímica de todas as parróquias
e núcleos de povoación da Galiza. Existe desde 1983 e resposta
a unha abriga marcada pala Lei
de Normalización Lingüística, que
foi aprobada ese mesmo ano.

e

tória da

CONCURSO
DE ESCULTURAS

NXA"

A.N.T.

dous anos como data límite".
"Non hai quen a dinamice, non
hai regu laridade nas investigacións nen se encargan os estudos
necesários", indica a Mesa, que
tamén afirma que "a Comisión debería ter, como.órgano oficial que
é, unha actividade regularizada e
sistemáica, e sen embargo de-

pende máis do voluntarismo e da
aportación de dados que entregan alguns dos seus membros a
título individual que de proxecto~
·encargados e sistematizados. E
frecuente que se fagan traballos
de concellos para amortiguar a
desídia institucional , como en
moitos dos concellos de Ourense
e da zona oriental de Lugo". +

Galiza Nova comeza unha campaña nacional pala língua

A mocidade asume a sua p~rte

na recuperación do galego
•A. ESTÉVEZ

l.'

s
3.

s

A organización xuvenil Galiza
Nova parte dos datos do 11 Volume do Mapa Sociolingüístico
da Real Académia. A mocidade
vai perdendo o galega .. Son os
maiores os que seguen mantendo a língua ainda que lle toque aos noves salvala. Por esta
razón, a organización nacionalista pon en marcha a Campaña
Nacional pola Língua. Do que
se trata é de denu·nciar, concenciar ·e participar.

pretación de cada un", comenta.
Desde Ga/iza Nova, hai convicción de que é a mocidade a encargada de recuperar a língua.
"Pensamos que debe darse un
cámbio político para que a situación da língua mellare. Os
mozos e mozas non teñen toda
a responsab11idade .xa que o
marco legal non recoñece o galega como idioma do país. Hai
unha responsabilidade in.stitucional incuestionábel por non
tratar o problema lingüístico como un conflito colectivo e seguir
· facéndoo como un conflito individual", di Lobeira.

tendo moito éxito entre a xente
nova. Ademais de utilizar o galega, as suas letras son moi combativas. A nasa intención seria
organizar un concerto de rock
pota língua con todos estes mú- .
sicos novas que están a sair",
comenta o secretMo da organización. Desde Galiza Nova se
pensa que estes grupos deberian ter un circuito musical por
oride actuar ·e máis facilidades
para a gravación de discos. "Deberiarí entrar na programación
musical da rádio e da televisión
públicas", ai Bieito Lobeira. ·
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. 3.000-.000 pts.
2.000.000 pts. ·
1.500.000 pts.
1.000.000 pts.

Bieito Lobeira, secretário da orAtendendo ás peculiaridades de
ganización, considera que, aincada comarca, os membros da
da que previsíbeis, os datos -da
Información e·Bases: SecretaFía do Consorcio
organización xuvenil levarán a
Real Ac~démia son preocupanReivindicación
da. Zona Franca de Vigo I Area Portuaria de
cabo diferentes actividades
tes. "No q\Je se retire á mocadaen todos os ámbitos
nunha campaña "que está aberde, son tremendos. Non se da
Bouzas, s/n. 36208 VIGO. Telf. ~ 23.57.42.
ta a todo o que queira particiA campaña está deseñada "cun
situación do tan cacarexado "bipar"_ A reivindicación tamén palingüismo harmónico", senón
critério imaxinativo e xuvenil",
sará por galeguizar nemes no
que se mantén a diglósia. Vese
segundo os organizadores. Non
xulgado e correxir topónimos
como en escalas, onde os rapasó se 'limitará a dar charlas nos
que están castellanizados, se- ..
ces teñen como língua o galega,
centros de ensino sobre a necegundo explica Lobeira. Durante
diríxense aos prof~so_res en cassidade de normalizar a língua.
dous meses, a car11paña quere
tella,no. Nese se~t1d~, o ~ecret?
Quere chegar tamén a outros
•.
•, _ , ·-' • ' •' • . • :_, .· •.' . '
•• , ··,' r ,_. ._: ; '•'
·.<;fa lmgua ,no. ensmo e r:no1 _amb1,. ·· ··.· ám~tos nos .q1:.1e a -moddade es-"'· • ab ri.r- Un. .d,e.b,ate ·.&Obre._éil ,_SilUp-. 1 , · .~ ., ,, r, 1 , ~. • 1J , - .. ,-1.1
guo, non ha1 llledfdas·.c:.o.ncre1a3..'•'"'tá:·ttnplicada. "Hai un fenómeno
ció.n o~ ·ltng.u a <Dlild.e i se.·iirnpth,:~, r,~
a· · 1C111~·rtmma"· ·-c11-~~ t :·
quen persoe1ros da cultura e d a ·
111
·~
para qu~ o galega estea n8:s aumoi interesante que é o dos gruvida social do pa(s. t
las . De1xa campo para a mterpos de rock galego,. que están

11

)

.111§'1-1-1996. Só admití rase

·<:~orilúrsante.

1

(..'t>:litW&oj

HISTÓRIA DO NACIONALISMO
Pausa Antelo e Manuel Beiras presentes nun acta·de Galiza Nova

CatrO xeracións fan balance
do movimento xuvenil nacionalista
dente do Consello despois de ter
participado nas Mocidades Galeguistas de Bos Aires, recoñeceu
o maxistério exercido nos mozos
galeguistas da época de Gaste- ·
lao e a pesares de dar conta da
efimera história do Consello sinalou que a sua desaparición "non
foi un fracaso senón que se deu
unha continuidade na UPG como
primeira organización nacionalista de esquerdas".

• CARME VIDAL

O encentro de persoas de
catre xeracións que tiveron
na sua mocidade unha
relación directa co
nacionalismo está a ser o
cerne do ciqlo O movimento
xuvenil nacionalista no
tempo organizado por
Galiza Nova en Compostela
·e que percorre a criación de
organizacións de grande
releváncia histórica para o
nacionalismo como son as
Mocidades Galeguistas, o
Consello da Mocidade,
ERGA ou a mesma Galiza
Nova.
A primeira xornada caracterizouse pala emotividade e a comunión cos mozos de hoxe de
Avelino Pousa Antelo e Manuel
Beiras. Tanto cando Pausa Antelo cantou o hino das Mocida des Galeguistas dos anos trinta
no que se pedia a "independéncia da pátria", coreado desde o
público por un amplo grupo de
mozos ante a sorpresa do próprio conferenciante, como cando Manuel Beiras se despediu
cun "Viva Galiza Ceibe", os mozos respostaron con entusiasmo
á entrega que en todo momento
mostraron os dous convidados.
Pausa Antelo situou o seu primeiro contacto co galeguismo
no 10 de Maio de 1931 nun acto
protagonizado entre outros por,

9 deputado do BNG , Bautista
Alvarez falou dun movimento nacionalista universitárió dos anos
cincuenta e sesenta "atado a redor da mesa camilla de Ramón
Piñeiro" que impedia a organización política e tentaba reducir o
nacionalismo a termos culturalis ~ tas . Mesmo o intento de Brais
~ Pinto, do que Álvarez participou
a.. na sua fundación , de arte llar o
e(
nacionalismo galega sobre coorAvelino_Pausa Antelo e Manuel Beiras, históricos membros das Mocidades f]aleguistas, conversan cun xoven de Galiza Nova.
denadas políticas acabou derivando nun movimento cultural
mocidade e pala en relación co
prio Pausa Antelo, co trunfo da
Paz Andrade, Alvaro das Casas
coa creación dunha editorial próPG. En Maio do 36 "perden os
"corrente arredista na mocidade
e Carballo Calero e singularpria. Enmárcanse asi os intentos
arredistas e gañan os posibilistas"
mente por Castelao , que fixo" · cun rexeitamento do desterro que
de destruir o Consello da Mocipero o entusiasmo da mocidade
que saira "marcado de por vida · sofriran Alexandm Bóveda e Casdade coa tentativa dirixida por
continuou "eramos 1.000 e paree que fixo que abrazase o galetelao". Destacou os labores dunRamón Piñeiro, despois dunha
ciamos 10.000" na ca,mpaña polo
·guismo e traballase tanto de moha militáncia intensa da mocidade
visita aos socialistas españois en
entre·os que suliñou de forma esEstatuto, dixo Pausa.
zo dos recados como de galeToulouse, de que o galeguismo
guista" e colaborase directamentatutária "mercar produtos galenon se organizase politicamente,
Manuel Beiras dixo que "na mote coa editorial Nós de Anxel Cagas, dar formación nacionalista
senón que "estivese por riba dos
aos amigos, traballar pala divulga- · cidade está o porvir. de Galiza" e
sal na venda de libros palas feipartidos cunha teoria própria da
por iso pediulle á xuventude que
ción dos libros galegas, subscreras para axudar a tirar para
rpasoneria" segundo Bautista
tivera "ilusión , fe e esperanza"
berse a xornais e revistas patriótiadiante dunha empresa que non
Alvarez. O Consello non pudo oralén dunha constáncia no estuera economicamente rendábel.
cas, prestar libros galegas, ter a
ganizars·e "frustrado máis por
do profundo "de todo o galega,
bandeira no cuarto ... ". Para Paucondicionantes externos que ine non só o idioma".
Pausa Antelo fixo un percorrido
sa Antelo militáncia dos mozos
ternos" pero sentou as bases papota história das Mocidades Galeno nacionalismo daquela época
ra o nacimento da UPG que tiña
Consello da Mocidaé:le
guistas desde o seu nacemento
era algo "case relixioso, habia que
como fin a "articulación do naciointroducilo nos mozos e movilizar
en Ourense no ano 32 pasando
nalismo" para despois, xunto ca
Bautista Álvarez e Antón Moreda
pola eleición do Consello Nacioá nasa xente" e destacou a imporPSG, artellar un traballo de base
tante tarefa de Bóveda ~u~ pre- · ·analisaron na segunda xornada
nal no 34 con llla Cauto, Xosé Vena criación de asambleas, orgaa breve história do Consello da
lo, Ramón Piñeiro, Fernández"del
sidiu a xuntanza da Mocidade en
nizacións sindicais e agrárias. •
Riego, Álvarez Blázquez e o pró- - Pontevedra- á hora de orientar á
Mocidade. Moreda, que foi presi-

a

CÁMBIOS NO LESTE

IELTSIN ANTE O · PRECEDENTE DE WALESA
O 17 .DE DECEMBRO CELÉBRANSE
ELEICIÓNS LEXISLATIVAS EN RÚSIA
.
. YIICfOR Al.ExANDROV

En vísperas das elecións parlamentarias,
Por qué pasa istg? Primeir~ . porque a ·aprobado pala Cámara Alta o Consexo
cabezadas por varios xenerales do Exérprevistas para o próximo 17 de DecembrQ:, ""' maioria dos novos.__empresarios rµsos non
da Federación; composta prácticamente
cito ; a agrupación "O poder ao Pobo" do
a situación en Rúsia e de fundimento e ca- ~;; queren invertir na·producción, nin produantigo primer ministro, Nikolay Rizkov ; "A
por altos ·funcionarios do Estado, nomUnión de Patriotas'i, do xeral de reserva
- os, difícil de superar no futuro próximo. -L. ';;', cir. Queren diñeiro rápido. Venden ao exbrados a: dedo polo presidente Boris Yelt, teri9r todo o que poden, especialmente
Vladislav Achalov o " Miña Patria" Hderasin. O próprio presidente e o que ten a úlOs principais problemas do país radican
tima palabra en·todo e goza de poder cado por outr"o xeral, Boris Gromov.
materia prima. A especulación co produto
na esfera económica e social. Na agriculbarato ex.tr;:mxeiro -no interior da tamén
si absoluto-. -Según o destacado· xurista e
tura, na anulación de
.. -· ..-· .
Joos dividendos. E os
político Víktor -Llíugin, Yetsin ten catro vePero, de toda esta sopa de letras de parsubvencións, na falta - - - - - - - - ---.~ - ·beneficios casi non · · cés máis poderes que o seu homólogo
tidos, só unha decea tendrá representade maquinaria e de
:··
._:·· ·"" !;.:¡quedan en Rúsia.
estadounidense e dez veces máis que o
cien parlamentaria, según os pronósticos.
combustibel provoca".·. A .,
.t,
.
.
xefe do Estado francés. ·
ron que neste ano Rú.
·.• .__.._ '":1- ·~. -~- - -~ • cares 1a e 1mpres10.
sia teña a cosecha de
cheg~ ~:S -;700 ~~ nante. O precio dos. Nestas circustancias crece o descontento Rusia", os reformadores moderados de
cereais máis baixa
~-tomates, por exemplo, - -popular. Os pronósticos dan a vitoria nas
"Yábloko", -liderados por Grigori Yavlinski,
dende 1965 ... O 90%.
O .q_~J g -..,:,_;;: ~~. ·che.ga as .700 pesetas eleccións a-oposición comunista: A léxica e os liberales.de "Opción Democrática-de
do que comen hoxe
· . ": -':.~ -~. :~·'.:~ ·: ,. o kilo, mentras que o
do·- votante ruso e moi sinxela: "Cos caRusia", do antigo primer ministro, Yegor
os moscovitas son
~:."
~·}.>~,. :~-_ ':-- salario medio interpro- · munrstas- vivíári1os
· Gaidar.
produtos extranxeiros:
· «· '..<
. ". :_,_.·. fesional e de menos mellar". Os sm\'ideos - - - - - - - - - - - - entre tomates españois, polos americans
otorgan tamén moitos
A lista ·de partidos e
de ::z.ooo pe~etas. E por si tora pouco, nos
e galletas turcas . .
últimos..'16ve IJles~s. os ingresos dos rusos
votos a oposición na~
bloques electorales
disminuiron úti;_.:1 8%, según datos oficiais.
cionalista. Son o
consta dunhas 40
A situación na industria e aún pior, Por
A espranza de vida de 63,8 anos en 1990
"Congreso das ComufUSÓ
agrupac'ións. Nesta
carta ano consecutivo sigue caindo a
baixou a 57,3 anqs en 1994. ·
nidadas Rusas", de
amalgama a maioria
producción. Están én crisis profunda a in-Yuri Skokov e do podos grupos non ten
dustria pesada e lixeira, a militar e a civil,
No panorama político a pesares de ter
pular xeral Alexander
orientación política
o programa espacial, a producción de auelementos democráticos como Parlarn~n Lebed, considerado '
definida, nin progra-_
tomóviles , avións e aparatos electrónito elexido y partidos políticos non e ine"candidato al Pinochet
ma económico máis o
cos. Están paradas as fábricas dEl maqµi nos dramático. O Duma o Cámara Baixa,
ruso", e d espo ~s·tmha - • .-: ...:.. -· - '· ·
menos .. craro·.' t.:;·fo~}oo- .
nariá-ttgrh'.i©laJ,··a~ M6st'rta'textil e ún largo
cuios 450 diputad.os deben ser elexidos o
larga lista como "Dermente esta diversidad'
etcé.t~ta!' JA : pro'cfüeCion'·ñacional díf óérís - - -JJróx.mio .;-t•;FQ&;IDecéiñóf~~OO-iEfe·:.por..t;:.;~ jaefé{': -~EfpfciafOOieXi\Y~e~~e§f(füñ'te ~e~- -~-(je• -¡,arfid8s-.protft:icé~üflft~ten~f~v-e(17'ffü ..
de consumo xa prácticamente non existe.
der real; Todo o que decide -debe ser
ral Alexandre Rutskoy; "Pola Patria", ensión entre o el ectorado.•

A9 sdteamra;ánisnade0 ucmomauoncisetªntsr·i·sªtan~-'Mciuo1n1 earleisstads0,

'Q prezéf dos ·;<-tomates ·
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pesetas

'A lóxica do votante
e n10i sinxela:
"Cos comunistas
ViVÍamOS mellar"
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X. CASTRO

esmorecer.
. .,
do modelo nacido na .trans1c10.n

Enfrentamento entre viciños
e Garda civil nas Encrobas
en Marzo de 1'977,
con motivo da expropriación
promovida por
Lignitos de Meirama-Fenosa.

.

Os anceios de liberdade que sobreviviran
no exflio, que comezaran a articularse na
década dos sesenta e que se consolidaron
definitivamente a partir das masivas folgas
do 72 en Vigo e Ferrol , latexaban, nunha
boa parte dos galegas, asi fose de modo
emocional e intuitivo, despois de anos de
silenzo e auséncia da razón e da prática
polftica. Hai vinte anos unha enxurrada de
ilusión ocupou de cote as ruas galegas. As
esperanzas non só aniñaban nas fileiras
nacionalistas que clamaban pela ruptura ca
réxime franquista e pola autodeterminación,
senón tamén nos milleiros de cidadáns que
o 4 de Nadal de 1977 se manifestaban en
to.das as cidades galegas a pral dunha
autonomía plena.

)

\
:l

)

3.
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Ese proxecto, nacido da própria Galiza, .
viuse en grande medida frustrado por unha
mudanza artellada desde o E$tado e que
deixou a cada quen no mesmo ou en
parecido sítio. O recente programa
televisivo sobre a transición era suficiente
para lembrar a abondosa nómina de
camisas azuis que perviviu no novo réxime .
democrático ~. Mais, non só o
establecemento político acced~.u a está
metamorfose, senón tamén a direción das
principais em.presas, asi como as grandes
,famílias, habituadas secularmente a colocar
un dos seus vástagos.en cada unha das .
novas opcións aspirantes ao poder. As
forzas estatais, mesmo de esquerda,
aceitaron este reacomodamento e emporiso
non é casual que hoxe a história lles estea a
J~.~saJ. f?.91,1:Jra. , ~ . " .
..., .,. .,'.l r;:._, ,..,
'J'i . 1 ,

A hora do povo
A chegada da democrácia significou , con
todo, o recoñecemento das liberdades
individuais. O pavo estaba convencido de
que tiña chegado a sua hora, pero o cruo
serán do 23 de Febreiro de 1981 foi abando
para lembrarlle que non era así.
O réxime cambiara para insertarse en
Europa e o lema escollido foi o da
modernización. Non era, sen embargo,
unha novidade. Modernización fora ·
pretensamente a desamortización
(1824 e 1835), o sexénio revolucionário
( 1868-1874) e cada un dos periodos
libarais dos que g~zou España.
Todos resultaron, desde o ponto de vista .
represivo, mellares que as etapas
escu(as, pero baixo nengún deles se viren
recoñecidas as aspiracións de Galiza.

O anterior
réxime, fundado
na violéncia, tratou
de difundir tamén
' unha imaxe
entrañábel
do ditador
morto hai
agora
vinte
anos

A modernización de arestora, identificada
coa entrada no Mercado Común
de froitos xa fatalmente coñecidos,
está a abrigar cada vez a máis galegas a
reflexionar sobre o tipo qe modelo •
económico imposto á nasa terra.
Tal reflexión debería extenderse
ao sistema, nacido da transición,
que lle deu cobertura pQlítica.

e

Cómpre retomar, xa que lego, o camiñ,a e
ultrapasar o status-quo·actual, repensar o
papel que debe interpretar Galiza no Estado
e ·en Europa, sen ci cal nunca haberá
democráciaverdad~ir&
• --·:-•
,... ~,,
"1:...
.
- '':.'.C' • ·r •f, -:;.,;, ,:c.'•',i
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SOBRE ESTE MESMO TEMA
PODENSE CONSULTAR OUTRAS
PUBLICACIONS DE
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0 36 NA GALIZA
(2ª edición esgotada)
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tensión

entre conformar
un movimento
nacionalista digno
de tal nome e a
definición de
actuadóns táct-icas
apropriadas ao
momentofoi
excesiva
i nevitabel mente"

• FRANCISCO RODRÍGUEZ

Nunca se ponderará dabondo o grave que
foi a guerra civil na Galiza. Non só polos
a~asinatos e vinganzas, . pala represión,
contra os sectores sociais afecto& á República. Tamén polo que significou de aniquilación dun movimento político centrado no país, ao seu servizo exclusivo, que estaba comenzando a sair da inquietude ideolóxica e
cultural para se convertir nunha prometedo- ·
ra realidade política, con influéncia sácial.
Referemonos, naturalmente ªº' PG, como
representación xenuina da Galiza.
Houbo que volver a empezar praticamente,
con solución de continuidadé, pois, entre a
República e o franquismo e, máis concretamente, os 25 últimos anos deste Rexime. As
inquedanzas dos exiliados galeguistas; ou claramente nacionalistas, non provocaron un eco
no galeguismo "piñeirista" do interior, é dicer,
naquel que sobrevLviu á hecatombe dentro-do
país, cativo, atemoriiQ.do e, en grande maneira, non dabondo clarificado. A ninguén se lle
oculta que a represión máis aberta foi contra
as persoas xa formadas, de clara militáncia
política, que, de non podaren fuxir, foron paseadas, asasinadas. No interior, cadea con intimidación para uns, siléncio para outros, medo
e ameaza de represió11 para moitos coas suas
·conseguintes reaccións para todos os gastos.
O caso é que, alén das importantes contribucións ideolóxicas d~sde o exilio ~empre en
Ga/iza, 1944-,· a oposición nacionalista na
Galiza, praticamente, debeu de comezar de
novo. En consecuéncia, unida fundamentalmente ás xeracións de postguerra.

.

Velaiqui de onde provén unha das suas características, derivada da falla de -continuidade xeracional; do contacto con xente experimentada
e de maxistério· e ~utoridade política directa, a
excesiva carga ideolóxiea e un vo/untarísmo a
proba de bomba, moi próprio de quen, agás
!"los pontos de partida ideolóxico-políticos fundarnentais, debe comezar, desde cero, a actuar non so nunha sociedade sen liberdades
democráticas, senón dependente, colonizada.
Viu-se óbrigada a facer de súpeto e urxentemente unha análise e unha interpretación dunha .realidade especifica que er~ negada polo
franquismo e pala oposición de obediéncia española actuante na Galiza, e que ademáis, tiña
sofri.do certas transforrnacións precisamente a
partir da década dos sesenta, aquela na que
agramaron· sintomaticamente _os xermes da
oposición nacionalista na posguerra.

I Ecesiva
carga ideolóxica e
un voluntarismo a
proba d~ bomba
1

·m oi-próprio de
quen, agás nos
pontos de partida

..

ideolóxicopolíticos
fundamentais,
debe comezar

.,

puntes para a comprens1on
da transición na Galiza

ANOSA TERRA

'A.

.

'

.

Dito isto, cabe afirmar que Galiza era entón,
como hoxe, unha socif,:!dade desvertebr¡¡tda.
Atendendo aos anos que son obxecto de análisé ·nestes dias -1974-1977-, debemos afirmar, contado, que, agás nos casos de Euskadi, Catalunya -Barcelona- e posibelmente.
Madrid , non houbese oposición franquista
máis activa, cualitativamente rnáis incisiva,
que a existente na Galiza, nos sectores da clase obreira, dos estudante~. da pequena burguesia e mesmo do mundo labrego. O problema estaba na dependéncia de estratéxias exteriores a Galiza nunha parte importante desa
oposición anti-fascista (especialmente o PCE).
Realmente era unha oposición incapaz de
pensar en clave da realidade do naso país, de
confesionalidade e prática urbana, entre a clase obreira cualificada e a pequena burguesía,
ou ben cun sentido coxuntural e oportunista
-en función de obxectivos externos- da problemática e conflitividade na Galiza.
Por outra parte, o nacionalismo galega, moi activo e organizador da nosa sociedade, en todos
os seus sector, tiña certa febleza organizativa
en relación cos obxectivos que se propuña e o
tempo xogaba na s_
ua contra. Expliquemo-nos.
Era tarefa inxente, desproporcionada e realizada baixo o síndrome da urxéncia que ameazaba a fin do rexime franquista, sen unha forza
,- ,deterrni~te <;t~Ga~;-~ se§ ·· e-: - - - ,,.- - -

-

Acto a prol da legalización da ANPG (19n).
.

a) construir organizacións nacionalistas en
todos os campos (SOG, ERGA, CCLL,
Fronte Cultural ... )
b) formar ideolóxica e políticamente aos sectores dá sentimento galega para que poidesen combatir eficazmente a prol dunha liña
nacionalista que non resultaba a "normal".
c) suportar o combate contra o fascismo e a
viruléncia e a incomprensión da esquerda española, canto esquerda colonizada, até limites
que negaban o direito do ·uso do próprio idioma en actividades político-sindicais públicas.
d) intentar actuar á luz pública en sectores
hexemonizados polo PCE, a clase obreira
cualificada de Vigo e Ferrol, nos que a cativeza do nacionalismo era angustiosa.
e) dotar-se de meios próprios a partir do exclusivo estarzo, sen axudas "exteriores", da
militáncia.
f) definir unha liña de consecución duns obxectivos estratéxicos (autodeterminaci~n,
soberanía nacional de Galiza e socialismo)
_cun.has actuacións tácticas á coxuntura do
Estado Español naqueles anos.

A tensión entre conformar un movimento nacionalista digno de tal no.me e a definición ·de
actuacións tácticas apropriad?S ao momento
foi excesiva inevitabelmente. E curioso observar como o nacionalismo galega acertaba plenamente ao denunciar a onde conducían os
obxectivos da oposición española (Xunta 'e
Plataforma Democrática). Resulta esclarecedor
ler o editorial de· Terra e Tempo perante o pro-·
grama da Junta Democrática (Galiza, Novembro de 1974). As análises sobre as consecuéncias que se derivarian pará Galiza da integració_n na CE , un dos pontos defendidos pola ·
"Junta", resultan proféticas, por non falarmos
da crítica á auséncia de contidos económicos,
e a fraude dunha alternativa autonómica que
se apresentaba como autodeterminista... Estas
críticas eran sustanciais para manter a viabilidade do nacionalismo na Galizá, a sua funcionalidade e razón de ser. Non entraremos na
consideración de que a Xunta, como ·outras
plataformas estatais posteriores, tiñan unha
clara mecánica de funcionamento ce;ntralista.

ARQUIVO A.N.T.

o nacionalismo debe plasmar-se no seu combate contra o imperialismo, os monópolios e a
centralización . A segunda, máis táctica, máis
tensionada pala urxéncia e o devir dos acontecimentos do Estado, dotou-se con todo dun documento que, ainda hoxe, pode ser válido para
exemplifícar en que consiste unha alternativa
confedera! ou federal, sen mixtificacións, claramente defensora da soberania de Galiza e da
sua interdependéncia voluntária con outras nacións da Península. Pero a sua principal eiva
estaba na incapacidade, por moitos motivos,
creo que os máis, insuperábeis naquel intre
histórico, de contar activamente con certos grupos sociais significativos das pequena e mediana burguesía galega, que optaron pola pasividade ou polo simple deixar-se levar por acontecimentos e tácticas que se perfilaban e dirixian desde fóra do país. A imaxe dun Valentin
Paz Andrade, de compañeiro de viaxe da Xunta Democrática, rapidamente eliminado de calquer protagonismo madrileño é ilustrativa. O ·
nacionalismo bulia para que Galiza contase
·con instrumentos de defensa próprios no franquismo, naquela precisa transición -que non
controlabamos e da que estabamos excluídos
como partícipes na sua política desde arriba- e
de cara a un futuro que se perfilaba duro para
a diversidade nacional do Estado. As eleicións
do 77, despois do triunfo da reforma pactada,
non sen desencaixes do nacionalismo burgués
vasco e catalán, e con total desencaixe do todo
o nacionalismo galega, celebraron-se cunha
parte fundamen!al deste último sen legalizar,
que se viu abrigado a conformar unha coalición
de eleitores denominada BNPG (Bloque Nacional Popular Galega).
Desde entón,· apareceu, 9on maior claridade, que a dependéncia política do exterior
era unha rémora de consecuéncias desastrosas para un país que, francamente, ten
unha capacidade de mobilización, de formulación de alternativas e, mesmo de conciéncia, que está moi por enriba da que se lle ·recoñece informativamente, e que se está a
esforzar, precisamente, para contar cos instrument9s políticos próprios, que .a situasen
onde·ten direito a estar.
·
Son xa, desde a data histórica de 1972, asesinatos de Ferrol e mobilizacións obreiras na
Galiza, por falarmos dun fito na loita antifranquista na Galiza -con todo o seu compohente de dirección allea- mais de 20 anos que, ·
mália moitos errores, e moitas limitacións e
condicionantes obxectivos, serviron de experiéncia, de asentamento e de consolidación
dun movimento político que Gal iza tiña que

O nacionalismo intentou articular unha alternativa política'.de amplo espectro social atravé.s
da ANPG (1975) e do Consello de Forzas Políticas de Galiza (1976}. A primeira foi crucial na
mobilización·de masas e na concreción prática
- d~))rgar-fzap·éfl,--tr~nt(s~..-i¡ite ~la$iS!,~- nP:, c;¡~e- -;. C9,r:t?!i:u~ ~cºr:'. ~~-s~r; .U:ªP.s!~U?~-~~olí!~9-?-~~-;-.--;-;.:;-;;-
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monarquia como garante
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dos priviléxios _franquistas
.
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Na Casa Branca
opinábase que o desexo do
Pentágono de integrar España
na Alianza Atlántica,
era irrealizábel entanto
Franco se mantivese no poder

• ALFONSO EIRÉ

Se por algo se caracterizou a Transición Española (Restauración Monárquica) foi por. tentar
borrar a memória histórica e, mesmo, todas as
compoñendas posteriores que procuraban asegurar o cámbio. A amnésia social impúxose
por decreto. Agora, 20 anos despois da morte
do dictador Francisco Franco na sua cama, están a contarnos aqueles feitos ao estilo das revista do corazón, onde hai senlleiros protagonistas e miles de persoas contemplando pasivas a pasarela da história.
Como ten afirmado Juan Carlos de Barbón recentemente, "a Transición fíxose para integrar a
España nos espácios naturais do seu escenário
natural". Francisco Franco nunha entrevista con
Vernan Walters, enviado especial do presidente
dos EEUU, Richard Nixon, en 1971, prometíalle
que España avanzarla "polos camiños preconizados polos EEUU". Asi, a transformación da ditadura realizouse impulsada polo capital trasnacional que xa se asentara na Península e que
via alarmado como a economia se ia deteriorando, con inflacións de até o 40% nos últimos
anos do franquismo. Querian precaverse contra
un cámbio traumático, a Ruptura, que podia pór
en perigo os intereses das multinacionais e os
xeoestratéxicos da OTAN.
A transición española dos setenta foi semellante a ensaiada nos oitenta en vários estados latinoamericanos, non seguindo o espello
español, senón o impulso dos EE.UU. Os intereses da OTAN puideron albiscarse por
aquel mesmo tempo en Portugal, paralizando

Agora que se está a ensalzar o papel determinante da monarquia (o rei Juan Carlos e o seu
pai o Conde de Barcelona), é preciso non esquecer que "a monarquía o que veu foi garantir, en certa medida, a pervivéncia dunha parte
importante do legado franquista", en palabras
do historiador británico Charles Powel.

tado triunfante, segundo se recolle nas capitulacións, baixo o nome de Pacto do Capó (os acordes asinados por Alfonso Armada con Antonio
Tejero e os representantes dos golpistas na mañá do 24 de Febreiro do 81, no Congreso dos
deputados), ten duas finalidades. Por unha banda, lexitimar ao Rei Juan Carlos. ("Despois desta mensaxe xa non podo voltarme atrás", telex
de Juan Carlos a Miláns na noite do 23-F) Pala
outra, reconducir o Estado das Autonomías, e
acotar a sua evolución. Os nacionalismos periféricos xogan fora da transición dado o aumento
da conciéncia nacional, rechazando a própria
Constitución no referendum. Era o aguillón que
nos empurraba cara a OTAN e á CEE.

Transición controlada

Monarquia e constitución

existente dun vínculo sólido -real ou non- do
monarca coas Forzas Armadas. (Esquécese en
moitas análises o papel subalterno dos Exécitos
coas clases dirixentes). En xeral, a monarquía .
fixo posíbel un proceso de cámbio controlado,
realizado con notábeis garantias para os que se
beneficiaron da existéncia do réxime anterior.

Existia un perigo para garantir os priviléxios dos
Cales son os motivos da aparición agora da mebeneficiários do Réxime anterior. Pensábase
mória histórica? Por unha banda, os escándalos
a Revolución dos Gravas.
que a presión social, o povo en enxurrada reivinactuais (GAL, corrupción das clase$ dirixentes,
dicativa palas ruas das cidades, era quen de
descrédito da política) ameazan a estabilidade
Evidentemente, os cámbios producidos no Estaacabar cun Réxime moribundo e consumar a
do sistema imperante, ao racharse o consenso
do Español non foron algo esóxeno, nen sequer
ruptura. Éralles preciso aos sectores aperturisconstitucional palas desputas internas ante a
foi este o factor detenninante. As próprias clases
tas controlarás clases populares (esas que agoadecuación político-económica á UE As lacras
dirixentes españolas que impulsaron o levantara non aparecen para nada nas análises coma
que saen a luz son, precisame.nte, os froitos semento fascista, necesitaban agora dun novo
suxeitos activos), controlar a rua. "A rua é miña,"
ródios da Transición:. non depuración dos aparemarco xurídico-político, homologábel no mundo.
afirmarla Fraga lribame por aqueles dias. Suce-. llos represivos, previléxios das clases dominanCon elas estaba unha clase média emerxente. déronse as detencións, as malleiras en comisates, métodos de funcionamentos a~tárquicos e,
ria, os xuizos, as balas ·que nas manifestacións,
sobre todo, acochamento e cobertura social na
disparadas ao ar, sempre atopaban como bran- · loita contra os nacionalismos periféricos.
Coincidéncia entre Franco e o Rei
ca certeiro o peito dun manifestante; os paus repartidos de cacho para testo polos policias sob
Fronte a esta puxa intestina, os aliviadeiros do
Dase a circunstáncia de que Juan Carlos de
calquer pretexto para atemorizar aos cidadáns; .sistema lanzan á sociedade a mensaxe·de que
Barbón e Francisco Franco coinciden á hora
os grupos terroristas de extrema dereita asasié preciso un novo consenso, porque remexer no de analisar o papel da clase media. "Eu hernando ou intimidando nas ruas.
Ji)asado -pooe ter consecuéncias funestas. Para
dei un país que tiña coñecido 40 anos de paz
iso tenta consagrarse a Constitución, ~chando
(sic), e durante eses cuarenta anos, formouA maioria da oposición, incluidos os nacionalisde novo o proceso autonómico que abriu o asse unha clase media poderosa e próspera,
tas periféricos de dereita (PNV) , xa claudicara
censo eleitoral do nacionalismo catalán e a crise
unha clase que , prácticamente, non existía
en 1946 cando apostou pala reconciliación nasocialista.. Juan Carlos de Boibón escribí uno reao final da Guerra Civil" ( Juan Carlos de Barcional e a Alianza Nacional de Fuerzas Demo- cente mente:" a Transición rematou, a Constitubón a Xosé Luis de Vilallonga).
cráticas decide, despois de mudar o govemo re- ción pennanece" (El Mundo).
publicán no exílio, apostar pela aemocrácia parFranco, pala sua banda, decíalle en 1971 a Rilamentária através da restauración monárquica.
Para controlar as loitas intestinas dentro do sischard Nixon: "o meu verdadeiro monumento
O Departamento de Estado Norteamericano
te,ma téntase tamén situar á Monarquia como
non é a Cruz dos Caídos, senón a clase média
apoia este proxeto que deixa aos marxistas tora.
garante de orde e continuidade, acentuando p
española. Cando asumín o governo nun exisPor aqueles días escribiría Castelao:" ·Agora
seu paper na transición. Por iso, fronte a un reí
tía. Légoa á España do mañán".
Franco quer facer un rei do fillo de" Dan Juan,
que lexitimaron despois do 23-F (por ser parte
nun país que xa deixou de ser monárquico".
integrante e fundamental .do pacto), agora téntaSerian país, estas clases médias, antes inexisse situará monarquia como motor da transición.
tentes, as que non só demandaban o cámbio
senón que puxaban para que este se realizase. O PCE, excluido nesta solución, teimou con todas as suas forzas en entrar no pacto. En 1956 Juan Carlos de Barbón pode sair seriamente
Os sectores franquistas, máis tecnocráticos,
aproba a sua política de reconciliación nacional perxudicado tanto da guerra suxa do Estado
principalmente o Opus Dei, déronse canta de
e o único que fai Santiago Carrillo na restauracontra os nacionalistas (se. se encausa ás últique a perpetuación do Réxime era imposí_bel,
ción e levala ás suas últimas consecuéncias,
mas instáncias do governo ia ser axeno a
polo que compria conducir ese cámbio de xeito
máis facendo da necesidade virtude, para lograr esas decisións o Rei?). como pala meda de
que as clases dirixentes non perdesen os seus
a sua imediata legalización e disputarlle ao
acusacións á que chantan lume financeiros
previléxios. Outros sectores do próprio franquisPSOE o seu espácio político. Un PSOE que,
hoxe proscritos pero ante mesmo presentamo, con Fraga á cabeza, teimaron longo tempo
desde Suresnes, xa recibira da socialdemocrádos como exemplo desde instáncia do Estaen reconduciloi pero sen facelo desaparecer,
do. Como é posibel que a institución que _reescoitando máis aos integrantes da nomencla- · cia Internacional as directrices básicas. As direccións do PCE e PSOE o que fixeron até 1979 foi
presenta ao Estado non suporte acusacións
tura do próprio réxime que ás clases económiaparentemente banais, pronunciadas por perdesputarse un eleitorado que situaban na-escamente dirixentes.
soas de credibilidade mínima? Porque a fequerda, asumindo teóricamente postulados como a autodeterminación e talando de esquerda
bleza da institución monárquica é anterior a
Franco era plenamente consciente de que se
todos os escándalos que hoxe corren a tapar
e ruptura como engado. Cando se dan canta de
tiña que producir un cámbio importante no
que a maior parte do eleitorado vota ao centrisdesde a xerarquia do poder cunha inusitada
seu Réxime. Asi o recoñecia en 1971. No seu
mo, ambos partidos _cámbian de discurso, pois a
campaña de propaganda monárquina. Falatextamento político fai especial fincapé na immos desde lego ciunha institución implicada
liña política mudara xa con anterioridade.
portáncia da consolidación da monarquia, sen
na Transición e desgastada pola diária porfia
mencionar _a supervivéncia doutras instituNeses momentos, só quedan defendendo a rupentre o Estado e os dous problemas contra os
cións declaradas fundamentais.
tura democrática os ;iacionalismos periféricos
que se alzara Franco, no 36: o nacionalismo e
o reparto da renda. E a actualización política
progresistas e algunhas forzas da esquerda. EsA preséncia do Reí, que herdou moitos dos podestes vinte anos a que reclama cantas, e
tas partidos estatais do abano marxista, despois
deres do seu predecesor, contribuiu decididanon os enxeñeiros das finanzas coas suas fodo 23-F de 1981, comezan a resituarse, ou ben
mente a facer inviábel a ruptura co pasado, pretocopias comprometedoras. +
nos nacionalismos ou no PSOE. O golpe de Esconizada pala oposición , debido á percepción
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Na última década franquista e primeiros anos_da transición as forzas de direción galega aportaron á actividade
política cadros notábeis, cuia actividade, por non posuir,
como é óbvio, carácter institucional, resulta ainda, en
moitos casos, pouco coñecida. Xosé Manuel Pavón (Saviñao 1'949) é un d~stes loitadores, sen os cales seria
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imposibel entender a importáncia do nacionalismo na actualidade. En 1966 comezou a formar parte da clandesti-na Unión do Pavo Galega, fundador máis tarde do Sindicato Obreiro Galega, antecedente directo da actual CIG,
o 23 de Febreiro de 1981 figurou nas listas negras dos
militares que protagonizaron a intentona de sublevación.

osé Manuel Pavón

''o nacionalismo estaba a ferver,

pero a transición foi a/lea a nós"
/ Daquelas
no nacionalismo
estábase a
discutir todo:

. . ,,.

a cnac1on
do sindicato,
da ANPG, ERGA,
as Comisións
Labregas.
O cámbio
colleunos
en pelotas"

· •MANUEL VEIGA-XAN CARBALLA

Vostede empezou a ter conciéncia política
de moi novo.

xen apontar ao Frente de Juventudes. Nas próprias clases de .Formación del Espíritu Nacional
iaste decatando da idea que tiña cada un. Nese
verán xa quedou feíto un xérmolo da UPG.

O meu pai era barbeiro. Pegado á nosa casa Os seus pais de que ideas eran?
estaba o café dun que fora alcalde na república.
Eu ia ali de cativo a xogar ao bill~u. Cando non
O meu pai era de esquerdas, ainda que nunca
falaba de política, nen participara en nada.
tiñamos cartos, o dono, que se chamaba Pepe,
deixábanos igual as bofas. Un dia 9e Semana Tampouco queria que nengun de nós se meteSanta o meu pai pechou, coma sempre, as cortise, polo que poidese pasar. Lembro que unha
nas, ao pasar a procesión. De súpeto, o cura revez un rapaz foi pedir á Garda Civil un certificavirouse e, sinalando a casa do alcalde, comezou
do de boa conducta e un dos Gardas resposa .insultalo e a berrar: "Pecador! Sal a la venta- toulle: "Pero ti pensas que con esas guedellas
na! Arrepiéntete!" Aquel espectáculo, coa xente · che vou dar o certificado" e mandouno onda o
parada e os círios ardendo, impresionoume moimeu pai para que lle cortase o pelo. O meu pai
to. Para min, o Pepe era unha boa persoa e non
negouse. Dixo que el era barbeiro, pero que
non lle cortaba o pelo a ninguén á forza.
entendia por qué o cura se metia con el. Cando
fun algo máis grande souben que militara no
PSOE e que botara ben anos acobillado.
As primeiras detencións
Eramos moitos irmáns. Viviainos en Escairón.
Tiñamos fincas, pero naqueles tempos -eu andaba polos catorce ou quince anos- as terras
xa estaban un pouco abandonadas. Decidimos
poñer unha granxa de parcos. Lembro ·que non
se podia dicer que lle dabas penso aos da recria, porque senón non chas querían. Nós faciamos todo o traballo e logo vendiámosllos a un
tratante na feira. Só polo cámbio de dono, o parco xa subia de valor. A min isa levoume tamén a
curiosidade. Funme facendo amigo dos vellos
do PC que había en Escairón -dos roxos, como lle chamaba a xente--. Con eles ernpecei a
tomar conciéncia. Recebíanme moi ben, porque
era dos poucos rapaces que se interesaba.

Que actividades realizaban? Como era a
propaganda?
Había datas concretas nas que sempre faciamos algo: O 1 de Maio, o Dia das Letras Galegas, o 25 de Xullo. Cando menos esparexiamos
un panfleto. Repartindo un deles, no véspera do
1 de Maio, sofrin a primeira detención. Foi en
1972. Daquela xa estabamos organizadas en
Montarte 1 o persoas. Había duas células e outra a piques de se formar en Escairón. Canda
min, detiveron a outra compañeira. Coido que
fumos os dous primeiros membros da UPG xulgados polo Tribunal de 9rden Público.

Que era unha vietnamita?
Daquelas as fotocopiadoras non existían. A vietnamita tiña a forma do marco dunha ventá. O
equivalente ao cristal era unha tea e por riba pasábaselle un rodillo. Debaixo da tea ia o cliché.
Servia para facer os panfletos, de un en un. Mellar dito, de dous en dous, porque cada fólio levába dous que despois cortabamos. A tinta era o
máis difícil de conseguir. Tiñamos, ás veces, que
mandar a alguén de parte do director dun centro
escolar e cousas asi. Pastos a discurrir todo o
ano, a imaxinación dá para moito. Din que dis_curre máis un necesitado que un avogado.

Como acabou aquel primeiro xuízo?
Fumos absoltos . Pero, desde aquelas xa estiven procesado. ininterrumpidamente até véspera das primeiras eleicións.

As detencións como repercutian na família?
Empezáronme a deter con 23 anos. Xa tiña un
tillo pequeno. lmaxinate o que pasa nunha vila
na que se coñece todo o mundo. Na família
houbo milleiros de bágoas. Habia moitos anos
que non se producían detencións políticas. Pero
tamén se deu o caso de que moitos vellos se
achegaron a nós , vellos republicanos , xente
que che daba unha palmada no lombo, ainda
que procuraba que non a visen contigo. Diso
veu un grande medre de militantes posterior.

Os vellos republicanos tiveron influéncia na
sua vida? e

_
Como facian para repartir os panfletos?
E o naciónalismo?

Xosé M. Pavón, á esquerda,
xunto a Xosé Maria Brañas
(recén saido do cárcere) e
Elvira Souto; daquela
secretária xeral da UPG. A
foto foi tomada o 12 de ·
Agosto de 1977 no cemitério
de lmo (Dodro) no segundo
cabodano da morte de
Moncho Reboiras.

'A

meta

erá que, se ti

_desaparee i-as,
houbese outro
para
continuar"

Non se podian entregar en man, porque deterian a un no acto. Metiámolos, á noite, por baixo
das portas. Asi non se vian pola rua ciscados e
a policía non se decataba de que houbera reparto até o día seguinte pola mañá.

Eu talaba en galega. Marchei a estudar a Lugo
e ao chegar vin que, cando lle pedía de bailar a
unha moza en galego, non che aceitaba. Pero
se. dabas a volta e, coa mesma cara e a mesma
camisa, lle pedias en castelán, xa che decia que
si. En Lugo cbñecin a Pausa, o pintor. Deume o
primeiro empuxón cara o nacionalismo, sen el
pretendelo. Eu tiña un profesor que me correxia
por falar en galega. Pero, a este Pausa, aoque
consideraba un señor, faláballe en galega e el
contestábame no mesmo. lso fíxome cavilar.

Con que médios técnicos contaban?

Daquela tiña 17 anos. Nas vacacións apareceron unhas pegatinas, sen firma, que poñian Galiza ceibe. Sabia que.taran feitas en Madrid,. pero.
non como chegaran eiqui. Pegueinas en
moitos bares e en Monforte,. porque ao
dia seguinte era ali a feira do 24. Por mor
desas pegatinas xa se produciu en Lugo
unha detención. Dese xeito foi como to~
mei contacto coa UPG. lsto foi a finais do
66. A UPG, nese momento, nacía como
unha organización de masas. Non era un
partido comunista. O seu p_rograma eran
os famosos 1O pontos. Ese mesmo verán
xuntámonos oito ou dez rapaces de Man- .
forte e do Saviñao a discutilos. Eramos
uns cativos , un grupo de amigos. A UPG
non tiña estrutura. Contaba con vinte persoas ou por aí en toda Galiza. Aquí xuntabámonos os coñecidos, se n saber o
perigo que corríamos. Ainda que, por suposto, nengun era facha. Eu, por exemplo, non participei nos Campeonatos de
Españ·a de Atletismo porque non me qui-
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Con poucos. Mesmo unha vez, outro e máis eu ,
fumos vender sangue, para poder mercar fólios.
Mercámolos en Lugo, na libraría Buen Jesús.
Decatámonos de que, en canto nolos empaquetaban -eran uns 700- xa estaban a chamar á
policía. Saimos zumbando. A policia fixo vários
rexistros. Mesmo entrou nunha casa na que habia un~a , víetnamita, pero non a atoparon.

1

A transición colléunos en pelotas'

Cando comeza a transición como reacciona o nacionalismo?
O movimento nacionalista estaba a ferver. '
Chegaban militantes todos os dias. Pero o
consenso de Suárez non tiña nada que
ver. De Galiza ia Paz Andrade. Mais, non
habia nínguén coque nós estivésemos relacionados ou qu~. cando menos, se puxe· .

,-, - \ \ : ,-

1~-·
... ,
.... ,

Foron moi importantes. Estiven de responsábel
dalgunhas células de vellos. Moitos foran do PC,
outros eran mesmo trosquistas. Pero aquí o PC
non estaba organizado , ademais eles vian que
Carrillo andab~ con aquelo do eurocomunismo e
ao mesmo tempo decatábanse de que os novas
iamos empuxando. Nós eram0s comunistas. O
único que tiñamos que convencelos era de que a
nación era Galiza e non España. Eu fun de segundo na lista pala província de Lugo nas eleicións do 77 e lembro que ao primeiro non querían
votar, porque o Bloque non levaba a fouee e o
martelo nas papeletas. Daquelas eu era militante
as vintecatro horas do dia e o que máis me prestaba era cando tiña xuntanza con eles, alí en Doade [parróquia do concello de Saber]. Non eran
reunións formais, senón que charlabamos moito
e de todo tipo de causas, na bodega, entre
vaso e vaso de viña, ou na cociña no inverno, acometiambslle a uns chourizos ou
a unhas castañas e asi. De repente inte\ rrumpian o canto para lembrar algunha
anécdota de cando botaran agachados
non se sabe canto tempo despois da guerra. Dous deles ainda viven.
·
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conscentes de que iamos cair. Non sabiamos o
que pasaría despois, nen os anos que estaríamos na cadea. A meta era que, se ti desaparecias, houbese outro para continuar. lso non quitaba que tivesemos moito medo físico e moita
incertidume. Coa morte de Carrero e naqueles
anos últimos do franquismo habia ese fervedeiro. Estabámonos a preparar organizativamente.
Era o debate no que andabamos metidos cando
nos colleu a morte de Franco.

1di~IG,

dos
ón.

ANOSA TERRA
N' 702. 30 • NOYEMBllO. 1995

Como tomou os fusilamentos do 27 de Sedo 75?

temb~o

Chorei coa rábia. Habia militantes que collian
medo. Outros,· en cambio, que só eran simpatizantes botábanse para adiante.

Esquema do funcionamento
dunha vietnamita

Coñeceu o Portugal da revolución do 74?
Alí cu·staba adaptarse á legalidade. Eu via as
pintadas, os libros, pero non ·me achegaba. Miraba para todos os lados. Non asumía que
aquelo era normal.
Porque se criou a Asamblea Nacional-Popular Galega?
viet-

o

~.

paché.
Meevára o
que
1ntro
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s.cu-

es ti>pelia?
1 un

vil a
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PC,
PC
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ra en contacto. Coido que se Franco chega a durar catro ou cinco anos máis, feria sido mellor. Pero colleunos cando ainda non estabamos preparados. Tivemos que competir co PSOE e a UCD
que chegaron cunha propaganda feita con moitos
cartas. Nós eramos políticos manuais. Presentámonos ás primeiras eleicións recollendo firmas para legalizar a coalición [Bloque Nacional-Popular
Galego]. Non tiñamos nen carteis abondo. En
Monforte pegamos moitos, pedindo o voto e co
nome dos candidatos, feitos nunha imprenta de
aquí. Nos mi1íns tiñamos máis xente que o PSOE,
pero o feito de non repartir sobres foi importante.
O voto era moi clandestino, se cadra, nunha vila
ian a nos escoitar 300 ou 400 persoas e logo votaban quince que eran os que se atrevian a collera
papeleta na mesa.
E non entrou máis xente precisamente porque se legalizou a actividade política?
Se botásemos dous anos máis na ilegalidade teriamos conseguido criar unha estrutura moi grande en todas as vilas. O PC só existia no Ferrol e
Vigo. Nós en dous dias deixabamos toda Galiza
chea de pintadas. O 25 de Xullo de 1977 levamos dous autobuses a Santiago. Parounos a
Garda Civil duas veces. Xa era problema encontrar autobuses que che foran, porque se tiñas un
retrovisor roto ou calquera causa a Garda Civil
aproveitaba para te multar como castigo. Moitas
veces pagabamos por adiantado e a escote. Daquelas no nacionalismo estabase a discutir todo:
a criación do sindicato, a da frente patriótica
ANPG, a organización estudantil ERGA, as Comisiós Labregas. Eramos novas, como indivíduos e como organización. O cámbio colleunos
en pelotas. En Euskadi ou Cataluña existia unha

conexión ca de antes da guerra, pero aqui non.
Non tiñan contacto co galeguismo do exílio?
Eramos conscentes de que nos compria unha
lexitimación histórica. Con
·
18 ou 20 anos que tiñamos resultábanos moi difícil abalar o nacionalismo
frente a xente da UGT ou
do PC que contaba cunha
história detrás. Pero co
PG non habia conexión.
Eu talara con Celso Emílio. De cando en vez daba
uns dólares para a UPG.
Pero para nós, que nos
estabamos a partir o peito, aquelo non chegaba a
nada. Copiabamos pedazos do Sempre en Ga/iza.
Era necesário como o pan
e parecíanos que iso de
traguer de cando en vez
un libro non era hada.
Comprianos un barco
cheo de exemplares. Démonos conta de que os
vellos galeguistas eran
unha causa e as necesidades do país outras, de
modo que tivemos que nacer praticamente de
novo. Fóra da referéncia de Castelao o resto era
soedade.

Nós comprendiamos que non todo o mundo ia
ser comunista. Adiantámonos niso vinte anos ao
resto dos partidos comunistas de Europa. Había
moita xente con inquedanzas á que, se nós non
lle dabamos acollida, iria para unha forza españolista que, ainda que fose de . esquerda, resultari a enemiga nasa. En
cámbió, se estaban con
nó~. ainda que fosen
máis de dereitas, serian
os nasos aliados. Hai
· vinte anos a maioria da
povoación era rural. Non
eran desposuidos. Eu coñeci n a un albanel que
no carné de identidade
puxo: proprietário. Todo
o mundo tiña terras ou
algo. Con esa mentalida. de de proprietários que
habra, sabiamos que un
partido comunista non
podia organizar a todo o
naso pavo.
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E que tiñan por horizonte?
Concienciará xente. Valías o que tiñas. Eramos

Existia dirixismo por
parte da UPG?
Cometimos erras, porque
ás veces estrangulamos a
organización por exixir demasiada entrega, mesmo
no idioma, en anos que eran moi duros. Nalguns
casos non lle demos autonomia abando ás organi- .
zacións de masas. Pero grácias aos estudantes e
á xente do partido organizouse o sindicato e as
CCLL. Permi1iu estruturar a certos sectores, que
estivesen con nós e que se mobilizasen. +

ER~~IE A TAPA E IDE

'"""'º
º' _,,,,
L..oc¡o,
L/l'IPAOE

~

~·. &~
-.

~

e

~: ~
0

sealeiirían
eo
mte
resDo~ran

oito
htre
1 in; ou
ntenha
dos
1ue-

JS'
rever. ·

·o o
~ue

non
, re1xe· .

1

Aqueles gordas non sabian que eu era dos que andaban a buscar'

Vostede participou tamén na criación
do sindicalismo nacionalista?
Co anúncio do peche da Chacineira [de
Monforte] entramos en contacto co mundo
obreiro e vimos a necesidade de criar un
sindicato á marxe do vertical. Dentro da
UPG debatiase daquelas de si facer un
sindicato de masas ou de cadros. Xa habia
o periódico, o Eixo e un boletín en cada
bisbarra. En Monforte a maioria dos militantes eramos traballadores e lanzámonos
aos feítos consumados: empezamos a afiliar xente masivamente. Era o ano 76 e o
sindicato que se chamaba $0G [Si!1dicato
Obreiro Galega), ainda era ilegal. Tiñamos
un local, compramos o mobiliário os próprios afiliados, etc. Aquel espíritu de facer
· as causas entre todos, poñendo cada quen
o que podía, xa non se volveu dar.
Pero CCOO e UGT xa estaban constituidos, cando menos noutras zonas.
Unha vez en Ferrol tocounos falar detrás
de Rafael Pillado, que daquelas era se-.
cretário xeral do PC en Galiza, e presentounos. c9n . ~~tp.s palabras: Ahora os va
. ., . " ...... .
. ...
~

...-

~

hablar el sindicato de
estos rapaces y para
mas cara/lo lo va a
hacer en gallego. Comezaron a asubiamos
e a berrar: en español, en español. Pero
aturamos a pe feíto e,
lago dun pedazo,
conseg-uimos talar.
Por certo que a maioria dos que berraban
aqueló talaban entre
eles en galega. Tivo
lugar tamén daquelas
a primeira folga importante da construción na Coruña. Nós

'U
. .
nha vez no
Ferrol tocóunos falar
detrás de Rafael
Pillado, que daquelas ·
era secretário xeral do
PC en Gal iza, -e

~~~g~~~~~~~;~~c~ presentou nos con estas
dadas en asemble.a s
en Quirogá e por' aqui
para entregar á caixa
de resisténcia. Os de
CCOO e UGT quixeron impoñernos o español e que non as
t r_e_g_á_s_e.mo_s en__n_o_-_
.e_n_

1b

pa a ras:

Ahora os va

hab/ar e/ Sindicato de
estos rapaces y para .
,,
- ¡r I
J
-.:.·- mas-cara10
-'0·Va
·a h?cer en gaUego"

me do SOG, senón
·como simples traballadores da construción.
Aquetas asembleas,
recén morto Franco,
eran legais?
Mira, unha vez, coido.
que foi polo 76, estaba para participar
nunha mesa redonda
en Chantada. Avisáronnos de que detiverañ a Manuel Maria e
a vários máis. Os
compañeiros e eu
mesmo pensamos
que me ian deter nada máis rematar a
asemblea. Tiñamos
medo, claro que tiñamos medo. Había 200
ou 300 persbas na
sá. Entón eu empecei
a talar sen parar, botei máis de duas ·hoL

ras talando, xa non sabia que dicer. Habia unha parella da garda civil. Todos
pensaban que me estaban agardando e
eu trataba de ver se nalgun momento se
despistaban ou senón que me detivesen
alí publicamente. Pero non era asi, aqueles gardas non sabian que eu era un dos
que andaban a buscar. Non houbo detención nengunha. Eu formaba parte da comisión negociadora do primeiro convénio
colectivo que se realizou na província de
Lugo. Aos tres dias de suceder aquelo en
Chantada celebrouse unha asemblea
multitudinária no Pavillón de Lugo e cando entrei todo o mundo me saudou, vários miles de persoas, co puño en alto,
berrando: UPG, UPG.
.
.
Porque·asistia tanta xente ás asembleas
de aquela época?
En parte, era a novidade. En todo o mun·do obreiro sonaba: que había sindicatos
pero, tora de catro vellos, ninguén coñecia máis que o sindicato. vertical. Con cada convénio os salários subían un 50%.
Había moita inflación e os soldas estaban moi baixos. •
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'O
compañeiris.mo
era sagrado
daquela.
Soprábase .
nos exames,
prestábanse
apuntes sen
problema"
• BASILIO CEGARRA

(En cursiva, tal como se dicía)

Quizá por eso (e pala nasa orixe social) a represión non era tan dura como a exercida sobre o movemento obreiro, onde se loitaba
dramaticamente polo pan e o traballo.

Acontecían con extrema puntualidade. Dende
minutos antes vese moita xente paseando po-· Polo ano 75 había uns 20.000 estudiantes no
la praza do Castromil. Soan as campanadas
distrito. Preto de 2.000 deles estaban organizada Caixa de Aforras e, de súpeto, 3000 trendos, xa fose a nivel de grupo, en círculos de
cas invaden a calzada batendo palmas, coresimpatizantes ou comités de curso. Os grupos
ando consignas previamente pactadas nunha
(non se dicía partidos) eran todos comunistas e
mesa de grupos, cortan o tráfico, tiran panflefuncionaban verticalmente con arranxo ao centos recén saídos da vietnamita, tao pintadas e . tralismo democrático; constituíndo forzas disciatrancan os accesos movendo coches ou tenplinadas que gozaban de amplas simpatías e,
dendo unha cadea de farola a farola, mentres
nos momentos quentes, paralizaban sen proo cordón de seguridade vixJa a posible irrupblemas todas as facultades. A estructura de
ción da grileira, cóctel-molotov en man. En
base era a célula, dirixida por un responsable
cinco minutos todos desaparecen e finaliza o político (alcumado o pope, en plan puteo), que
comando, manifestación secreta, brevísima, xeralmente abría as xuntanzas con un espich
pero moi segura e gratificante.
centrado na análíse da
cóxuntura, sobre o que
Mais o panorama xeral non era nada grato.
se concretaban as tarefas
Corría o ano 75, Franco esmorecía e cinco
da organización a curto,
persoas acababan de ser fusiladas en Madrid.
medio e longo prazo. Nas
O Réxime -estaba acosado e golpeaba .brutal- .xuntar:izas todo o mundo
mente. Era inevitable caer na dinámica agre- tomaba notas e observasión-resposta. Santiago estaba tomado pola
ba e$trictas normas de
policía" e facíanse suicidas as convocatorias a
clandestinidade, so risco
nivel de masas, mello.r avisar boca a boca.
de que lle pasaran unha
crítica: entrábase espaCalquera alternativa de democratización e au- ciadamente, sen saudatonomía universitaria era irrealizable; os con~
rense, os corredores da
flictos corporativistas conducían sempre ao casa despexados de alleenfrontamento coa Dictadura e coa súa encar-· os, cada ún tiña o seu nonación física e palpable, os carpos represivos.
me de guérra e levaba as
Os grises de Valladolid non eran precisamente
citas en minúsculos pacomo eses números barrigudos que saían no _ peliños escritos en clave.
NO-DO protexendo aos árbitros. Exercían a
Hai que dicir que as normas de clandestinidafunción disolvente con bastante saña e méto- de nun lugar tan pechado acababan senda ridídos moi perigosos, como as pelotas de goma.
culas, pois todo dios saudábase, agás os miliA verdade é que comezabamos a estampía
tantes, que eran precisamente os que estaban
nada máis velos correr, polo que os porrazos fartos de discutiren en público e os que máis
(os que os cataron saben o molestos que son)
horas botaban xuntos, pois, de feito, os cadros
sempre os levaban os máis valentes, os máis
pasaban o curso reunidos, conspirando.
lentos. Lago estaban os sociais, policías da
Brigada Político-Social. Eran os que prendían
Daquela o debate político no distrito movíase
á xente por sorpresa á volta dunha maní e se en d0us eixos diferentes. No primeiro, nun
encargaban de subministrar as capas de hos- polo, ás forzas nacional-populares, fundatias nas comisarías ata abrigar a cantar. Almentalmente ERGA, cuxos membros eran
gúns estaban vencellados á extrema dereita,
doadamente recoñecibles porque hablaban
da que tomaban os modos máis fachas.
siempre en gallego. Eran antiunitarios, máis
nacionalistas pequeno-burgueses que comuO movemento estudiantil. (M.E.) é pouco ho- . nistas, inso/idarios coas mobilizacións espamoxeneo na súa composición, pero era
ñolas, terceiromundistas alonxados da xeoaquela unha Universidade bastante clasista e política ... No outro polo, todos os demáis,
predominabamos os mozos de procedencia peixes (P.C.), trotskos (Liga Comunista Repequeno-burguesa, maiormente urbana. Por
volucionaria) e mocos (Movemento Comunon cor:istituir un grupo productivo directo ca- . nista) ~ton parlamentario non era moi verrecíase de inimigo social definido, un patrón
sallesco- ou sexa, os colonizadores, bilinque arrincar mellaras sénsibles; o que fagüistas, sucursais de Madrid e inimigos da
Cilitaba. que .as reivindi.cacións tenderan rapisot¡eranía de Galicia. Tan crú corno o antedamente ao's aspecto,s superestructura is. rior era o duelo entre o Partido Comunista ·( O·

'N

Partido) e o resto. Carrillo era alcumado polos demáis grupos da esquerda como revisionista, socia/fascista, aliado da burguesía
e lambecús da monarquía e o Capital Monopolista. Todos talaban da revolución proletaria , pero o PC era o único que tiña obreiros.

Por momentos discutíase máis sobre o carácter da revolución pendente que de como liquidar o franquismo dar saída á situación política.
A extrema ideoloxización era en parte comprensible naquel contexto autoritario, no que
se facía abafante a falta de libertade e dominaban no país os códigos de conducta social
alienantes e reaccionarios, senón horteras.
Estábase sintonizando coas correntes europeas dos 70, herdeiras do maio do 68 (Sartre era
prochino por entón). Sen embargo as referencias culturais eran moito
máis amplas que o simple marxismo escolástico. Fronte a todo o
aprendido na escala e a
familia, opúñase tamén a
música pop, a literatura
sudamericana, a antisiquiatría ou o cinema de
arte e ensaio, visionado
en increíbles cineclubs
repletos de melenudos
fumando Celtas. Eramos
comunistas, pero, máis
certeiramente, eramos
progres. Os máis pastos
calzaban barba de reglamento, lentes con máis
pasta que vidro, pantalón de pana acampanado, rebeca portuguesa, bufanda de dous metros e botas Gorila, todo ben condecorado de
lamparóns dun trimestre.

.

a Universidade

predominabamos os

mozos de procedencia

pequeno-burguesa"
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loita polo

Latín optativo e a
dimisión do
decano era para
moitos un paso
máis no camiño
do soéialismo"
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Con esas galas acudíase ao Yohakeen, Juaquín para a maioría, meca de pubs e discotecas, onde Balado puña música decente,
Creedence, Led Zeppelin, Eric Clapton, José
Afonso, nada de El Puma ou similares. Facendo memoria, alí íase fundamentalmente
a privar e a maiar. (Esto último facíase con
relativo confort, dada a longa duración das
pezas lentas, todas moi extasiadas, Pink
Floyd, etc.). E ligar, ligábase. Todo o mundo
querfa, claro. Non estaba proibido, máis b~n
o recomendaban as referencias culturais ao
uso. Ademáis, chovía seguido . Moita xente
vivía en parella, cos pisos trocados e cos
consegUintes atascos de armarios cando caían os pais por sorpresa. Eramos varios miles de monos acotados nunha reserva e disfrutabamos de ampla autonomía sociolóxica.

C~f1do li~cabé!mos. de Santiago os fins de se-

'~ '

GALtZA ANTE A. 1~- R.ESTAURACIÓN

7

•
·mana chegábannos os ecos da outra realidade, pero non os tiñamos demasiado en canta.
Nunha ocasión unha compañeira sofrira un rexistro e andaba escapada. Houbo que a.gachala uns días nunha casa non queimada, coa nai
dunha amiga. Aquela, escamada, preguntou á
filia que facía esa alí. Persíguenna porque está
a loitar polos dereitos do Home, foi a solemne
resposta. Un rato despois oíuselle comentar
polo baixo á señora "esta rapaza, coitada, ten
o home na cadea e anda a pelexar por el. .. ". O
nivel de conciencia das camadas populares
era aínda moi baixo, concluíase.
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Pero na Universidade, mentres tanto, seguiamos empeñados en vencellar as reivindicacións máis elementais co obxectivo estratéxico xeral. E así, a loita polo Latín optativo e a dimisión do decano era para riloitos
un paso máis no camiño do socialismo.
Cando a discusión lévabase ao terreo ideolóxico caíase moitas veces no alboroto e o
abucheo aos adversarios, impoñéndose as
actidudes visearais e coibíndose a libertada
de expresión. Pero en xeral as asambleas e
aulas abertas eran unha práctica democrática qus ademáis viña arroupada por usos e
costumes que co tempo irían trocando.
O compañeirismo era sagrado daquela. Soprábase nos exames, prestábanse apuntes
sen problema, defendfase comprometidamente aos represaliados que daban a cara
por todos, as chaves durmían baixo os felpudos e abríase a casa a todo o que chegara sen máis co enderezo. Nunca se roubaba
e había unha ética cumpridora e leal.
A convivencia, daro, tampouco era idílica nos
pisos, estábase aprendendo a compartir espacios en libertada e non faltaban os cabreos, como cando ún varría da súa habitación para o
corredor e causas polo estilo. Estabamos alí
para estudiar, pero a vida cotiá era moi atrapallada. Comíase ambiguo, sen engordar nin morrer. Traducido a cartos de hoxe, por debaixo
das 800 pelas-xantar ún podía descubrirse
mastigando unha tirita con pintiñas vermellas
que viaxaba de incógnito na albóndiga, fugada
dun dedo do cociñeiro, e causas semellantes.
Tampouco conviñar ollar demasiado para os fogóns. Un maitre fíxose popular pola extraña gomina que locía no cabelo e que proviña do hábito de coller as patacas fritas e as milanesas
coa man e depois pasar a palma polo craneo
para alisar as guedellas rebeldes e suerosas.
E quén non mercou comida na Porcona, singular ultramarinos aberto (petando) a calquera hora do día ou da noite. Tamén había
bares baratos de comida honrada e patróns
entrañables, como algúns da Algalia e outros puntos. Pero en xeral o servizo era desconcertante, mesmo daba a impresión que
os hosteleiros, alugadores de pisos e patronas de pensión aforricas estaban máis pendentes de encher o peto propio que da noble
tarefa de subministrar enerxía e saúde á mocedade. Ou así sospeitábano os peor pensados. Seica eramos un pouco señoritingos.
No plano social o que realmente tivo importancia de todo aquelo foi a contribución a romper
co pasado, na parte proporcional de presión
que dende alí se aportou con folgas, manifestacións e actos subversivos de todo tipo. E, pesie
os excesos, o que supuxo de positivo na renovación cultural e na apertura das mentalic!.lades
para o futuro. En calquera caso, é xusto o recoñecemento aos que deixaron anos de traballo,
pasaron medo e sofriron represión no empeño
liberador, aínda que moitos tamén souberon recuperalo nos goces de todo tipo que a experiencia, case surreal tal como era o Estado español prepostfranquista, proporcionou.

~)
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Así mesmo, é igualmente democrático recoñecer os méritos dos adversarios. Poida que non
se crea, pero daquela un social era .un ser
asocial, entre outras causas, porque ía ben rasurado, co cabe!o curtiño e peiteado para
atrás, a roupa impecable, cheiraba a Rexona
e dicíalle "señorita ... " ás camaradas detidas
mentres se miraba para as unllas cos dedo~
encollidos. O tempo encargaríase de darlles a
razón -todo o mundo aportou algo á Transición- como se fixo patente a mediados dos
oitenta cqas gabarbinas e tupés petroleados
de Conde, Aznar e Paco Vázquez, cando. tomaron q po~er os deseñadores e·os peluqueiros e &e pechou definitivamente unharépoca.•
1'

t

Ditadura permanece nas ruas
Perviven estqtuas de Franco e Millón Astray,
xugos ·e frechas e nomes fascistas
• XAN CARBAUA

Xa estabamos no ano 1979, cando o governador de Ourense impuxo multas de
750.000 pesetas a Xoana C. Saltar Romanos e Millán Picouto por mudar os nomas a
várias ruas céntricas da cidade. A do Capitan Eloy (militar sublevado morto no ano
37) por Daniel Castelao e a General Franco por Rua do Progreso. O cámbio foi simbólico, tapando as rimbombantes placas
con cinta illante e pondo unhas placas cos
nomas propostos. A reacción fulminante foi
despois matizada polo xuiz que dixo que
non se podia condenar a quen defendian
unha língua tantos anos perseguida. Pero
hoxe o Capitán Eloy segue tendo unha rua,
con placa de "Caido pola Pátria".
A batalla do nomenclátor e dos símbolos

franquistas tivo unha desigual sorte nos
dezaoito anos transcorrido·s desde as primeiras eleicións de Xuño de 1977. Sobrancea por riba de todo o cabalo de Franco no
Ferrol, que apesar das sucesivas maiorias
de esquerdas na corporación permanece
na entrada da cidade. Vários atentados
chamaron a atención sobre a necesidade
da retirada, pero pervive o atavismo militar
por riba mesmo da Constitución.
A comparación coa situación alemana non
é baladí. Ninguén pode imaxinar estatuas
de Hitler ou esvásticas nos edifícios. Porén
seria un suxestivo estudo histórico e gráfico
percorrer a pervivéncia da simboloxia fascista nas nosas cidades e vitas. Ainda fican
pintadas do retrato de Franco coa lenda
"Un caudillo, una patriar una bandera"; xugos e trechas a eito (sobretodo nas vivencias de protección
oficial); gravados
nas igrexas con nomas de soldados e
falanxistas sublevados mortos en combate; celebracións
do "Ano da Victória",
e grandes cruces,
(outro símbolo principal da época), como en Vigo e tamén
en Pontevedra.
O labor de mudanza segue ainda
pendente. Na Coruña, no ano 1977, o
PSG que dirixia Xosé Manuel Beiras,
publicou un traballiñ o moi elaborado
"As rúas da Gruña",
no que se pronunciaba por un nomenclátor urbano
"Galega, Racional e
Democrático". Paga
a pena a revisión co
libro na man dos
cámbios que se
produciron na cidade. Ainda pervive,
por exemplo, a estátua de Millán Astray, aquel que berrara: "Viva la muerte! Abajo la lnteligéncia!" abrindo o
curso universitário
en Salamanca.•

,,

Raro é .o lugar que_non conta
cun exemplar iconográfico
da ditadura. Aqui podemos
ollar a parte superior da
fachada do antigo Banco de
España, hoxe Casa das Artes,
en Vigo; a·lista de "caidos" do
bando franquista na Colexiata
da mesma cidade,
e o monumento aos caidos
no adro da igrexa da Régoa
en Monforte

,;;¡.

..
GAUZA ANTE
.. '

8

•

~

]\

e

t.

·

~

- ..

'

...

,

t

• ,.

,,

....

, .. ,

1 -.

.. , . . . . .'1

'

',.·~

i

A'u RESTAÜRÁCiÓN·. .
clase e
certos 1
ias am
era esE
testaba
levaba
Marx, o

enedicto Garcia

ANOSA TERRA
N' 702 • 30 • NOVEM8RO • 1995

ISO no1

da peri

"As grandes vítimas da transición
foron o PC e os sindicatos''

1

e dirixente de ce 00 posteriormente, "eclesial,_de entrega
absoluta". Despois, coa morte de Franco abririanse camiños
de esperanza pero viria tamén un tempo de desencanto.
Naqueles anos as letituras militantes de Marx, Lenin e Engels xuntábanse cun desaliñamento buscado, todo para
"non estar alineado co ~istema e mostrar a nosa oposición".

A criación de Voces Ceibes na Universidade Galega marca
un ponto importante dentro da loit~ antifranquista dos estudantes. Os seus recitais convértense en verdadeiros actos
políticos reivindicativ9s nun~a época caracterizada polo siléncio. A militáncia era segundo Benedicto García Villar, un
dos impul~ores · do grupo, militante do PC desde o 68 ao 80

Endur4
presió1

• CARME VIDAL

A sua militáncia política na loita antifranquista ven da man do movimento universitário?

I Aodia
seguinte do naso
· primeiro recital,
nas librarías
de Santiago
ago~áronse

os dicionários
de galega"

Si, por(
cia moi
de ron
ción . P
moito ~
até dac
de pap1
mos pe
Non ha
tro, no

Si, comecei no 64 cando entrei na Universidade
para facer inxeñeirira e tomei contacto con grupos
que traballaban na Facultada de Ciéncias. Lembro que nesa época, cando eramos uns 4.000 estudantes, habia un fato de persoas vinculadas aos
movimentos cristiáns e eu entrei en contacto por
primeira vez con algo organizado, cun grupo que
foi moi efimero e que se chamou Acción Democrática Estudiantil. Despois en Madrid, no curso
seguinte, comecei a traballar con persoas vinculadas a moi diferentes colectivos, ainda que· a miña
militáncia partidária non se produciría até o ano 68
candQ estudaba Económicas en Santiago e -entrei
no PCG onde militei até o 80 no que sain.

As asa
asunto
o rexin

Como era a militáncia política na ilegalidade?
Eclesial, de entrega absoluta, supoñia estar as
vintecatro horas do dia e a noite dedicado a iso
cun conceito totalmente imposíbel de trasladar a
esta realidade social. Hoxe a militáncia, cada vez
máis, reducese a unha identificación par~ial ou
mesmo ampla defendéndo unha determinada opción·, grupo ou partido, pero non é a identificación
ao cento por cento que tiñamos daquela. Nada
se podía poñer en dúbida, todo había que crelo.
Ademais, non só era cuestión de fe, estudiabamos moito, liamos tOdo ó que podiamos, porque
isa era unha das facetas que tiña a militáncia.

A PANARO

Absolutamentatodos os aspectos, pretendiamos
darlle a ·volta á sociedade, desde as nasas relacións de parella ás de poder, as familiares, as
de clase, as relacíóns coa cultura... Todo, queríamos darlle a volta porque nada nos gustaba e
niso entraba todo, mesmo a forrl)a de vestir.

A tempo completo e clandestina englobari.a
tanto a vosa vida pública como privada?

Entón eran facilmente recoñecíbeis?

Claro, había aspectos externos recoñecíbeis.
Aquel desaliñamento que tiñamos e que despois se deu en chamar hyppy non era tal. Simplesmente era para non estar alineados co sistema. Queríamos chamar a atención e provocar. Era unha das formas de facerlle fronte a
aquela situación cuadriculada e uniformadora.
Daquela había que ir de garavata e chaqueta a

Que significaban os concertos de Voces Ceibes?

mente presentaban problemas como a ex- utilizar .durante o franquismo ianse agudiplotación do home polo home. O Monólogo zando cada vez máis pero tamén eles ian
do Vello Traballador de Celso Emilio Ferrei- ·. perfeccionando os seus métodos.
Para min uhha sensación difícil de transmitir.
ro era toda unha lección do que era a exO que si podo dicer é que a xente se sentía plotactón, pois mire, iso é a plusvalía e isa Coa músicá entra tamén en contacto
ben diante dunha disculpa para poder vibrar nos anos 68, 69 ou 70 tiña un significado con Zeca Afonso nun momento no que
na mesma secuéncia que o viciño ou a vicia dictadura tamén domina Portugal.
político contundente. A canción galega, foi
ña ou para poder cantar a mesma canción e de todas as do Estado a que tivo uns textos
que non fose necesariamente una peza do
máis militantemente políticos, por iso onde
Estiven con el cando se daban as situafolclore ao uso que era o da Sección Femini- iamos, coa espada en alto, habia preocupa- cións políticas moi similares, de feito estina ou de Falange naquela acción fascista
ción, interese e represión, como non ia ha- ven con el até o 25 de Abril. Sempre digo
que se preocupaba de edulcorar o folclore,
ber? O sistema non podía permitir aquilo e que na miña vida _hai un antes e un desde tirarlle todas as suas aristas punzantes.
unha e e outra vez proibiannos os espectá- pois de coñecer a leca nun dia de Marzo
Tiñan unha forte repercusión ademais nun
culos se é que previamente pedíamos per- de 1~72 cando me apresentei na sua casa
mundo totalmente castelanizado no que o miso que xa moitas veces non o faciamos.
de Setúbal. Comeza entón tamén un inte,, gal~go estaba proibido. Ao dia .seguinte do
resante intercámbio cultural, a través dun
naso prir'neiro recital, nas librarías de SantiaEra fácil saltar o control da censura?
editor portugués, Arsénio Motta da editogo agotáronse os diccionários que había de
rial Razao Actual de Porto editáronse os
galega e todo canto libro había escrito en ga- Habia que mandar as letras á censura e
99 Poemas de Manuel Maria e unha Autolega, os catro de Galaxia, os de Celso Emi- eles dician que podías ou non cantar, faescol/a poética de Celso Emilio. Nós pasalio ... vendiase todo o pouco que había e a cian calquer. falcatruada con tal de dificultar mos clandestinamente por centenares
partir de ai comeza a haber no movimento o teu traballo e dai que pasasemos unha desde Portugal eses dous libros como pauniversitário o compoñente lingüístico.
etapa onde o principal era buscar subterfú- samos centenares de discos de Zeca
xios para pasar a censura. Falar por exem- Afonso, había pontes con asociacións cul· As letras das cancións eran reivindica- plo de dentadura en vez de ditadura que é turais e con organizacións políticas.
tivas, os vosos concertos eran actos o que facia Bibiano en Can de palleiro. "Espolíticos?
tá caendo toda a tua dentadura", eu imaxi- A raiz dese prímeiro contacto Xose Afonso ·
no ao censor da época lendo d texto detrás veu aquí e tivemos o primeiro recital en OuReivindicaban por un lado, e en primeiro lu- do seu sillón nunha oficina sinistra e pa- rense para logo facer una xira pala Coruña,
sando esta frase cando era dinamita púra e Santíago e Vigo. Aquela xira foi o seu contacgar, un idioma que era alleo, menosprezado, ademais os textos dician causas, eran
que logo, ao se escenificar tiña unha carga to máis directo con Galiza e a partir de ai co- cancións que militantemente ou conscente-. ~. política enorme. Ese~ trucos que _habia ~JJe . _ .mezarnps _a~ cantar xuntos at$ o_ano 1974. •
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• 'Os recita is de Voces Ceibes eran un lugar para berrar contra o rexime'
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clase e as mulleres non podian usar pantalóns e
certos profesores non te deixaban entrar se non
ias arranxado. O noso primeiro enfrontamento
era ese, contra aquela dictadura que se manifestaba en todos os aspectos pero que logo nos
levaba a estudar de xeito profundo os textos de
Marx, de Lenin, de Engels.

lso non era un inconveniente á hora de fuxir
da per$ecución policial?

ga
os

to.

:n-

Lra

n".

Se a policia non funcionaba mellor era por ineficácia do sistema. Na Compostela dos anos sesenta todos eramos coñecidos e os policias vivian na casa do lado. Para que vexa o grao de
permisibilidade que habia daquela diria que no
68, estudando Económicas a min tocoume ser
delegado de información na Facultade e reuniamonos todas as noites para tirar en ciclostil mi. lleiros de follas á luz da lua nos baixos de Medicina onde tiñamos toda unha imprenta montada.
Todo o mundo sabia onde estaba e era ben fácil
de pechar. Efectivamente vários anos depois
cortaron aquilo, pero nos comezos había un
laisser faire que conviña a todas as partes.

Endurecéronse despois as medidas de represión cos estudantes?
Si, porque despois comezou a ter unha incidéncia moi grande e cada vez os estudantes entenderon mellar o valor da información e a organización . Partíamos de nada e á xente costaballe
moito traballo entendelo. A nosa existéncia era
até daquela gris, estaban as aulas, alguns tillos
de papá ian ás discotecas e os demais paseabamos pola rua ou tomabamos viñas no Franco.
Non habia máis, non habia cine, non había teatro, non habia lecturas, absolutamente nada

As asambleas universitárias ian máis alá dos
asuntos académicos para seren actos contra
o rexime?
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Eran de distrito e iamos todos. Lembro as de
Medicina ás que asistian unhas tres mil persoas,
case todos os que estabamos na Universidade.
Logo as grandes asambleas foron as do encerro
do que antes era dereito e agora Xornalismo onde durante tres dias e as suas noites ocupamos
aquel espazo na primaveira do 68. Faime grácia
cando se di que aquel movimento de aqui estaba motivado polo Maio francés cando non ten
nada que ver sobre todo porque aqui foi antes,
en Abril. Daquela ó PCG era a grande organización que habia e logo a través da sua xente trasmitianse as follas informativas a Ferrol, Vigo e
logo París ou Madrid e saian recollidas nas revistas de información política que chegaban de
tora como A Voz do Pavo ou A Nasa Galiza ou
saia en Rádio España Independiente, a Pirenaica, que era a emisora que ouviamos todas as
noitas con máis ou menos fortuna.

Había unidade de acción nas organizacións
que actuaban na Universidade e se opoñian
ao rexime?
Eu ao princípio non militaba en nengunha delas
e tiña a idea peregrina e o medo de que o movimento estudiantil se poidese manipular. Desde a
perspectiva de hoxe vese claro que aquilo ou se
dirixía politicamente ou non se podería aproveitar, pero podo dicer que o movimento era tremendamente unitário na base, no conxunto de
estudantes que se movian, que non eran maioria. Quen tiña maior forza era o PCG,. despois si
comezaron a aparecer grupos nacionalistas, pero iso foi posterior. Hai que ter en conta que a
utilización do idioma na Universidade como língua de comunicación estaba vetada. No ano 68
todos os boletins se editaban en castelán e só o
día 26 de Abril se comeza a entender que pode
haber unha preocupación lingüística en todo o
movimento reivindicati\(O, é cando damos o primeiro recital en Santiago os que logo seriamos
Voces Ceibes e que daquela se chamaba Nova
Canción Galega, con Xavier del Valle, Vicente
Araguas, Guillermo Rojo e máis eu.

Esa forza da que fala do PC na ilegalidade
dáballes a idea de que, morto Franco, poderia ser central na transición?
lso parecía pero de feito non foi asi. Para min
houbo duas grandes vítimas da transición. Desde o ponto de vista partidário o PC ou nunha foi
comprendido ou se lle deu incluso desde o próprio rexime máis forza da que en realidade tiña
ou simplesmente o país non estaba para eses
bolos e non foi quen de conectar e recavar para
si a confianza fronte ao medo que impediu dar
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un voto auténtico. Non creo que nas prim~iras
eleicións se dese un voto tranquilo, houbo unha
cantidade inmensa de xente que votou cun
grande medo. A sensación que, teño é que a
xente non foi capaz de asumir colectivamente o
que significaba aquela forza que durante tanto
tempo tiña levado practicamente en solitárlo a
defensa dos valores da liberdade, da solidariedade e da democrácia e recebeu un pago inmerecido. E a outra grande víctima foron os sindicatos que quedaron como a irmá pobre da democrácia, sen darlle ningun pasto il")stitucinal na
liña que se lle deu aos partidos políticos. ainda
que se recoñezan na Constitución, a lexislación
que se fixo non foi para favorecer aos ·sindicatos
porque se lles tiña un medo terrorífico.

Xa nos setenta a loita encamiñábase na espera da caida do rexime?
Estabamos absolutamente convencidos de que
iacair.

De que caía ou de que habia qµe tiralo?
Había que empurrar moito. Estabamos diante
dunha parede grande, moi clariña e había que
empurrar para tírala, se caía coa nosa forza ou
con outras non o sabíamos, pero do que si estabamos seguros é de que non ia cair se non empurrabamos. Facer a leitura á inversa era o que
nos axudaba, porque senón
seria o derrube total. Con
que te alimentabas? Como
te levantabas todos os dias
e saias á rua? Pola noite
chegabas a casa e non sabias se ia estar a luciña do
coche celular ou non, a tua
existéncia era a permanente persecución,· a violentación da tua vida e da tua liberdade. Non habia forma
de aguantar se non pensabas que a única maneira de
acabar con aquilo era empuxando.
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que tírala porque senón todos os dias van ser
así e non queda máis remedio por moito que su- ·
peras da solidariedade internacional, de que en
Paris a xente se manifesta de seguido ... Ou tirabas para adiante ou nos esmagaban un a un. Os
auriculares para escoitar Rádio Pirenaica fervian
porque ñecesitabamos o alimento da información, da solidariedade. Nós cantabamos máis
que nunca, para miles de persoas e tamén nos
proibian os reo[tais continuamente.

Despois da morte de Franco o PC seguia na
ilegalidade e os presos políticos na cadea, podiase dar nesta situación calquer sorte de re:
laxación na vosa militáncia?
Quedaban moitas cousas no ar pero a conciéncia colectiva era de que todo tiña que cambiar.
Todo estaba pendente e dicia Carrillo que o interesante era como se facia o proceso, a negociación e niso coincido con el, a pesares de que eu
nunca fun carrillista e mesmo sain do PC palas
suas posturas sobre as reivindicacións nacionais: Sabíamos que había que presionar máis,
porque senón o-que estaba na mesa de negociaión non ia conseguir o que se pretendía, era
un tira e afrouxa, un día deixabanche sair e o outro non, un día pegabanche un trancazo e ao seguinte dialogabas tranquilamente. A saida á superficie foi tremenda, diciamos que eramos militantes do PC ilegal e vendiamos na rua prensa
· clandestina. Era un contrasentido pero era a pelexa
por tacemos legais, que se
_vira que aquilo non ·tiña
sentido, foi un momento .
moi intenso.
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como língua de
comunicación
estaba vetada.
No ano 68 todos
o boletins eran
en castelán"

aquela habia

que ir de garavata e

chaqueta á clase e as

Tiñan conciéncia de que
podian deixar ao PC á
marxe do proceso?

Pois claro, de todas maneiras, nos anos que van até
as primeiras eleicións houbo un grande interlocutor
na sociedade que foi o PC.
El era ·o que estaba sentado co .enviado da Moncloa
todos os dias que fixeran
falta, pero iso non chegaba
con manifestalo na mesa
de negociación, había que deixalo claro na rua ·
todos os días. Habia tamén con outras organizacións unha pugna por facerse un oco, pero ·
nese momento o que estaba ali era el. Que despois das eleccións quedara fóra era un feíto adicional e sen dúbida o maior desencanto.

mulleres non podiar
usar pantalón"

A ruptura
Esperaban unha ruptura
máis radical co rexime, a
transición non foi tamén unha grande desilusión?
Podíamos ter un modelo no papel que era a
chamada ruptura e permitía todas as leituras
posíbeis. Habia quen a criada pé á pá e quen
era menos iluso e imáxinaba que -podia ser de
calquer maneira. Penso que naque! momento
ninguen se atrevia a poñer esa discusión enriba
da mesa porque era un problema teórico e non
interesaba, era un debate que incordiaba moito
porque non animaba. Meter forzas nunha discusión estéril que non introducia elementos na dinamización da loita non interesaba, buscabamos sumar vontades, persoas e non se podia
meter o medo no corpo.

Naqueles anos fálase xa de PCG, tiña autonomia real ao respeito do PC?
Bastante máis mesmo do que moitos militantes
crian. Nunca tiven nengun problema nos d~z anos
que estiven no PCG para manifestar claramente
as miñas reivindicacións e a miña maneira de entender este pais desde unha lectura marxista. Para min o .elemento nacional non necesitaba nengunha explicación consubstancial. se habia unha
clase que tiña que ter unha liberación nun mpmento determinado, nun país concreto, este era o pais.
A defensa do país está implícita na defensa da
clase que máis sofre a história, e só hai unha, son
os traballadores. Se se é coerentemente de esquerdas terá que dar resposta aq~elas características que a clase traballadora ten neste país.

Cando pensaban que o rexime está a chegar
ao seu fin suceden os acontecementos do
27 de Setembro, como ·se vive ese toque de
forza no·fin da dictadura?
A represión foi crecendo progresivamente pero
os últimos meses foron os piores. Pensar o que
sucedia e que tivemos tragadeiras para aguantalo ! Os últimos asasinatos foron un mazazo para nós, coma se che meten dentro da campá Berenguela, na Torre do Relóxio e che dan cobadalo na cabeza, que todo se che funde, que se
Ghe cae e non ves saida. De verdade que neses
momentos era cando te tiñas que arrimar máis
aos compañeiros e dicer que esta muralla hai

A reforma
O PC dentro xa da chamada Plataxunta
acepta as reformas. Foi ·a constataci.ón de
que os cámbios non ian ser os esperados?
Pode dar conta diso a imaxe tremenda da reunión do máximo órgano de decisión do partido
en Madrid onde se trata o tema da bandeira e
do rei. Eran os dogmas que nese momento se
presentan como problema pero dabamonos
canta de que non era o obxectivo fundamental,
que o principal era conseguir ou non a democrácia. Os que tomamos a decisión nese momento, ou os que a tivemos que tragar dímonos
canta do ·que eran elementos fundamentais .e
secundários. As liberdades eran primordiais e
se habia un obstáculo que sabiamos insalvábel
que era a figura do reí e da bandeira, pois había
que tragar e tiñan que pasar inmediatamente a
ser elementos secundários, ainda que estiveramos e sigamos mostrando predilección por unha forma de governo non monárquica. Había
moita ·xente na cad~a, moitas liberdades que
cons~guir, non habia opción.

Chegan as primeiras eleccións e o PC non
acada os resultados esperados.
Foi unha bofetada, parecíanos que non eramos
merecedores de t~I desaire ou que estabamos enganados e a sociedade era outra e o noso discurso non coincidía coa que a xente, queria e co seu
medo. Foi o desatento para moitos que pasaron
esa época da sua vida como o grande desengano.

Costaba máis a militáncia a partir dese mo- .
mento?
Moito máis, a partir desas, partiase dun menos
tanto pero o ponto cero ainda se tocou máis tarde e esas son leccións que toda organización
ten que aprender. •
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,evolvendo a cultura
~

· • X. ENRIQUE ACUÑA

Carlos Varela Velga sempre
presente coa sua cámara nos
conflitos sociais.
Sobre estas liñas, o cantautor
Suso Vaamonde, condenado
por interpretar unha canción
popular, xa nos anos
da transición

Franco non queria que nos metésemos en
política e niso insistíalle mesmo aos seus ministros. Os de propaganda e governación facian o posíbel para que non andásemos tam én na· inquedanza pala cultura. Era un
cruel xogo de.submisións e ·taleráncias baixo o xugo ideolóxico oficial e no que estaba
ausente calquer debate en liberdade. Quen
saía desas pechad!=ls regras de xogo atopábase de seguro no camiño das multas, o
desterro e mesmo o· cárcere. Mentres· quen
as admitia tiña o prémio das ·cátedras, as
académias, os cargos políticos e os parabéns e prebendas oficiais'.
Contado, foi a opción pala loita cultural a
que estivo no cerne de non pou.cos movimentos políticos e sociais de oposición ao
franquismo. O ambiente que estes souberoo
criar xerou· un ha atmosfera irrespirábel para
o reximé nos últimos anos-da ditadura e serve, despois da marte do ditador, para afianzar decisivas conquistas democráticas.

Antich no 1974 e a marte de Mancho ReboiPactos e sementes
ras e as dos cinco antifascistas e nacionalistas bascos de Setembro de ·.1 975 contextua- · A semente agrama tras da marte do ditador:O
lizan unha situación na que aumenta progre- traballo. das asociacións culturais adopta vida
sivamente a mentalidade opositora con in- autónoma e emerxe coa mellara dos direitos
corporacións masivas aos grupos na clan- de reunión e expresión. Con entusiamo e especial dedicación recupéranse as tradicións; os
destinidade.
maios, as romaxes, o antroido, o magosto, a
artesania ... viven un remozamento que igualmente atinxe á música popular e, en especial, ·
ao mundo da gaita. Mantíñanse abertas desde
anos antes alternativas como as dos cantautores de Voces Ceibes, dos pintores da Estampa
Popular Galega, as mobilizacións no Dia das
letras galegas e a presenza de editoriais como
Castrelos, O Castro, Galaxia, Xistral, Brais Pinto, Arealonga --€ co tempo as novas do Rueiro,
do Cerne, e Pico Sacro- aportando unha importante bagaxe formativa adecuada, agora,
aos novos tempos sen censura prévia.
Mais aqueles tempos coincidentes coas manobras políticas para reinstaurar a monarquia
non estiveron isentos de problemas. A pervivéncia do poder represivo dos governadores
civis coincidia cunha demanda xeralizada palas liberdades individuais e colectivas. As
mostras de cinema de Ourense e de teatro de
Rivadávia organizábanse entre non poucos
atrancos. As proibicións de concertos de cantautores en festivais reivindicativos tivo o seu
exponente máis grave na detención de Suso
Vaamonde en 1979 no trancurso dunha festa
antinuclear. Un ano antes celebrábase o 1
Festival do Mundo Celta de Ortigueira no que
a presenz.a masiva de Guarda Civil deu ao
traste, por momentos, con aquela festa rachada. Aparicións de tanta significación como as
de Fuxan os ventes ou Milladoiro levan á música popular a un éxito sen precedentes.

O galeguismo sofria unha fenda decisiva nos
anos cincuenta ante a disparidade de liñas de
actuación entre os dirixentes no exílio e a opción definitiva dos dispersos militantes en Galicia que de xeito maioritário deciden a sua abstención pola loita política directa. Unha situación que dá pe ao deseño dunha estratéxia
culturalista na que ten papel sinalado o grupo
piñeirista e a criación da editorial Galaxia.
En torno ás suas publicacións e as tarefas dos
seus promotores van agramar pequenos grupos na universidade de Santiago, Salamanca
e Madrid que, á sua vez, desde meados dos
sesenta converteríanse en promotores das primeiras asociacións culturais. Nelas comézase
a rachar coa única influéncia piñeirista e detéctanse confluéncias coa liña cultural representada por Seoane na Arxentina e as tácticas
políticas que desde México propoñen homes
como Luís Soto e Carlos Velo, nalgun momento ligados ao Partido Comunista.
Na universidade o achégamento de sectores
.estudantis á loita antifascista é contínuo desde 1968: Nese ano rexístranse, por primeira
vez de forma organizada, activismo de grupos
· políticos clandestinos nos que están presentes as mesmas bandeirias con protagonismo
na República. Socialistas, anarquistas e nacionalistas e comunistas sobretodo, van configurando un traballo de oposición ao rexime
que ten o seu ponto de maior viruléncia coas
.folgas xerais de Ferrol e Vigo de 1972, momento no que se produce a confluéncia de
secto~e~. univ~rsitários e _obreir?s par~, de xeito def1mt1vo, aliarse na lo1ta ant1franqu1sta.
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Se ben desde anos atrás, no contexto da oposición, a loita cultural estaba presente, é desde
1972 cando o asociacionismo comeza a mostrar a sua eficaz·e pedagóxica capacidade de
mobilización social pouco dixeríbel polos governadores civis franquistas. Mesmo se detecta unha ruptura paulatina -coa ideoloxia desmobilizadora do piñeirismo dando lugar a un
novo tipo de asociación cultural na que teñen
cabida novos e combativos sectores populares xa espallados, ágora, por toda Galiza.
Estas novas presenzas converteríanse en definitivas para agachar vellas pantasmas -das organización políticas tradicionais verbo do idioma. O galega pasa a ser o idioma oficial de todo o movimento cultural popular alternativo á
ditadura e os seus valedores sentan as bases
para que, morto o xeneral Franco, o ~raballo realizado tivese unha continuación normalizada.
Mais canear as proibicións, a: censura prévia, .a desconfianza cara o galego seguia a
ser misión cotiá do asociacionismo nos derradeiros anos do franquismo. A morte do
universitárió Cherna Fuentes, a mans dun
policia en Santiago, no curso 72-73 , a execucción do anarquista catalán Salvador Puig

De vello viña o aproveitar o restrinxido mundo dos cine-clubes, os ateneos, sociedades
recreativas ou grupos parroquiais. be tal
xeito que se utilizaban os colóquios que "espontaneamente" xurdian tras das películas
ou conferéncias para facer crítica, máis o
menos· encoberta da ditadura ante a aliada
da autoridade competente en forma de delegado governativo. Calquerfilme, por mao e
aborrido que for, valia a tal fin. Tamén na arganización, aproveitando a certa autonomia
da igrexa, de debates, conversas, táboas redondas, cine-foros ou grupos musicais nos
locais parroquiais ---animados por cregos e
seglares que callen con entusiasmo amensaxe do Vaticano 11- atopábanse as escasas posibilidades de rachar ca cerco de
proibicións que exercia o Estado. Das multicopistas dalgunhas igrexas e conventos naceron revistiñas é boletins culturais de bairro
e bisbarras cando non eran directamente
. · usadas para a impresión de panfletos e publicacións clandestinas.
A volta do exílio de figuras excepcionais
con acreditada vida ·cultural en Buenos Aires
como Lourenzo Varela, Rafael Dieste e Luís
Seoane e a süa coincidéncia cos proxectos
que Isaac Díaz Pardo promovia en Sargadelos e O Castro foi decisiv~ para animar a ancorada e vixiada galáxia cultural. O Laboratório de Formas, a reivindicación do SEG, a
celebración de colóqLiios, publicacións e
editoriais, exposicións e sobretodo o Museu
Carlos Maside serviron de detonante nos
setenta para xerar unha conceición recuperadora da nosa cultura. A inflúéncia de Seoane converterase en definitiva ao conectar
con artistas e criadores nqvos que, como no
caso de Reimundo Patiño, teimaban por
construir unha linguaxe própria para o país
desde posturas comprometidas e militantes.
Meses antes de chegar a hora a Franco, a
xente do Castro trai á Galiza a obra de Alberto -o grande escultor republicano español exiliado en Moscova, aí1tigo colaborador
da revista Ronsel- e exposicións dos ainda
malditos, Miró e Picasso. Enorme esforzo
de axitación cultural alleo á cultura oficial
que continuaba un anterior labor polo que
se nos devolvía a Maside, Arturo Souto e todo o movimento renovador.

Os meios de comunicación abrían timidamente
as suas páxinas ao galega mentres saen á rua
~evistas e semanários inteiramente en galega.
Nace, no 1976, Teima e reaparece A Nosa Teao ano seguinte. As duas sofren de denúncias e procesos por cumprir un destacado papel de contrainformación, algo imprescindíbel
naqueles dias, para facer frente á avalancha
dos meios de comunicación estatais. Nestes
novos xomais vai ter cabida un novo fotoxornalismo nado da sua presenza activa nos conflitos sociais de Xove, As Encrobas, Baldaio,
etc. O cinema documental aparece nas mesmas mobilizacións de man do desaparecido
Carlos Varela Veiga e nos filmes galegas de
Lorenzo Soler. As primeiras fitas de expresión
galega botan a andar en formatos non profisionais adaptando á pantalla obras literárias de
autores como Castelao ou Méndez Ferrín .

"ª

Precisamente un libro de Ferrín saído no

1976, Con pólvora e magnolias, convértese
nun fito para a nosa nasa literatura que vivirá un alude de edicións e unha demanda
considerábel por parte de novas leitores que
se achegan, sen complexos anteriores, ao
libro en galega. Q fenómeno foi -tamén capaz de impulsar revistas literárias, relixiosas! teatrais, naturalistas. pedagóxicas e
mesmo infantis como Vagalume.
Camiñábase na procura dunha dinámica própria en coincidéncia e ebullición coas loitas políticas, sociais e sindicais. Confirmada a restauración monárquica en base ás leis do movimento nacional, e convocadas eleicións en desigual .e antidemocrática capacidade loxística,
as forzas que apoiaban os novos comporta-·
mentas culturais non acadan resultados especialmente positivos. Chegarian renovados pactos desmobilizadores para transmitir intencionadamente o conceito desmoralizador do "desencanto" que fai mella nun tramo de cidadania antes comprometido. Pásase a enterrar e
reprimir a "cultura tricolor" no Estado e dificultar
e asfixiar a maré nacionalista. Desde distintos
poderes centralistas invéntase a "movida" como sucedáneo culturalista. Nela instalan o destrago, o desembarco elitista e a submisión nunha cultura entendida como un totem modernis. ta alleo ás necesidades reais. Niso andamos.+
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pái de Xosé Humberto Baena pediu
a mediación real para
_
e vitar os fusilamentos do 27 de Setembro ·
O xeneral Armada, en nome do Príncipe,. cqntestou que non tiña competénciás
Pasaron 20 anos da moura. mañán do 2 de Setembro de
1975. A _ D~tadura apuraba o seu derradeiro grelo de
sangue sumária. Un pai desesperado pedía para seu filio un xuizo xusto. E faciao -diante do imediato sucesor
de Franco que recoñecia, na letra do seu titar militar, fu1

S~ pido un xuízo xusto

para o meu fillo'
Carta ao· Príncipe Xoán Carlos
Fernando Baena, Fernández, casado, de 70 anos
de idade, n ~tural de Vigo, domiciliado en Monte
O'Castelo-Gandariña-Vigo (Pontevedra) , diante
da vosa Alteza Real acude co meirande respeito
e submisión e EXPON :
Que é pai de Xosé Humberto Baena Alonso, preso en Carabanchel, como presunto autor da marte dun policía en Madrid, no pasado mes de Xullo.

tura xeneral golpista, qüe nada podia facer. Cartas comd
as que reproducimos forman parte dun tráxico episódio
que marca máis que moitos feítos analisados. nestas semanas; o sinal de saida da Transición. Unha marca de ·
medo que queria servir para poñerlle límites áo futuro.

que non se leve con tal celeridade a tramitación do
caso , que non dá lugar a que a defensa demostre a
sua inculpabilidade como tal executor.

mente , sen un arresto e merecendo dos seus
superiores o pase a oficinas e permisos espe·
cia.is para vir a casa.

E por se o canle oficial demorase , naturalmente,
a chegada do meu escrito á sua A.R., acóllome á .
sua benevoléncia, porque como Catedrático que
tan viva lembranza mantén entre relevantes gale gas que formaron entre os seus alumnos e como
sacerdote que tanto contribuiu ao desenrolo das
virtudes do naso Príncipe; paréceme a persoa
máis idónea para axudar á Xustiza nes·
tes momentos de dór.

E desque a fins de 1973 rematou este servizo ,
foron incontábeis os intentos de empregalo ·como administrativo ou dependente de comércio ,
porque sen aquel certificado de boa conducta ,
non -0 admitian en nengu_nha das múltiples Empre_sas _que solicitaban empregados e nas que
superaba todas as probas .

Que o seu filio, mozo idealista galega,
alma de poeta soñador, namorado da
vida e da natureza, amigo dos nenas e
dos animais con probada xenerosidade, non foi, non puido ser o autor do fei- ·
to que se lle imputa.

Fatalmente, o 1º de Maio, dia no que Xosé· Humberto non saiu da casa, nunha
manifestación estudantil un garda que
pretendeu intimidar aos estudantes, fixo
un disparo ao aire que matou a un garda de FENOSA.

Que non hai contra el máis proba que a
sua própria declaración, asinada en momentos de angúria horrorosa, sen que se
atopara· unha pegada nen co incidan os
seus dados persoais cos aportados polos
testigos, segundo os avogados.

Entre un fato de mozos que mercou
unfla corca de flores estaba Xosé
Humberto; como consecuéncia desta
·colecta, a policía fi>erscinouse na casa, na sua auséncia, para convidalo
a declarar se sabia quen organizara
manifestación.

Que se as Autoridades encarregadas de Administrar a Xustiz~ entanden que debe pedirse
a pena de marte para o que mate nestas circunstancias, non é incumbéncia. do expoñente
a sua discusión; pero
Que como pai e como español formado nun
fogar cristián, que ten no seu haber o servizo
voluntário na campaña de Africa e a vida do
seu irmán menor, caído nos campos de Castela
en Outubro de 1936, á' vasa Alteza Real, -coa
esperanza e serenidade que lle infunde o coñecimento das virtudes donoso Príncipe-,

Ao dicirllo cando chegou a médiodia, saiu afirmando que ia presentarse e non voltamos saber causa
del até que bastantes dias despois chamou por teléfono aesde
Madrid·, asegurando que non
precisaba axuda material, porque tiña traballo . .

SUPlJCA que polos altos médios ao seu alcance
evite que se siga dando ao asunto no que se ve
envolto Xosé Humberto Baena Alonso, a celeridade extraordinária que se lle imprime, que non permite á defensa actuar no seu intento de demostrar
que pode darse o tristeiro caso de un erro xudicial
que condee de maneira irreparábel a un inocente.
Que non se pretende a libre absolución do acusado, senón que o xulguen e castiguen co quiñón
de culpa que lle corresponda, despois xa de coñecer as circunstáncias que o impulsaron a deixar
o fogar paterno no mes de Maio do ano corrente ,
abandoando o emprego no qu.e fundaba o seu futuro e de considerar as probas que se apresenten
na sua xusta defensa.
Que Deus garde e guie á Vosa Alteza Real moitos anos, para ben de España.• ·
Vigo, seis We Setembro de mil novecentos
· setenta e cinco.
A sua A.R. o Príncipe .de España,
D. Xoán Carlos De Borbón. Madrio

'Axúdeme a salvar
a Xosé Humberto!!'
Vigo, 9 de Setembro 1975
lltmo. Sr: Don Federico Suárez Verdaguer. Madrid
lltmo. Señor:
Procurando con angúria desesperada, pontos de
apoio para salvar a vida do meu filio Xosé Humberto Baena Alonso, detido días despois da marte dun
policía no pasado mes ·de Xullo, como presunto au- .
tordo feíto, escrebin ao naso Príncipe, a sua A.R.
D. Xoan Carlos, suplicando a sua intervención para
~
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Durante máis dun ano repartiu o seu tempo
·dando algunhas ledóns de grego e latín a
rapaces que as precisaban ; traballando intensamente a terra para transformar unha
leira inculta en xardin arredor da casa· que
ocupamos no monte ; coidando e agarimando animais domésticos; lende e facendo teatro , coido que mesmo patrocinado por Rádio Popular.

De cando en vez chamaba
para perguntar pala sua nai,
enferma, e nada facia espe ~
rar o espantoso golpe ·recibido ao nos inteirar brutalmente pola televis ión , de
que o culpaban de ser autor
da marte dun policía ..
Para facil itar a sua comprensión , debo extenderme un
pouco na explicación das circunstáncias que
levaron ao Xosé Humberto a Madrid no mes de
Maio ú'itimo , arrastrándoo até este final que
nos fundiu na traxédia máis espantosa que pode sobrevirlle a uns pais que non teñen en casa máis ca ese filio , modelo de xenerosidade e
·
humanismo.
Cando meu filio rematou o bachelerato xa demostraba ~ertamente o seu interese por todos
os problemas da Galiza e preocupábanos o ascendente que tiña sobre el un dos seus Profesores . rraballei moito para encanar as suas ideas
como me semellaba máis constructivo e· contando con que polo seu aproveitamento escolar poderia seguir . obten do becas · en Santiago -pois
que a nasa situación económica non nos perm itia costear un carreira-, matriculouse para estudar Filosofi.a e Letras ..

Axiña que puiden ir a Madrid para me entrevistar
cos a~ogados que coñecen o caso, e vin confirmada a creénqia de que non podía ser meu filio
o autor do feito en cuestión , comecei a miña loita desesperada, pero non desesperaniada, laborando ca· Avogado que apresenta probas nas
que se xustitica que non hai peg.adas de Xosé
Humberto nen no coche nen na pistola empregada polo executor e que os testigos presenciais
do golpe, dan dados que non concordan coa in-.
dumentária nen a presenza física do meu filio,
probas que, ao parecer, non foron unidas ao sumário por telas rexeitado o Xuíz Mi litar que entande no asunto.
lsto é, .en síntese, lltm.o. Sr, a realidade do sucedido.
Vde ., co seu supe.rior critério, xulgará ante esta
exposición e resolverá a sua actuación en consecuéncia, ben entendido que non pido cleméncia,
senón que o· xu1guen desapaixoadamente e castiguen con arranxo ao_seu quiñón de culpa.

Nas últimas vacacións·do primeiro curso, estando en
Vigo, detivérono por ter participado nunhas "pintadas"
en Santiago.

É cuestión de dias; de horas quizais . Despois de
condeado como suposto executor será máis difícil
a conta atrás .

En Outubro de 1971 foi xulgado e absolto ; mais
perdeu un ano e o direito a obteFcertificado de boa
conducta da Guardia Civil até pasé!dos cinco anos.

Que o Espirito Santo o ilumine e o Todopoc;leroso
abenzoe as suas accións, como llo suplica esta
atribulada fam il ia. • ,
·
·
Fernando Baena Fernández

Carta de resposta do Xeneral
Armada, en representación
da Casa Real; á familia Baena

Fotos da ficha policial ·
:de Xosé Humberfo Baena
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~te
anos
pasaron desde que

.,,.,

Dous debuxos de guerra das
. Trece estampas i:le traición
de Luís Seoane

.J

estes versos foron
escritos. Como o
viño que envellece
, no siléncio da esctura
adega, agardando o
tempo no que se
poida apreciar ben o
· seu corpo, este
poema durmiu
nalgun reconcho
durante o tempo
preciso, non para
axudar a esquecer
senón para servir de
recordatório.
Cumpría que algún
bardo recollese a
crónica da_quela
mañá de Novembro
na que polas rúas
molladas de
Compostela ··
paseabamos a
milleiros os nosos
medos trocados en
esperanzas , as
· nosas frustracións
en ilusións
·
transformadas, coas
edicións extras dos
xornais baixo o
·
brazo,
intercambiando
ledas miradas
cólT!plices e apertas
disimuladas de
felicitación,
brindando desde moi
cedo coas cuneas de
louza branca, moi
baixiño, ás
· agachadas dos
ollares e ouvidos
daquel. social
enloitado con negra
gravata.
Cumpría que a
inexorable morte da
Morte fose cantada a
un mes das
derradeiras
sentenci<~s de morte,
que xurdise un pranto
de escarnio e
maldicer no.que a
musa xusticeira
inspirase este canto
de podremia
implacable,
destructora,
igualadora e libertaria,
como aquel pranto
satírico de Pero da
Ponte, como a Danza
daMorte medieval.

E despois, cando
chega.a noite, nacen .
estes versos·, obra
do Profeta do Mar
qlJe xa albísca Vigo
e Cangas, vivencia
desa gran luz que lle
inspira
o que (unha
.
vez mais
pa~afraseando a
Neruda) e á vez un
poema de oesamor e
.unha canción
desesperada.•

,.

·-

ALEXANDRE RIPOLL

Gran Luz en Novembro
(Na morte do Xeneral Franco)
• BERNARDINO GRAÑA

E; Pº! fin, xeneral, xa vas fedendo.
E agora que os carunchos , as lombrigas,
os vermes, as bacterias en exércitos
avanzan contra ti baixo da terra
e van furar voraces na fermosa ,
rica madeira e guata do _teu leito,
nós ternos que facernos outros bichos,
nós ternos que afiar uns dentes irtos,
potentes, penetrantes , para roerte,
para acabar contigo e cos soldados
na inercia das túas ardes, sen cerebro.
Nós ternos que saber erguer os puños
-pechados e moi fortes ós fuciños
d0s ogros axudantes do teu reino.
Non vale que ti mesmo, os teus esbirros,
vos agachedes baixo os crúcifixos,
non vale que finxades ser apóstolos
ou santos baixo palio ou pobres vellos.
Sabemos ·que nos toca o labor durq,
a loita de escachar todo o castelo .
montado na traición e na falsía,
e agora, coma a chuvia de Galicia,
cairemos sobre v9s pinga tras pinga.
cairemos coma os golpes do martelo
do firme forxador ou do canteiro.
E afastar€mos as noxentas bocas
dos teus lobos e cans a recomernos
e ternos que facer que estoupe o V-entre
que deixas empreñado con .x ermolos
dos teus horrend~s cómplices.do inferno.

Ábramos as ventás. Amence un día
_que trae o amencer dun novo tempo.
¡Hai aire renovado! ¡Xa respiró!
¡Xa cantan polo albor os galos ledos!
¡Vainas nacer gran Luz nesta xornada!
As néboas da nenez, aqueles cantos
terribles xa se van esm~::>recendo.
E vexo, xeneral, as bambalinas,
cortinas, gran telón, todo o teatro
da farsa, da m~ntirá desfacéndose.

Vexo a ddade estática, pasmada,
palas malladas rúas mencendo, ·
falando en grupo a xente, con prudencia,
con pánico avanzando. Hai unha nube
moi grande e moi escura polo ceo.
Os fumes dos tellados soben lentos.
Domina aínda a sombra, pero hai patios,
reductos que alimentan en segredo
unha manda de galos atrevidos
que van cantar a luz, "dar" peteirazqs,
escangaHar coas uñas os poleiros · .
das pítas da inmundicia medoñenta.
E axiña firmemente escacharemo's .
a longa noite pétrea, todo G medo.
Por fin, ouh desgraciado, vas metido
· nun rico cadaleito, es un cadáver
que fede en toda Hespaña xa hai ben tempo,
que quixo a todós nós apodrecernos
xa antes de morrer; e irás seguido
de outros coma ti podr~s por dentro,
podremia con aspecto de persoas,
fantoches xunfo a crucd, entre bispos,
hipócrita función, fraude do demo.

~

Agora contra ti ·u n gran exército
de couzas, vermes, lesmas e bacterias
avanzan invencibles baixo terra,
soben á faraónica pirámide,
ao teu vaidoso túmulo coh templo,
ostentación da cruz en sacrilexio,
e invaden de "caudillos" victoriosos
polo aire; palas fendas do .sartego,
avanzan implacables na túa caixa,
profundan polo escroto, polo cr~nio,
papan os torpes miolos, xa devoran
a man cqa qúe firmaches as sentencias,
a man que só quería firmar marte ·
e ternos entre reixas e tristeiros.
¡Cantemos! ¡Aleluia! ¡Deamos gracias!
¡Morreu .o Satanás, o non amigo!
¡Gran luz pode vir hoxe, ·neste día,
.neste amencer grisallo de Noveml;?ro!
Rúa do Home Santo, San.tiago
Amencer do 21_de _Novembro de 1975
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AGUERRA DOS BALCÁNS
O novo acord~ de paz non difire
a penas dos tres que fracasaran previamente

A UE subroga a sua ·política
exterior continental á
1ntervenc1on norteamericana

.

.

.

~

• G. LUCA DE TENA

A novidade deste cuarto
intento de repartir Bósnia
é que o protagonismo 1 da
intervención militar
trasládase das forzas da
ONU ao mando
norteamericano da OTAN.
Sen poder próprio de
coerción, a Unión Europea
ten que subrogar a sua
política exterior
continental aos netos de
Eisenhower.
A nova estratéxia de intervención estará dirixida polo mando
da OTAN e preve o envio de sesenta mil soldados aos Balcans.
No Congreso dos Estados Unidos non hai quen se opoña a
esta escalada de armas e homes que renova a finalidade do
mando militar aliado para a
Guerra Fria na Europa.
A dirección da guerra dos balcáns fóiselle das mansa UE durante 1992. Os intereses apostas
de Kohl e Mitterand permitiron un
durísimo castigo de sérbios e
croatas sobre Saraievo e Mostar.
A reacción da U E só deu como
resultado o envio de cascos
azuis a Bósnia en Febreiro e o
embargo comercial aéreo e petrolífero sobre Sérbia e Montenegro. En Abril , Bruxelas recoñeceu a independéncia de Bósnia e
deseguida comezaron os bombardeos sobre Saraievo.
O que Bruxelas chama a ofensiva das Nacións Unidas durante o
92 fracasa formalmente co recoñecemento das zonas seguras
de Srebenica, Saraievo, Tuzla,
Zepa, Gorazde e Bilhac en Abril
do 93. O programa de pacificación dos cascos azuis queda reducido a defensa de enclaves. A
UE recoñece que non pode pacifícar os Balcáns e participa con
tropas de cada Estado en accións puramente defensivas. No
cincuenta aniversário do desembarco en Normandia, os estados
europeos representan novamente o papel da división e o fracaso
para lograr un acorde político no
corazón continental. Non aparece
por parte nengunha a ética alternativa do bloque europeo e o mitoloxema da reserva de cultura fica exposto e baleiro. Cada Estado europeu ten un interés distinto
nos Balcans e só ten a OTAN para realizalo. Pero a OTAN é dos
Estados Unidos.

Asi naceu a Transición
A Transición naceu á caida do Governo no exilio de Giral, hai
corénta e nove anos, escrebe Xosé Luis Méndez Ferrin no FAR.o DE
VIGO. "O caso é que, en 1946, lndalecio Prieto, en connivencia co
goberno británico, levanta unha política diferente á que representaba
o Goberno republicano no exílio, que presidia don José Giral e no
que estaban representados os comunistas por Carrillo e os galegas
por Castelao. O socialista Prieto propón a liquidación da República
Española e o pacto con sectores evolucionados do réxime de
Franco, especialmente os monárquicos, para restaurar a democrácia
cunha monarquía parlamentar que lle devolveria o trono ós Borbóns
na persoa de don Juan. As teses de Prieto van senda admitidas.
Consigue que o Goberno de Giral caía, e con el Castelao éomo
ministro, senda sustituido por outro, 'abertamente liquidacionista,
presidido por Rodolfo Llopis do PSOE. Paso a paso, o PNV e
sectores do nacionalismo catalán, únense ao PSOE nesta
aspiración, e a Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas,
dimanante de tal movemento, contacta real e eficazmente cbs
monárqui_cos e ca mesmo don Juan de Barbón, que se prestan
encantados á grande maquinación. O Departamento de Estado de
Norteamérica demostra o seu apoio ao proxecto, que decantado
exclúe aos comunistas e marxina (por enemizade do PSOE e coa
complicidade do PNV, seu eterno aliado, na clandestinidade e agora)
ao Con~ello de Galiza, que se mantén republicano con Castelao a
- frente( ... ) Democracia sen comunistas, parlamentarismo con dous
partidos (democristián e socialista), moderadas autonomías para
desactivar as nacionalidades, monarquia restaurada na persoa de
don Juan: eis o sistema político que desde 1946-47 está listo para
ser aplicado en España á retirada ou morte de Franco".+

Derrota da Igrexa polaca
Os enfrontamentos continuarán a pesar do desembarco dos nortea'!lericanos. Na
foto, Vukovar, unha das áreas ~n desputa.

cazas sérbios e a partir desa
data domínan tácticamente o
mapa da ex-lugoslávia.
Deste cámbio de protagonismo
militar a mans das forzas de intervención dos Estados Unidos
despréndese o plano Owen
Stottenberg, apenas diferente
do anterior, no que Washington
impón o 52 por cento de Bósnia
para os sérbios, o 30 por cento
para os musulmanas e o 18 para os croatas. Non pasa inadvertido que Estados Unidos tenta favorecer a Belgrado en Bósnia contra os intereses dos croatas, que Alemaña arma- xenerosamente coas reservas do
exército de Alem añ a de Leste.
En
Setembro
deste ano, a
OTAN bombárdea as posicións
militares sérbias
en Pale Tuzla e
Gorazde. Previamente, sérbios e
croatas desputan
o poder na Kraina, que os serbio-bósnios perden. No borrador
dos acordos de
Dayton, 'ª parte
· de dorñínio sérbio sobre Bósnia
fica -rebaixada a
un 49 por cento.

recibirá o 51 por cento de Bósnia,
pero o ese matrimónio político
non ten máis que o nome e a autoridade militar dos estados Unidos (a OTAN) para mirar que non
acabe nunha guerra interna. Mostar foi durante o 92 camPQ de batalla entre musulmanes e croatas.

Pero se estes dous aliados á
forza disimulan a penas o machado de guerra, o governo tripartito de Bósnia pode saltar palas costuras. O direito de retorno dos musulmanes é outro dos
capítulos por completar do acorde. Os Estados Unidos prometen o reasentamento de dous
millóns de exiliados pero tantos
os musulmanes
como os croatas
ou os sérbios coid an que será o
No cincuenta
viciño quen paaniversário
gue os 99-Stos
monumendo desembarco desta
tal reparación.

en Normandi~,
os estados
eu rop~_~s
representan
novamente 0
papel da división
e o fracaso para
10grar Un acordO
político
ílO Corazón
·
1
cont1nenta .

"A lgrexa é-a grande perdedora da elección presidencial da
Polónta", di Henri Tincq nun comentário publicado no LE MONDE.
Con todo, non é o primeiro fracaso político de Roma porqüe no
ano 89, os votos derrotaran aos dous candidatos que sostivera
contra Adam Michnik en Radom e contra Jacek Kuron en
Varsóvia. Catro anos despois, nengunha das formacións políticas
que se reclamaban oficialmente católicas acadou representante
no p~rlamento. Esta terceira derrota é a máis simbólica. No
primeiro, pelas conviccións do presidente derrotado e das suas
relacións case filiais co Papa e con bispos e cardenais. As fotos
de Lech Walesa rezando o rosário no centro dun piquete de taiga
dos estaleiros Lenin de Dansk deran a volta ao mundo. Sorprende
que a lgrexa·polaca non fose quen de governar o pos-comunismo
pero a confrontación ca poder totalitário non lle servira de
preparación para a modernidade. A derrota de Watesa e da lgrexa
que o sustentaba deberá server de meditación en Roma, onde
brandian o modelo polaco como emblema dun rexeneracionismo
cristiano aplicab~I a un qccidente secularizado e descalificado".+

O fraude do leite
O Instituto de Prote.c9áo da Produ9áo Agro-Alimentar (IPPAA),
denúncia ás empresas leifeiras Clesa e. Besnier por ter
introducido en Portugal 40·.000 litros deleite que non é leite,
segundo unha información que publica O INDEPENDENTE de
Lisboa. "Quarenta mil litros deleite falsificado foram detectados e
apr~ndidos pelo IPPAA. Duas· grandes empresas esp~ñolas que
exportam leite ultra-pasteurizado para Portugal, esencialmente
para os hiper-mercados-e p_equenas lajas, foram as responsáveis
por este fraude. O ·caso está entregue ao Ministério Público que
se prepara para interpór úma acgáo contra todos os
.establecementos comeFeiais onde o falso leite foi descoberto. A
lnspec9áo Geral das ACtividades Económicas fez a recolha de
· amostras em vários· lotes· qué estaban armazenados e mesmo
nos locais de venda. As--análises dos laboratórios do IPPAA,
·provaram que os·paé:otes ·<:.te leite continham soro deleite, urna
aguadilha que sot>ra depoi$ da -fabr.icagáo dos queijos e dos
iogurtes. alimento náoºé perjudicial saúde, só que náo é leite,
mais sim unia falsificagáo do_produto. Urna fraude que ja está a
. ser investigada·pelo ministério público. Os autores da faganha, os
dois fabricantes do falsd-leite, sáo duas empresas espanholas: a
Clesa e a Besnier, que pert~nc.e a um grande grupo francés".+

O peso das armas é o que
marca a diferén- .
cía dos a cordas
sucesivos, e non
o contido real do
reparto de Bós..:
nia, a prol do. de-·
Dayton. Estados
Unidos aposta
polo rearme da
mesma · OTAN
pola que Delors
.:e Mitterrand enWAl:ESA
o brazo armado
cargaran un fuELECTRICISTA
dos Estados Uni- ·
neral no 90. A
dos forza unha.
U.E comprende
solución que ·al·que non pode
gúns estados da
· desenvolver unU E consideran
ha forza ·de interprecária. As crítivención · própria,
Obxectivo vital para EEUU
cas recordan a
como brazo da
Estados Unidos intervén co plaimposibel dignisua política extedade de italianos e franceses
rior, mentres algúns dos seus
no Vanee Owen en Xaneiro de
1993, pero en Agosto do mescando ria guerra do Golfo esta-1 . sócios prefiran comportarse coma delegados obedientes dos
mo ano declara que os Balcáns
ban contra Sadam Hussein peson un obxectivo estratéxico viro non aprobaban o bombardeo
Estados Unidos, baixo a non
tal para a defensa dos intereses
do lrak.
.
tan efectiva c~artada da OTAN, ____ _ _______ _
h.Qfteé!Ql.e}ri_can.o-s-.:. En. Mt:J.s,t<;J,-.: -¡:,,-r,-., _, -*'-v-·r:,,·r·r·l'- -.'- ·r- - -ú-,.· - -\.-~-J.1P.A-W~d~-'i.'<lt.l;;~~itt?.FJUaUOO ¡;Y.e- •. .,... ~ .,.... ""-·~ -r /lt. ... 1:...,..-0
avións da OTAN. derriban catro
A federación musulmana croata
norteamericano.•
·
L __ _ _ ___::_ _ _.:___ _ _ _ _ ___:_ _ _ _ _ _
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

....
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Do armário da
transición abrollan libros
surprendentes. Por
exempld, editorial Icaria
daba á luz en 1977 un
ensaio titulado: O grupo
Baader-Meinho(. O
estado capitalista e a loita
armada. Hoxé seria
imposibel un título asi.
Igual é porque ñon ·hai
leitores. Pero tampouco
os teñen outros libros que
se publican. Ou, se cadra,
porque o editor teme ser·
incluido nas listas
negras -un ha arte
represiva máis grave que
a censura. A loita armada ·
só a defenden, de forma
explícita, ese tércio de
deputados do Congreso,
que votan en contra do
suplicatório a
Barrionuevo.

Falta de liberdade
de expressom
em biológicas
O colectivo A Corrente da Facultade de Biologia organizou
para a semana do 20 ao 25 deste mes umhas Jornadas Antifascistas baixo o lema 20 anos
sem ditadura ?, en conmemoragóm dos 20 anos da morte do
ditador Francisco Franco, anterior Chefe do Estado.
As mesmas consistirom em:
1º· 2 murais fotográficos que relatam o periodo 1936-1975 (A
Sublevagóm Militar, A Resistencia na Galiza, Os anos da ditadu ra e A "Transición") e rema- '
tam com umha crítica do momento actual.

INQUIETANTE
NANINA SANTOS

Hai poucos dias apresentouse ao público en Sao Paulq, Brasil,
un libro de Leda Flora onde traballa a partires das testemuñas
da vida sexual de 50 mulleres. A autora di que trata do que as
mulleres pensan dos ·homes. O titulo é "O home n a hora H"
cun subtítulo de: 75 historias do macho cando fracasa.
Bueno, todo esto para comentar a conclusión á que chega a
autora e pór sobreaviso, por si acaso é asi, ás mulleres que teñan propensión cara aos homes. "Os homes faladores e que
fan máis promesas son os que mais fracasos acumulan".
Será certa a conclusión contraria de que os caladiños son os
mellores na camá, sofá, chan , ascensor ou ... ?

Sobre as
fontes literárias .
Non é a miña intención entrar
no debate desatado neste mesmo xornal a propósito dos vieiros que debe ou deberia tomar
a literatura galega contemporánea : son tan bos e cualificados
os nomes que teñen xa terciado
con brillantez en tal asunto, que
non vou ser eu quen cuestione
tales aµtoridades. Porén, si gustariam e intervir nun aspecto
concreto que Suso de Toro expresou nun artigo publicado en
ANT nº 669 e que era resposta
(?) a outro que Xosé Manuel Eyré publicara no numero anterior.

A nota de De Toro titulábase "Cal
é esa fonte" e nela alporizábase o
Podese facer un pacto de mulleres -que están tan de moda e autor de "Polaroid" porque Eyré
dicia, sobre "A sombra cazadora",
conxurarnos para saber se é verdade e escoller asi con total in- que quizá "unha das posíbeis fonformación e coñecemento de causa.
2º. Umha proxecgom de vídeos
tes sexa unha telesérie norteameantifascistas, que estava prograricana emitida na Gal iza". Lin e
mada para o Joves 23 e que foi
Igual se pasan ao bando dos maricas ou á mais ascética ab sti- relin ámbos os dous artigos e ainCensurada polo Decano de Biolónéqcia. De pensar que as suas habelencias andan en boca d as da non son quen de entender porgicas Xosé C. Otero González.
que onde Eyré di "posíbeis fonmulleres que discuten se follan ben ou son unha medianía!•
tes" de Toro le "pláxio": "¿Quer dicir o asinante que plaxiei o meu li3º. Umha charla-cólóquio cos luitadores antifranquistas Luís
bro dalgunha película que el
permitam ·o aceso das gentes
Gongalez ("Foz") e Alberte de Esviu?", escrebe o celebrado autor
da clase traballadora á use,
tevam ("Roxo"), para o Venres 24.
de "Caixón desastre", interpretan- •
elitizando cada día mais esta
do(?) extrañamente o que non sé
Universidade.
O normal desenvolvimento do 1º
afirma nunca no texto de Eyré .
acto das Jornafias foi impedido
Non é moi normal que un rapaz · Esta pintores(;? confusión leva ao
Queremos denunciar publicamenpolo Decano, negando-se a ceder
escritor e profesor de Ungua e Lide vinteoito anos teña eraras as
te toda esta situagom para conheum video (previamente solicitado
teratura Galega a logo de talar sosúas
ideas,
e
tampouco
é
normal
cimento de toda a use, e da sobre o proceso criador, os interepor escrito) e argumentando para
que esas ideas estean tan asenciedade, e para que se tomem as
isso razons (?) ''técnicas" insostíses económicos e profisionais e
tadas como no caso de Nacho,
medidas neceveis, e ademais de expressóms
os direitos de autor- pretender
fútbol
da
S.D.
Comxogador
de
sárias.
O que vemos está
que "como autor atinxido literária
que nom é de recibo pór aquí.
postela. Para afirmar que -preferiDá-se a "casualidade" de que ese
e profisionalmente por esa insimodificado polo que os
ría xogar nunha hipotética selecnuación úrxeme que se aclare o
aparato de vídeo nom é da sua
Nós, as estu- Estaremos
ción galega a faceto na selección
psicólogos chaman as
dantes e os
propriedade particular e concedemáis axiña". O leitor segue a perespañola
xa
ten
que
querer
moiestudantes de contra estes
' constantes perceptivas.
se sempre que é solicitado.
guntarse,
co texto de Eyré na
tísimo esta terra, esta xente, este
man, a que insinuación, "real" se
A Corrente, abusos
Xa ·o decia Voltaire: ·
país.
Probabelmenidioma,
este
manifestamos
O feito nom é único.
retire de Toro, como non sexa a
te calquera outro xogador nas
"cando vexo a un amigo
que estar e- antidemocrático
que el mesmo ten no seu maxin.
botas de Nacho "non o pensaría"
que se alonxa, .se a
O pasado Luns 13 de Novembro
mos em pri- sdeXosé Carlos
dúas veces e iría á mínima chamei ra fileira
mandou arrincar todos (15) os
distáncia se dobla, el non
Con todo, non é tanto esta cuesmada do seleccionador. ·
da
luita
contra
Otero
González
cartazes que anunc;:iavam umha
tión aqui apontada o que interedisminue á metade". A
estes abusos
assembleia de A Corrente. Utilisa, senón o que a partir dela poFinalmente non· sei se Clemente
constante perceptiva
antidemocrátizou parta esta acgom ao persoderia xurdir para volver á vella
(o seleccionador) o chamará e
co s de Xosé
al nom docente, a fim de nom
tamén se demostra no
polémica socal será a resposta definitiva de
Carlos Otero González , e aniimplicar-se él directamente.
bre a lexitimi Nacho,
pero
só
o
feito
de
pensar,
caso de Aznar: por máis
mamos a todas/os os/as comComprendemos a situagom desdade das foncomo
di
el
mesmo,·
"no
mundo
que se achegue á
panheiros da Facultade a nom
tes traballadores/as numha reat es e o seu Só unha visión
que nos rodea" e "que vivimos
lidade laboral tam dominada po- .deixar-se asovalhar por este tipresidéncia, a sua altura
emprego no
nunha nube" xa o elevan á catepo de práticas, que o único que
los contratos temporais e outras
proceso de miope pode
política e intelectual non
de
ser
humano
preocupado
goría
som é umha nova classe de reformas -de pr.ecariedade. A nosa
criación , tanto
polos problemas da Galiza e dos
medra.
entender que o
pressom mais ad.aptada aos
acussagom é só para o Sr. José
sexa literária,
nosos
cidadáns
e
cidadás.
•
tempos que correm.•
Carlos Otero González.
pictórica ou ci- referenciar as
nematográfica.
Deteñen a un mozo en
COLECTIVO A CORRENTE
ERNESTO RODRIGUEZ BoLIBAR
fontesdun
Outro caso é o de este Sr. ter
Porque, que
Madrid. A policia mostra
(FACULDADE DE BJOLOXIA)
(VIGO)
indagado sobre a identidade
seria de Cer- escritor supón
cof]lo proba -do seu .
das j:>essoas que compomos A
vantes, Dante,
, Corrente. Umha actitude poliradicalismo -ven na
Milton , Sha- un atentado á
cial imprópria dumha pessoa
kespeare
ou sua integridade
prensa-que descubriron. minimamente respeituosa da ·
Joyce sen fonno seu cuarto un cartel do . pluraljdade ideológica que exist es nas que
te na Facultade e "digna" dougrupo de rock basca
apoiarse, sen
,
tros tempos . Supomos que ¡;>reinfluéncias ás que remitirse.?; que
Negu Gorriak. Foi ·
tende, com este jeito de actuar,
pasaría coas obras de Durero cu
interrogado sobre se
impór um medo académico qué
Picasso , Velázquez ou Van
faga invi~vel qualquer posiciocoñecia a algun dos
Gogh, Laxeiro ou Seoane sen os
namento contrário aos seus, e .
seus .referentes?; qué ca cinema
membros do grupo, ao
amedrentar iniciativas que pu-·
de Spielberg ou Coppola, Bergque o sospeitoso
lem por um movimerito estuman ou Godard, Almodovar .ou
dantil crítico, luitador. e nom
respondeu que non; que
Win Wenders?; quen entenderia
vendido ás directrices ofidais e
a liter_atura de Blanco Amor sen
só lle gastaba a sua
ás subvengoms. Querem um
ou Mujica Lainez, a de
Güiraldes
música. Non se trata
Movimento Estudiantíl submisFerrin sen Cunqueiro, a deste
so, de 'Exposicion' e despacho,
dunha bróma. lso é o
sen Aloysius Bertrand ou a de tonada combativo, que asuma o
da a xeneración do mesmo Ferrin
preocupante.
corporativismo universit~rio e
sen o "nouveau reman", Kafka ou
tenha "líderes" fotografiáveis
os existencialistas franceses?
pola prensa.
O ABC del Ocio
Convén lembrar que estes flu.xos
e influéncias, estes movementos
publica, no seu número
constantes de territórios de inspido 16 de Novembro,·unha Éste último -parece ser o modelo que pretendem impór neste
ración criadora, non limitan nen
portada dedicada ao novo (suposto) "V Centenario " da
deslexitiman os·caudais de inspici ne español: "Veñen a
use, no méio do boato e o
ración criadora de quen os empreg a, senón que pela contra
romper" titula. A imaxe
d~spilfarro da equipa de, D~río
'
.
V1llanuev.a. Umha auten t ica
abren o panorama da complexi: , ll}o~t~.q ¡~ :~.OY~fl.~!'.~~Wr:·. -~··. 1c ~mp~n-~;a: ,d~ ·im~9.~'1l 1gl4~'l~
. fdade, .do . pr.ot0es0-_ deu~r~aGt.6n •. e
-•- de-0-dta-Ga-Oesta OOA - - - - - .oculta i)foced~m€ntos-ar:itid'e=- - -apun~alan-a1 stla¡ faounda·_pereooidade. O escritor está afectado
aceno agresivo e ~n
mo~rát.icos c~mo os citados e a
,
carencia de mfraestruturas que
por todo o que le, vive e' sabe e

·l

Nacho,
uri exemplo
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A
está suxeito aos contextos históricos, aos movementos culturais e,
mesmo, a sua própria existéncia
vital. Todo texto importante f'.lOn
desmerece pela sua remisión as
fontes, senón que se valoriza: e
eleva ao nutrirse de modelos de
procedéncia diversa, de áreas
culturais alleas, pero fecundas e
vivas: O gran escritor crea, como
Picasso ou Eisenstein cu Le Corbusieur, a partir de todo.

É necesário para criar autenticamente participar dunha sorte de
canibalismo brutal, dun desexo
disciplinado e febril de asimilación, de fagocitación de todo
aquelo que contribua a alimentar
o proceso de criación. "A análise
da historia da literatura no texto escrebe Claudia Rodriguez Fer 1>mostra a relación desta coa tradición historica da que forma parte
atra'l{és do xénero a que pertence; das fontes, mitos, motivos ou
tópicos que recrea; da intertextualidade que contén; das influéncias que recebe .... ". E é,
certamente, esta actividade a
que impulsa ao escritor -como
lembrara hai tempo Juan Goytisolo- a entrar a saco nas librarías, nas culturas, nos museus e
a apropriarse do que lle interesa
e convén. Nunha vella edición en
Ruedo Ibérico das suas "Cronicas Sarracinas", nun capítulo onde reflexionaba sobre as influencias do mudexarismo na literatura de Juan Ruiz , Cervantes e
Galdós, o mesmo Goytisolo escrebia a propósito das fontes e
das inxeréncias no mundo da
criación literária: "(... ) a obra litefária é sempre impura e mestiza;
fecundada polos seus contactos
e roces coacervo universal. Non
existen asi influxos unívocos ,
nen fontes exclusivas nen xeneses: só polixeneses, bastardeo,
mestura, promiscuidade".

zandoos" descaradamente nun
achegamento en actos puntuais
(Día da Patria Galega, Día da Ga~
liza Martir) ao nacionalismo, e por
outra banda combatendo recalcitrantemente as demandas da parte xuvenil máis concienciada do
povo galega.

Tres anotacións

E para colmo estos-ataques venenosos tentan ser obxetivados -e
para iso o poder move outra das
suas pezas chaves os mass-média- mediante esa nova teori a científica
que di que o Eabraiante
home non ten
vontade senón coma
que a súa per- universalizan o
sonalidade está absoluta- seu discurso
mente determi- antipopular e
nada nos cromosomas , é reaccionario
asi coma a xé- dando a
netica dalle a
man á división entender que a
internacional submisión
do
trab·allo
dando lugar a eoseu
homes que
,
·
nascen uns al- con.onmsmo
bañis e outros son os·
arquitectos,
uns obreiros e caracteres
outros patróns, damocidade
uns governante s e outros
governados ...
e como r1on uns pacíficos e outros
violentos. Nós ~eguimos a crer
que os actos violentos .son producto da confrontación de clases.

(1) Claudio Rodríguez Fer: "Poesía galega, crítica e metodoloxia". Ed. Xerais.
1989.

Balsa e o
independentismo
Na tua casa
a mentira berrase
e a verdade te-la
amordazada
acaso no é así?

Este panorama mirase ennegre.cido por unha situación, vergoñenta -eh carne allea- e que
produce arrepios; resultado de··
observar como a mocidade do
nacional-autonomismo cala e
otorga cando non comparte- e
confabula con semellantes vermes froito da represión sanguiñente, da corrupción, da cultura
do pelotazo... se cadra e que a
estratexia destes outros comenza a ser a de aspirar a sentarse
nun banco de concellal ou deputado e para iso máis vale estar a
ben con todos -con todos os
que asoballan ao noso povo e a
todos os povos traballadores.

BERTOLT BRECHT
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G LOBA

mo "a nosa comunidad e", "esta
comunidade", "nesta autonomía", "na nosa autonomía''.. .. ,
sempr~ ocultando o sustantivo
Galiza, que parece que lle quei- ·
mana boca.
Don. Florentino L. Cuevillas, todo
sabedoría, bondade e mesura,
alporizábase
cando lía ou
ouvía o tal
Noroesta, bo- Usan
taba un par de
coños mais ca eufemismos
deº costume, e como "a nosa
decía que tanto na fala co- ~munidade",
mo na escrita, "esta
había
que
buscar o xei- comunidade",
to, cofose de
"nesta
usar o nome
real da na- autonomía",
. ción: Galiza. sempre ·
O único pro- ocultando o
grama realta t•
mente cultural SUS n IVO
da Radio Ga- Galiza
lega era o presentad o de
nove a dez da
noite por Ana Romaní, que os
mandamais da empresa tiveron a
ben suprimir, a fin de promover o
bilingüismo harmónico do Sr. Re-

Axenda . Alternativ~

LoPEZ p AZOS

Diante das recentes declaracións
interesadas verquidas na prensa
polo secretário xeral das mocidades "socialistas" nas cales pretendía vincular ce abertzalismo vasco
e despersonalizar ao nacionalismo independentista galega, pensamos que é importante desenmascarar o que nós apreciamos
como unha campaña mais do duplo xogo do PSOE _
e da súa politica de incongruencias na que por
:unha.• banda•1ai:xogar ..á :slJa .man
!de .obra·.hataté.·· (cacr.iorros)•.'1U'ij1i-

Actitudes e declaracións como
estas -producto de badullos
agradecidos- son as que o noso povo asiste dende hai tempo
e nas que se aprecia como os
criminais -autores do xenocidio
cultural, económico, ambiental,
politice ... do noso povo- tentán
a sua vez criminalizar a parte da
sociedade que se RESISTE a
acatar os seus postulados xa
que significan a nosa morte. •

Estos mozos dirixentes de organizacións nominalmente transformadoras que son dende hai
decadas aseguradores a ultranza do "statu quo" revolvense
contra aqueles outros (que a pesares da forte represión) rebelanse diante da inxustiza e seg'uen a pular pola liberación nacional e social do noso povo sen ,
VICTOR M. ACUÑA MEuA
pedir nada en troce; sendo manipuladas e dirixidas estas ondas
(PONTEVEDRA)
reaccionarias ao traverso dunha
campaña de axitación e propa- ·
ganda contra o nacionalismo popular galega dende ás (cupulas)
do imperialismo español do
O feixismo español no seu afán
PSOE e das suas sucursais code borrar todos os signos de
mo o Governo Civil da Coruña.
identidade da nosa nación, especialmente a lingua, chegou inE abraiante coma estes "persocluso a lle trocar o nome a Galinajillos" universalizan o seu disza polo de Noroeste. As hemecurso moxigato antipopular e
rotecas do país dan fé.
fondamente reaccionario dando
a entender que a submisión, a
Agora, os fillos e netos políticos
vulgaridade e o seu conformisdaquela "xentiña" da longa noite
mo son os caracteres da mocide pedra non se atreven a tanto, dade pretendidamente seria e
polo que usan eufemismos cocabal "coma eles"; lanzando
ademais ese ensalzamento sutil
as veces pero sempre constante
da "Unidad de la Patria" no que
so lles falta tirar desa sensibilidade "nacionalista" recen nada
para berrar sen rubor e con orgullo "Santiago y cierra Esp~ña".

Conviña, pois, penso eu , volver
a estes princípios para lembrar
que só unha certa visión miope,
iletrada e reductora, pode entender que o exercício crítico de referenciar as fontes dun escritor
supón un atentado á sua integridade como criador, unha espécie
de insulto inadmisibel contra a
sua orixinalidade(?), mesmo se o
xuizo dese mesmo critico non
sexa pertinente por errado, xa
que é precisamente a posesión
desas fontes , o seu fértil manexo
e a sua asimilación o que eleva a
condición da obra dun escritor
para convertila en eterna.•

CEI.SO X.

escrrbira Bertolt Brecht: "Pero o
mundo non se muda así as relacións entre os homes non se fan ·
mellares non é este o xeito de
facer máis curta a explotación".

'ALDEA

Lié~

coitelo na man. No
interior, toda páxina,
unha muller con grandes
botas negras, pantalón
axustado, as.pernas
abertas e suxetador de
coiro, semella que está a
dar un grande berro. Máis
adiante duas mulleres
abrázanse. Son as
protagonistas de Bruxas.
Chega logo Bruce
Springsteen, o rebelde _
norteamericano (tres
páxinas) e, por fin, Albert
Pla que afirma: "Prefiro
estar tora que en
Cataluña". Que sutileza
a deste ultra-conservador
ABC, promocionando
rebeldia a médio gas.
Pseudo---contestación.
En canto os compradores
de discos de Negu
Gorriak se convirten en
sospeitosos de
terrorismo. Todo isto que
sucede non recorda aos

a

Qalega 96

papelária
Apónta-te á Axenda-Guía de papelária. Unha
morea de información sectorial ao teu servizo.
Colectivos, entidades, teléfonos, enderezas e
voceiros dos séguintes sectores:

Asociac¡óns Culturais - Cooperación
Internacional - Ecoloxia • Feminismo •
Galega - lnsubmisión e Obxección de
Conciéncia · Mocidade · Movem~nto
Anti-sida
Movemento Veciñal
Sindicalismo
Obxección Fiscal
Solidariedade e Antirepresión
E ademais: · ·
Días a Lembrar • Encontros Culturais •
Festas Tradidonais • Feiras de Artesania
e Feiras do Libro
FEITA EN PAPEL RECICLADO - ENCADERNACIÓN ARTESANAL·- FORMATO 25x 19 cm. - MAIS DE 200 PÁXINAS

Manda os teus pedimentos a: papelária, Coruxo - Carrasqueira, 133 - 36330 Vigo
·
· ou por teléfono - fax: (986) 46 07 63
r------------~-----------------------------~--------------------,

NOME _ _ _ _ _ _ APELIOOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ENDEREZO·- ...,.------''---------------C.P. _ _ _ __
Tlf. _ _ _ _ _ .POVOACIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ N.l.F. _ _ _ __

·Solicita lle sexan enviados.·........ exemplar/es da Axenda Alternativa Galega 96, polo importe-de 1.700
pias cada exe~plar, i_ncluido xa o 15% d~ descanto. (Ofertas especiais para pedimentos colectivos}.
1

FORMA DE PAGo
.
O Ingreso do importe na conta de Caixa Galicia 2091 0550 82 3040002831, adxuntando con este
Boletín, copia do re5gardo de ingreso.
O Envio de talón a nome de papelária.
O Contrareembolso (gasto adicional de 300 ptas).
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nazis. É máis intelixente.
Lembra, se acaso, o
Macarthysmo. Rebeldia
de supermercado e
'I' ·
condena de SI enc10 para
os demais. .

Aetinape, .asociación
profisional dos titulados
náutico-pesqueiros,
organiza o próximo dia 2
unha mesa redonda
sobre o futuro da pesca,
coa asisténcia dun
·
parlamentário de cada
grupo político. Como o
parlamento ao que·
chamaron é o de Madrid,
quizá esteña presente un
membro do Partido
Aragonés Regionalista.

gueiro. Esperamos que para
compensar esta arbitrária sus.,
I'
, ·
pens1on nos amp 1en os 43spac1os
fuboleiros, que segundo din os
entendidos tamén é cultura, cultura do couce ben dado, e non da
couce, que entó'l é castrapismo.

(LUGO)

Fraga chega á reunión

do comité local do PP en
Portugueses
Vigo o mésmo dia que se ·
en castelán
anúncia pola rádio a
aparición ..ele Eva
· Nun recente nª de A Nosa Terra
Lavandeira. "Me acaban
faise unha crónica da "Exposición
do Libro Portugués" inaugurada
de anunciar-di o
en Santiago o pasado 23 de Oupresidente- que
tubro. Como me chamou a atenencontraron muerta a la
ción que o cronista non fixese referéncia á tarxeta de invitación reniñita de Vimianzo".
polo "Consejero Cultural de
Várias mulleres exalan un mitida
la Embajada de Portugal" en Masuspiro. De súpeto,. un
drid, perguntaría a quen corresponda se o texto da invitación esvarón, entusiasta do
tá
en galega reintegrado ou en
Presidente, comeza a
portugués do Algarve.
aplaudir. E inda tarda
unha miga en decatarse · Agora empezo a comprender a
ideia machacona dos reintegrade que non todo o que di
cionistas -que case teñen hiFraga debe ser
potecádo este espácio de Carapl.audido. •
tas ao Director para avergoñar-

El País (Venres 24 de
Novembro) publica un
mapa, sob o título As
invasións xenéticas da
península Ibérica. Polo
sur entran os
bereberes, .xú ntanse
cos iberos. Ao leste,
fenícios, gregos e
romanos. E polo norte
arriban os celtas e os
pavos bárbaros. Os
celtas represéntanse
cµnha palloza, moi
similar á desta Aldea
Global e igual ás que
ainda serven de vivencia
a algunhas famílias nos
Aneares. Pero a trecha
dos celtas remata en
Sória. A Galiza non
chega naide, todo o
máis unha pola dos
iberos. En Galiza non
hai celtas. Non está
demostrado
· científicamente. Coma
se fosen científicas as
demais denominacións.
O celtismo é tabú, polo
seu poder mítico, para
referenciar .a
diferéncia. •

TUMBAS
·

XAN X. PIÑEIR<?

Despois de dez anos de Radio · Sempre me deron certa pena esas multitudes arrexuntadas ao
Galega, ainda hai corresponsais
pé da tumba Lenin ou de Mahoma , seguramente os finados
que ostentaban o dubidoso privi1éxio de ser os máis visitados
coma Alfonso Cid de Ourense
que n·as rompe os tímpanos con
no mundo de hai vinte anos, moi por enriba de Lincoln ou Nacastrapadas como "tódala" mapoleón. Daquela, alguns dos meus mortos favoritos -Mozart,
ñá, "tódala" vida, "tódala" noite,
García
Larca ou o Ché Guevara- nen ten sequer tiñan tumba
etc. Outros locutores e corresponsais· no extranxeiro non te- · coñecida e, se cadra por iso, trasladaba eu como auténticos teñen reparo en di9er o área, o
souros recordos deles cando cambiaba· de casa. Asi, o arquifaauga, produxo, conduxo, etc. Ao .. maso cartel do Ché con boina, cheguei a espichalo en case unmillor pensan que están a talar
ha dúcea de diferentes paredes.'
en galega, pero o que están é a
asasinar a lingua. Serviríalle de
Agora , cando Hollywood comenza a rodar "Evita" en Bos Aires,
moito proveito para corrixir eses
coa cara de Madonna e a fasquia do Banderas facendo do Erfallos, a lectura do libro de Xosé
Graña Núñez titulado "Vacila- - nesto Ché, resulta que un xeneral boliviano asegura ao mundo
cións, interferencias e outros
que os restos no naso heroe están soterrados á beira dunha
"pecados" da lingua galega".+
pista de aterra1ce. Nen que dicer ten que as novas que seguiron
BIEITO FERNANDEZ ALVAREZ

nos aos galegas polo idioma
que estamos a talar (que se está castelanizado, etc.)- de que
a nasa salvación está en Portugal. Xa o vexo claro.
A Embaixada de Portugal bo
exemplo nos dá cando nos envía esta tan refinada tarxeta para a inauguración da ;,Semana
del Libro Portugués en Galícia"
-nada de Galiza, sequera"en la Iglesia de Santo Domingo
de Bonaval", cun cocktail servido no claustro "del Museo del
Pobo -Galega" (sic).Todo un detalle o de respeitarnos "Pobo" e
"Galego". Obrigados. Menos
mal que nos queda Portugal ... +
MAruo MELIA
MILLADOIRO (AMES)

Bolos, xelados,
améndoas ...
En Santiago hai-che pastelarias
ben boas, o caso é que, como
dí unha miña amiga, algúns
pasteis están mal pranteados.
Calquer mañanciña de degoxos
miras nun escaparate, entras, les
os letreiriños e, lago dun curto
diálogo bilíngüe coa empregada,
atréveste coa ''tartaleta de trufa".
Pagas sen relear, saes co pasteliño envolveito e, máis feliz que
unhas pascoas, vas pedir un cafeciño ser ir moi alá, no primeiro
bar que· atopas pola Rua Nova.
Xa servida encetas a tartaleta
sen sospeitas, devecendo polo
gasto anunciado -prestába-che
mesmo ·unha lambonada con
moito chocolate- e .. . surpresa!
Veña corrusco-, e veña bi2ceito,.. e .,

rrecto galego ao non se atrever
a talar o portugués, ben por medo ao ridículo ou ben porque
non se os entendan. lso sí, aproveitan o anonimato da noite para
encher a toponímia do País .de
"RianJ'o", "Mugia", "Corunha",
"Carvalhinho", etc. nunha cruzada que ás veces non se sabe se
pertencen ao reintegracionismo
español ou ao portugués.
Compre recoñecermos que algun intelectual coa etiqueta de
"Exclusivo", permítese talar no
que lle peta, mesmo en portu gués, xa que lago, de talar co. ma o pavo perderian a etiqueta
e máis o espello. A última pailanada consistiu en rexeitar a reivindicación do programa Window's 95 en galega, so pretesto
da sua existéncia en portugués;
pobres colonialistas!
Se o portugués é nado do galego, porqué non reclamar que
o portugués se reintegre no
mundo cultural galego? lmaxinade o burlisqueiro sorriso dos
colonialistas portugueses, eles
que foron amos de meio mun do, acatando directrices idio máticas dun
povo sen estado, porque
ese é o pro- Galiza é para
blema do galega, o feito Portugal un
de ser unha anaco de
língua sen
estado pró- mercado co que
prio e non da
non ten obriga
falta de nível
cultural e de algunha nen
universalidasequerde
de como nos
queren incul- respetar oseu
car os lusisidioma
tas. Só de
nós mesmos,
da nosa vontade e capacidade como povo vivo pode
salvarnos da desfeita do noso
idioma.

a esta afirmación, falaban de dúceas de nostálxicos armados de
pico e pá e pastos a .e xcavar no lugar en cuestión.
Mais se Eva Perón chegou a ser un cadaver itinerante, dos restos do Ché nunca se vai saber grande cousa. Mesmo a Hollywood, máis que a tumba, interésalle quecer o ambiente na procura do impácto comercial que xustifique os dólares do Banderas e asegure as consabidas ganáncias. Todo moi prático . Para
que , lago, as multitudes que irian á tumba do Ché, acaben simplemente apoquinando por ver o superbombazo de taquilla
que agora comeza a rodarse en Bos Aires. E se fixese falta, por
lanzar a película, serian capaces de contratar ao mésmísimo Fidel Castro. E de poñelo no papel de Perón, naturalmente.+

veña améndoa e que sei eu! Xa
se vale! O pastel non está malo,
non; pero é o que é, raio de trufa!
Tamén por Santiago, que Uf"! día
de lecer dá para moito, hai restaurantes normalizados até o porro
da sopa. Pois é moito de agradecer que lles chamen ás cousas
polo seu nome, sen ter que pagar
o nacionalismo a mil pesos a palabra, que aínda levo fresco na
memória un revolto de grelos que
·pedín en Combarro alí atrás.
Quen me mandaría amín ir petar
~nun establecimento tópico, típico!
Pois como vos ía dicindo, paréceme exemplar esta mellora en moitos establecimentos de Santiago
(algúns xa o fixeron e outros seica
están a o facer).
E se cadra, a empregada da pastelarí a tala o galega mellor ca
mín. O pasteliño non estaba nada
malo, non; entón, digo eu, senda
o producto "de
calidade" --co. mo dín eles-,
non sería me- e'
llar chamar-lle
pena esa
ás cousiñas prática de usar
polo seu novoces
me?

estranxeiras
(biscuits,
crepes, muffins,
donuts,
coo~ies...)

Mesmo desde
o ponto de vista comercial é
pena non usar
palabras coma
bolos, xelados,
améndoas, pe-·
xegos, cereixas, freixós,
orellas, boches, papanducas ... ·
señas todas da nasa identidade
e, pola contra, rexeitar esa práctica en alza de usar voces estranxeiras (biscuits, crépes; muffins,
donuts, cookies ... ) identificandoas co luxo e outras gaitas, coma
se fóra do país chovera fartura. A
.este paso calquera día quedámo-nos sen filloas.+
MArusA..NúÑEZ
(CANGAS·ú o Mb'ÍffiAzo)

PortUgal
e" autoódio
Existe no nacionalismo galega
unha corrente de opinión a pral
dunha indentificación cultural e
idiomática con Portugal e o Brasil. Mais non é unha simple corrente de simpatia, senón que
expresa posicionamentos perfectamente artellados e a sua
orixe chámase auto-ódio.

Ora ben, o que máis me teima
son as teses da dependéncia
económica. Segundo elas , se El
Corte Inglés comprase Zara, isto
seria vender o País , mais se a
Caixa Geral de Depósitos faise
co Banco Simeón é que estamos a afortalar relacións cos nasos viciños do Sul. Ou sexa, os
galegos precisamos dun "primo
de Zumosol" para tirarlle das
barbas aos españois -"menos
mal que nos queda Portugal"-.
Satanizar á burguesia española
e calar as eraras manobras da
burguesia portuguesa é un erro
político que de avantar só teria
ao cabo un cámbio na nosa dependéncia. Galiza é para Portugal un anaco de mercado co que
non ten obriga algunha nen sequer de respetar o seu idioma.

A raigame dos postulados españolistas na Galiza e o bruido
que están a ter os lusistas, susténtanse no auto-ódio, tan arraizado no povo galega e que se
.expresa na idea de que non pode mas valernos por nós mesmos e daquela, precisamos da
"madre patria" ou dos "irmáns
do Sul".
Resulta algo churrusqueiro escoitar aos lusistas talar en car----~-----------------,

A Aldea Global
está aberta ás vosas
colaboracións, débense
incluir o nome e apelidos.
Os texto;;

non deben exceder as
45 liñas.
Envios a:
A ALDEA GLOBAL

A 'NOSA TERRA
Apart. 1.37l 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01
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Mentres empresas próprias e
alleas usan cada vez máis o
galega, as empresas e institucións portuguesas usan só o
español como única língua na
Galiza. E desta situación non
só se está a aproveitar a burg uesia portuguesa para ampliar a sua influéncia mercantil
no naso País, mesmo a burguesia española aéhou unha
futura fenda no movimento de
liberación nacional galega.
Só rachando ca auto-ódio ou a
falta de auto-identificación e as
suas diferentes poses poderemos avantar, só confiando no
naso pavo, o naso pavo terá fe
en Nós.+
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A NOSATERRA

Manuel RivaS, Prémio Torrente Ballester
'A literatura serve máis para explicar o mundo que para intervir nel'
• ARANTXA ESTÉVEZ

Manuel Rivas ven de
gañar o Prémio Torrente
Ballester , que outorga a
Deputación da Coruña
coa sua ob~ Que me
queres amor? Ainda non
deixaron de venderse
nas librarías os seus
libros Un millón de
vacas e o máis recente
Enselvaxecompaña.Na
obra premiada, ainda
sen publicar, compendia
varias histórias ''actuais e
duras, pero nas que
agroma a tenrura". Nesta
entrevista fala do
desprezo dos medios de
comunicación pola
cultura e do peso da
tradición na narrativa
actual.
Que atoparemos. na sua última
obra Que me queres amor? premiada co Torrente Ballester?
O título está tomado dun ilustre colega de hai oito séculos, o trobeiro
Femández Quío que ten un poema
moi fermoso sobre o rexeitamento
da sua amada. El interpélaa con esa
pregunta, que non é de agarimo,
enón un berro de anguria. Son dez
relatos que teñen un fío coa míña
obra anterior, co carreiro de vagalumes que vai co endo unha cousa
coa outra. Cando e edite, gostariame que e engadi e algún máis que
e tá por ai publicado e olto. Por
outra parte, hai unha atmó fera común no relato . Son hi tória contemporánea e duras pero que permiten albi car a tenrura, que é o
anto grial, a nosa busca ne tes
tempo . No medio das e piñas do
toxo, agraman as chorirnas; é o seu
común denominador. O xogo límite da personaxes é o que lle da

XURXO S. LOBATO

sentido a sua vida.
En certo sentido, é
o que lle pasa ao
antig~leguismo,
escritor: sínteste
atisfei to cando
escribes pero ta- ~
mén cómplice de
em belecer
un
mundo que non o
merece. Por iso,
Juan Rulfo dicia ao rematar de esDentro do último libro, hai un relato
cribir unha obra , que o que sentia
Un saxo na néboa no, que, fuxindo
eran remordimentos. .
de toda teorización, tento explicar a
literatura para mín. É a historia dun
Desde aquel primeiro Todo ben
xoven músico que vai tocar por priaté esta última obra, en que
meira vez a unha aldea, onde cae
cambia o xeito de narrar de Maunha mesta néboa que oculta ao púnuel Rivas?
blico. El, ·que tiña moitas dificulta-

des para tocar,
sabe que a xente
está alí ainda
que non a ve.
Escoita unha
voz, a alma da
orquestra, que o
f ai tocar e o único rostro que
distingue é o
dunha moza que Hes gusta Se fafase da miña evolución, diría que teño
menos .pretensions sociolóxicas.
Nun primeiro momento, cria que ' a
literatura era un instrumento de intervención inmediata no mundo e,
agora, creo que serve máis para explicalo que para interferir nel.

'Antes coñeciamos o desprezo
: do
peto agora hai
xente nacionalista que se incomoda
: porque se está a facer bqa literatura"

Ao principio de escribir tes unha ilusión como a que pode ter un cantante de rock, que reune a cen mil persoas nun concerto. É un sentimento
de poder facer que dancen miles de
persoas. Esa ilusión é un espellisrno.
A medida que vas madurando,
aprendes que a marcha do mundo é
unha maratón, non unha carreira de
cen metros. Que non se poden facer
cámbios rápidos e superficiais, senón que para que o mundo" cambie
teñen que. mudar profundamente as
suas estruturas. Creo menos nas leis
e máis na cultura
Cal é a sua valoración do mo(continua na páxina seguinte)

.•............•.................................................................................................................................................................
'E un avance que os libros galegas estean nos hipe~mercados'
.

/

Como explica a sua proxección
fora da Galiza cando hai moitos
escritores que levan máis tempo
na literatura?
A literatura non está relacionada
con xerarquias cronolóxicas. Ter
proxección fara ten que ver, en
parte, co próprio agarimo co que
trato o rneu trabaUo e por outras
circunstáncias corno o azar. Hai
moitísimas persoas que poden ter
esa proxección e que, de feito, van
. tela. Precisamente, o que me gosta
é atapar libros ante os que pense
• . que me gustaría telo escrito a mín.
• Esa sensación téñoa con libros
que están xurdindo agora.

.

• Por iso non entendo a falla de xe-

.
~ • • • • • • • ' . ~ • • • • • t6 . , ,

nerosidade co que está a pasar na
literatura galega que se desprende
do debate xurdido en A ·Nosa Terra . Dá a impresión que se valora
máis fora o que se fai na Galiza
que os que levantan o estandarte
do galeguismo. É unha aliada que
denota un autodesprezo desde o
· nacionalismo. Antes coñeciamos a
do antigaleguisrno pero agora hai
xente nacionalista que se incomoda porque se está a facer boa literatura. Sernella que a nosa candición é vivir permanentemente afogados e se algun sae nadando, é
un mal sinal. Chamarlle "literatura
de hiperrnercado" á de Suso de
Toro só pode vir de quen, non o
leu porque é todo o contrário.
Dou~o lado, -considero que ~ un

avance para a literatura que apareza nos anaqueis dos hipermercados ao i'g ual que os ·froitos do
campo galega. Unha identidade
ten que estar en permanente convulsión, se non é que está marta.
O que non se pode é cuestionar todo o que teña un espíritu revulsivo
e identificar só como cultura galega aquelo que xa está establecido.
Eu disfruto coa obra anterior, que
está por redescubrir, pero tamén
coa de Suso De Toro, Malvar,
Marilar Aleixandre, Manteiga,
Cid Cabido. Non se poden contrapoñer. Non che poden pegar con A
Esmorga ou con Os camiños da
vida na cabeza cada vez que vas
pola rua para dicerche que aprendas. A existéncia de Blanco Amor

• • • • • • • • • • • • • • • '• • • • • tt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• •••••••
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ou de Otero Pedrayo é un alicerce
que che permite voar, pero non
ten sentido reescribilos.'
Enton, vostede ere que se lle reprocha aos escritores as fontes
nas que beben.

A min téñenme botado en cara
que me gosta Raymond Carver e
os contistas americanos. E por
que non me van gostar? Ademáis,
o que debernos aprender da nasa
história é, que, ainda nas condicións de desigualdade da nasa literatura, sempre tivo o insfü1to de
conectar con todas as pulsións
universais . No tempo máis duro
do franquismo , atopamos· a Xoan
Casal, na Coruña que, con vinte

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

anos, escribía como Kafk:a e como os existencialistas. Fixémonos na Xeración Nós, precisamente Otero Pedrayo é dos primeircis que traduce na península
un fragmento do Ulises de Joyce.
Hai que estar cos olios abertos a
todo ainda que sexa necesário ur:i
bo cultivo próprio. Hai unha película na que James Stewart fai de
bó bandido e: cando o seu compañeiro quere disparar a un home
palas costas, dille que non o faga.
O compañeiro pergúntalle por
qué e el di que si necesita explicarllo, non serve de nada. A mín
pásame o mesmo, se necesi~o explicar a estas alturas por qué me
gastan autores norteamericanos
ou pakistanís, vaiche boa. •
'

: •• ••••••••••••••
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mento que vive a narrativa galega, na que xa se fala de novos
escritores?
É certo, eu síntome xa de preguerra
Estou a gosto coa xeración de Dieste, de Blanco Amor, medio exilado
· coma eles. As factorías da imaxinación e da criación son do mellor que
está a funcionar neste pais. Tamén é
certo que non é un fenómeno actual; ternos unha tradición que nos
permite voar. Ainda que a labor do
escritor é solitária, estamos amparados por unha tradición que cultiva a
imaxinación. Nós non necesitamos
facer como os surrealistas franceses
cando morreu Anatole France, cando querían matar o cadáver. Os hosos devanceiios dan folgos, son moi
bós fantasmas; non necesitamos rebelarnos contra eles. A pulsión romántica do Rexurdimento segue viva porque ainda ternos as palabras
feridas, fuxidas no bosque e hai que
meter as máns na terra para recuperalas. Estas duas compoñentes, romanticismo e imaxinación, fan que
as mellores fábricas da Galiza sexan
as da literatura.

Cultura e médios
Como xornalista, cal é a sua visión da cultu-ra, especialmente a
Uteratura, nos medios de comunicación?
Non se necesita autoridade na matéria para ter unha opinión formada O
lector ou espectador dase conta de
que a cultura do pais segue a ser tratada como minoritária dentro do
próprio país. Cando se fala de cultura galega, téndese a facer unha cultura conservacionista, que hai que
protexer. A grande revolución seria
contemplar a cultura como un recurso fundamental de futuro. Incluso
dende o ponto de vista económico e
visión máis práctica, a cultura vai
ser o ben máis precioso no futuro.
Dase, ademáis, unha auséncia de crítica nos medios que produce unha
visión raquítica da literatura. Hai ·
que ampliar as voces para que non
sempre escriban os mesmos. Non
entendo como habendo tantos filólogos e estudosos, sexa difícil atopar a
alguén que escriba a opinión sobre
un libro. É un pais de éaladiños. Para o escritor non todo é un camiño
de rosas, racha co pudor cando publica un libro. E, en troques, non hai
esa valentía entre a xente que se formou e estudou para a crítica. Ademáis, está a responsabilidade própria
dos médios, que lle dan máis cobertura á apresentación dun libro de
Sánchez Dragó que á dun escritor
galego. Tenme <lito xente que os
medio~ se ocupan máis de mín cando traduzo un libro ao castellano. E, ·
que lle vou facer? Escribo e publico
en galego. Non vou tamén a facer as
reseñas da miña obra
·

Pero non hai unha tendéncia da
xente a mercar a traducción ao
castellano dos seus libros cando
esta se fai axiña?
Os datos están aí. Na Galiza, a miña obra lese en galego cunha diferéncia abismal. Tanto Un millón de
vacas como En selvaxe compaña
levan varias reedicións en galego e
non comparto esa parvada de que a
literatura galega se le grácias aos
profesores de institutos.' Só fai falla
ir a unha feíra do libro para comprobalo. Ademáis, me páréceme
lóxico que os estudantes lean literatura própria, como acontece en
calquer cultura que se precie. A li- .
teratura galega vende e iso non debe ser negativo para ninguén. A
min gostariame poder vivir do meu
traballo como un carpinteiro vive
do seu. Non son dos que se sinten
mal cando .vende moit-0s librns ; non llo reprocho aos leitores. +

DIAS
Señor Ninguén. O xuri estaba
composto por Margarita Ledo,
Xesus Alonso Montero, Gonzalo
Navaz~, Henrique Monteagudo e
Luciano Rodríguez.+

· •Entrega
dos prémios
Rosalia ,de Castro
en éornellá

•A figura
d~ Castelao,
na Universidade
de Santiago
Nestes dias teñen lugar as IV
Xornadas sobre Castelao , criadas
pola fundación que leva o seu nome
e a organización estudiantil MEU.
Celébranse na Facultade de
Filoloxia de Santiago de
Compostela dende o 29 de
Novembro até o 14 de Decembro.
Despois dun repaso polo teatro e a
narrativa, Dolores Vilavedra dará
unha conferéncia o dia 11 de
Decembro co título Ideas sobre
literatura. Odia 13, Manuel Rosales
falará de Cousas de Ccistelao, entre
a tradición e a innovación e, no
seguinte dia, haberá unha rolda de
prensa na qúe participarán Xosé Mª
Dobarro, Manuel Rei Romeu e _
Xabier Seoane. Os actos terán lugar
ás sete e média da tarde.+

O Sábado 25 de Novembro
entregáronse os prémios do
Certaf!Ie Nacional de Poesia e~
Língua Galega Rosalia de Castro
na localidade catalana de Cornellá
A asociación cultural da emigración
que leva o mesmo nome do prérnio
ven organizando ano tras ano este
certame no que, nesta ocasión,
acadous~ un grao elevado de
participación. O primeiro prémio
foi para Maria Fernández Viñas de
Cangas, coa obra A lua branca. O
segundo foi para Xosé Luis Santos
Cabanas, da Coruña, por Encetando
o tempo en cinco anacos e o
terceiro para Heriberto X. Villar
Patiño, tamén da Coruña, por Praza
pública. O xurado decidiq dar cinco
mencións especiais para Lino Braxe
Mandía, Iolanda Castaño, Xoan
Neira, Estevo Creus e Miguel Anxo
Mouriño.+

• Unha ollada
~o património
bibliográfico
de Ourense
Desde O· 3 de Novembro até o 7 de
Xaneiro está aberta a Mostra do
Património Bibliográfico,
organizada polo Museu
Arqueolóxico Provincial de
Ourense. Os fundos proceden da
Biblioteca Pública, aberta desde
hai 150 anos, e conteñen libros
incunábeis e outros comprendidos
entre os séculos XVI e XIX. Os
máis antigos proceden das
bibliotecas dos mosteiros
ourensáns. Os organizadores
aproveitan a mostra para facer un
chamamento a incentivar a leitura
entre a povoación. +

• Homenaxe
a Pardo de Cela
A organización xuvenil Galiza
Nova homenaxea ao mariscal
Pardo de Cela en Mondoñedo nun
esforzo de recuperar a história
galega e a figura do "último
baluarte da resisténcia aos Reis
Católicos". A data elexida é o 7

.

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

• Un estudante
de filoloxia,
gañador
do prémio
17 deMaio

•A revista Ar

:

chega ao seu
cuarto número

Xosé Anxo Garcia López levou o
primeiro prémio de Investigación
Lingüística e Literária 17 de M aio ,
que na SUfi VII edición se adícaba a
Rafael Dieste, homenaxeado no
Día das Letras Galegas. Este
estudante da Faculdade de
Filoloxia da Universidade de
Santiago, organizadora do certame,
apresentou o !faballo Achegamentoá obra poética de Rafael Dieste. O
segundo prémio foi para duas
alunas da mesma faculdade,
Carmen Mª Vidal e Beatriz García,
polo traballo O neno suicida e o

A revista antimilitarista Ar
chega ao seu cuarto número, no
que se inclue un dossier central
titulado Nación, Estado,
Exército. A revista conta coa
colaboracións de articulistas da
Galiza e de fóra, cuxo eixo
central é a análise dos
movementos de insubmisión e
do papel dos exércitos.
Infórmase da ac;tualidade do
antimilitarismo na Galiza e,
nesta entrega, aparece-unha
entrevista coa nai dundos.
prímeiros insubmisos do país na
que se fala do apoio social nesta
loita . A revista costa trescentas

pesetas e pódese obter máis
información sobre a mesma no
teléfono 981-587416.+

Nome .......... ................. ... .. ..... Apelidos ........................... .
Enderezo .......................................-:: .................................. .
Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .
Povoación ........·....................... N.LF................................ .
Província ................................ País. . .............................. .
Suscrébome a A Nasa Terra (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Es1ado/Portugal ......... :: ... . 9.000 pta./ano ....... 4 .500 pta.lsemestre
Europa ........................................ 10.920
América e-resto do mundo .......... 13.080

a) Subscricións para o Estado espaÍ'lol · b) Para o resto do mundo
O Talón bancário adxunto

O Cheque bancári;:i adxunto

O

O

Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

Xiro Internacional a nome de
A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo.

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras ............................................................ .
Conia ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o::J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Titular ............... , .................................................................. ...... .
..................................................... Nº Sucursal ...................... .'..
Povoación· ............... : .................._ Província .............. .... ..... ...... .
Sérva~se .tomar nota de atender até novo aviso. e con cargo á miña canta, os recibos
que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S .A. (A Nosa Terra).
·
DATA

ATEl'<lTAMENTE {SINATURA)

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

de Decembro, por ser este odia
.no que foi apreixoado e se
apresentará unha moción para que
Pardo de Cela sexa nomeado fillo
predilecto da localidade e para
institucionalizar o dia 17 de
Decembro, data na que foi
axustizado. Para conmemorar a
data na que comezou un
cautivério cara ·á morte, a
organización nacionalista fará
unha ofrenda froral na praza da
catedral de Mondoñedo, na que
participarán os dous concelleiros
Xusto Fernández e Migue] López.
Despois, haberá un xantar de
confraternización e, ás seis da
tarde, un acto público no que
participará o deputado do BNG,
Francisco Rodríguez.+

• Congreso sobre
a cooperación
entre povos
viciños
A Associa9om Galega da Língua
(AGAL) organiza desde o dia 7 até
o 9 de Decembro o congreso
Identidade cultural e cooperar;om
transfronteirir;a. O exemplo de
Caliza-Portugal norte. Os
obxectivos son mellorar as relecións
entre povos viciños analizando as
experiéncias de cooperación
cultural en Europa, e entre Galiza e
os paises de fala portuguesa. O
congreso celebrarase en Vigo e
participarán representantes da
Galiza, Cataluña, Portugal, Franza,
da comunidade alemá en Bélxica
e de Su iza. O dia 7 pecharase a
xornada cun debate sobre as
posibilidades transfronteírizas dos
medios de comunicación, no que
participarán Fernando Martins,
director do Jornal de Noticias de
Porto, Alfonso Eiré, director de A
Nosa Terra e Joel R. Gomes, de
La Voz de Galicia. O segundo día
intervirán Ferdinando Albanese,
director do Consello de Europa e
Jacques-Méderic Chevrot,
vicepresidente do Congreso das
Rexións do Consello de Europa.
Pecharán o congreso a presidenta
da .ÁGAL, Maria do Carmo
Henríquez Salido, e o membro
honorífico, Jenaro Marinhas del
Valle. +
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canta de libros

a escuras aliando pra bóvéda
ima:xino a derrade_ira singradura

de Xesús Franco
Xesús Franco proponnos en Contra mar, obra gañadora do Premio
Martín Códax 1995, abrir os
ollos e, obviando a súa beleza natural, ser capaces de exercer en
relación ó mar un exercicio desmitificador. Observar baixo as
augas a inhóspita realidade da vida do mariñeiro, compartir a loita
contra un elemento deshumaniza-·
do e denunciar a cruel realidade
dos afogados. Experimentar en
propia carne a derrota dese mariño que, enfrontado por primeira
vez á singradura, retoma a porto
máis abatido, sen azos para rexeitar unha nova volta ó barco.

é universal e repítese continuamente, desde o comezo dos tempos, en todos os portos do mundo. Así as experiencias reflectidas pola voz poética nos poemas
non son individuais senón que
abranguen, na súa colectividade,
as vivencias de calquera mariñeiro independentemente da súa
procedencia racial, histórica ou
xeográfica.

Novos títulos
da Colección Merlín
Antón Castro e Anxeles Ferrer
apresentan dous novos títulos para a
Colección Merlin de EdiciónsXerais.
Castro escribe A lenda da cidade
asolagada , unha leitura recomendada
para rapaces de once anos en adiante, na
que se n~ as vivéncias dun neno
diferente ao resto. Pola súa parte,
Anxeles Ferrer publica para os prirneiros
leitores A aventura de Xanzolo, conto
amplamante ilustrado onde se dan ideas
sobre o que .poden facer, nunha tarde de
choiva, un neno e o seu gato.+

A TODOS
os que vedes os océanos
con estética de pintor
¡ADVÍRTOVOS!
esa bucólica estampa
contén mlíis crimes
que imaxina,r poidades

Dentro do barco o home é unha
engrenaxe sen máis valor que o
de calquera peza substituíble. Esta consciencia afonda aínda roáis
o desacougo existencial dun ser
que ve anulada a súa existencia
como ente r_acional. Mais só esquecendo o raciocinio é quen de
enfrontarse
con aquelo
que teme máis ·
que a nada e Só neste
plantarll:e cara
a un mar:-tira- maré
no capricho- posible
so. O mariño atapar esa
está sempre á
espreita .dun liberdade
perigo que absoluta
presinte pero
non sabe de
onde
vira,
pois, malia ser filio de Tetis (deusa das profundidades oceánicas)
poli}. súa inclinación atávica e xenética cara as singi:aduras, tamén
é alimento e refugallo do mar,

Perante o mar, o eu poético escíndese en dúas voces: a terceira que,
allea á singradura, espreita desde
o peirao e a primeira que, no barco, se despide da terra. Esta será a
que nos guíe facéndonos partícipes da súa vivencia interior da
costeira, dos seus medos fronte a
unha viaxe que se lle presenta como un enigma.

A singradura que agora comeza

Galaxia apresenta a última entrega
literária de Antón Risco. Mascarada. é
unha novela na que se relatan as
relacións persoais entre unha nai e unha
filia e as suas respeitivas parellas.
Descrita como un psicodrama, o autor,
que vive no Quebeque, onde imparte
clases na Universidade de La.val, escribe
unha novela onde os personaxes
intercámbian as suas personalidades cun
final de insospeitadas consecuéncias. •

O odio cara ese "MARE TENEBRARUM" que todo o destrúe vai
medrando lentamente, desde o coñecemento cada vez máis profundo da súa realidade antropófaga,
pois, .só os corpos dos afogados eses que nunca devolve-- son alimento capaz de saciar os seus
apetitos sanguinarios. Por se este
feito quedase agochado baixo un
berniz de ferrnosura, o eu poético
lanza unha advertencia para todos
os que se deixan tentar polas artes
dun mar-serea:

Contra mar

Dende o comezo
houbo un home a cada banda,
muda linguaxe de oflada.s
entre o peirao e o barco

Un psicodrama
de Antón Risco

fúndense as tebras dentro de min

Desmitificar
.
un asas1no

· ANT

das "de 12 a 4" o mariño vese
cercado pola frustración ~. entón,
a fraxilidade da súa vida séntese
máis próximá e dolorosa. Nestás
horas é fácil para el sucumbir ó
engado dun mar cheo de seres
fantasmagóricos - sereas, o holandés errante, afogados- que
tentan levalo cara o seu reino de·
silencio e desolación.

A desorientación é o sentimento

imperante oeste periplo pois nunca se sabe que vai acontecer, onde axexa o perigo, e -cando ese
mar "plasma voraz sen ventre
nin moral" vai amosar as súas
artes de serea para levamos cara
o propio suicidio. Desde o abraio
inicial que sentíu a voz poética
perante a grandiosa realidade
marítima vaise dando paso ó medo entrelazado co odio conforme
se vai coñecendo a cara escura
de te elemento. Durante as gar-

Navegando de noite
na garda de 12 a 4
lonxe da costa

Aventuras de nenos
australianos
en galega
A colección O Barco de Vapor ofrece
a traducción dun libro para leitores de
máis de doce anos, da autora
australiana Ethel Tumer (1872-1958).
Sete rapaces australianos conta como
vive unha familia num~rosa nunha
casa onde non hai moita orde. A
novela é coñecida de abondo en
Austrália, onde se fixo co seu
argumento unha série televisiva.•

(continua na páxina seguinte)

Txalaparta

homenaxea
a Roque Dalton

ando petan'
na porta
pola noite

Juán Carlos Berrio encárgase da edición
de Roque Dalton. Antologia , en
T.xalaparta. Neste libro, ofrécese a
poesía deste revelucionário salvadoreño,
que pasou por Guatemala, Cuba, Corea,
Vietnam ou Chile nun longo exilio.
Nunha poesia dura e explícita, pon de
manifesto os anceios de independéncia e
dignidade, non só para O Salvador,
senón para toda Latinoamérica. •

Xabier P. Docampo
Do contido
ideolóxico da obra
de Cunqueiro

Premio
nacional
.
de literatura infantil 1995
'

Alvaro Cunqueiro: la fabulación del
franquismo, publicado por Ediciós do
Castro, é o resultado da teima da
profesora Ana Maria Spitzmesser por
amosar as raices ideolóxicas do autor
galego. Este ensaio quere desmitificar
a ubicación de Cunqueiro na
ensoñación e fala da represión que a
ditadura exerceu sobre a sua escritura.
O prólogo de Francisco Femández del
Riego reseña o novidoso do estudo
desta autora que, desde hai quince
anos, vive en Estados Uni dos.+

Premio Rañolas 1994
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O MARIÑO un deus
de caste de Tetis
sentencia.no caos
constructor do BARCO
esterco ·do MAR
Cbega a ser tal o medo perante este ·espírito demoníaco que nunca é
nomeado polos· vellos matiñeiros.
. Eufemismos como "esa, aqueta,
ató" designan ó elemento que lles
robou non só anos de vida e xuventude senón tillos, amigo.s, seres queridos dos que non queda
nin o pequeno consolo de enterrar
o seu corpo. O tratamento que o
mar inflinxe ós seres que se enfrontan a el é un xeito de igualamento de pobos, razas, barcos, seres que alimentan a súa fame asasina cunha impunidade tal que nin
a divindidade pode controlala. Pero, só neste mar ~ posible atopar
esa liberdade absoluta que · só poden outorgar os transgresores de
todas as normas, liberdade reservada para os seres máis atrevidos: ·
amotinados e piratas~
Finalmente, na volta ó porto de
partida, o home séntese estafado
. por un esforzo inútil e pola derrota de saber que, cando o mar volva reclamalo, non terá forzas para
negarse ó seu chamamento. Unha
última mensaxe tírase desta odisea: ninguén que non a teña vivido poderá entender a epopea do
mar e así só ese vello mariñeiro
que cumpre cada tarde o ritual de
visitar a costa pode transmitírnola
encerrada nos seus ollos cansos:

Non busquedes a epopea do MAR
non manuais literarios
nin Diarios de Navegación
mirade nos olios xubitados
dese home que olla pra ría
todas as tardes
antes de voltar
derrotado á casa f
TERESA SEARA

·~

Poesia
do XIX
rescatada
Orballeiras
de Fernando
García Acuña
Dentro das 111 Xornadas da
Lingua, celebradas en Betanzos no pasado mes de Outubro, a Asociación Cultural Eira Vella rendiu unha homenaxe
a Fernando García Acuña, de
quen se cumpriu este ano o centenário da sua morte, reeditando
en facsímil o seu libro de poemas
Orballeiras.
Este escritor de finais do século
XIX nacera na Cuba colonial en
1861, fillo de emigrantes galegos,
vindo de neno para Betanzos. Licenciado en Medicina e Ciruxia
pola Universidade de Santiago,
- exerceu como médico en Betanzos, Abegondo e na Rioxa. Na ci-·
dade br-igantina fi con Roque Ponte pioneiro da prensa local, fundando e colaborando en vários periódicos como El Censor, El Escobón, Las Riberas del Mendo ... Foi
colaborador tamén de importantes

public'acións literarias galegas do
seu tempo como a Galicia Humorística e o Extracto de Literatura
.de µibaita Pose, o O Tío Marcos
da P0rtel~ que fundou e dirixiu en
· Ouiense Lamas Carvajal.

Orballeiras, o seu ·único libro, é
unha colección bilingüe de coarenta poemas (21 en galego e 19
en castelán) que veu a lu_z en 1887
na imprensa de Amenedo Ponte,
existente dáquela no baixo da casa
número 7 dos Soportais do Cámpo
da vila betanceira e, pese a acadar
dúas ediciórts no mesmo ano, son
raros os exemplares que se conservan, quizá por tratarse de tiradas pequenas. Leva un preliminar
do profesor Xosé Antón Miguez,
catedrático xubilado do Instituto
de Betanzos e principial estudioso
da vida e obra dos irmáns García
Acuña, xustificativo desta nova
edición que el mesmo se encargou
de apresentar ao público.
Na portadiña interior lese (quizá
ironizando sobre unha moda da
época) "versos sin o retrato do autor pro c'un prólogo de Victorino
Novo e García". Este ferrolán,
amigo de Curros, que tamen prologara os poemas de Afión,
viviu en Cuba
e no prólogo Foi
en español
apreséntase colaborador
como "un ga- de
llego que ado- importantes
ra a Cuba, sirviendo de hu- publicacións
milde prede- literarias do
cesor a un cu- seu ternpo
bano que adora a Galicia".
Nel trata a
Fernando como un cubano
.que non tivese lazos galegos, can=do é fillo de emigrantes, e apreséntao (quizá retratando as suas
próprias posicións) como non rexionalista e mesmo enfrentado a .
este movemento. E non deixa de
ser curioso que Femando, nacendo e vivindo a inf~ncia en Cuba,
escribise en galego, mentres que
a obra· do seu ir..:

mán Xosé (1872-1933), nado e
criado en Betanzos e académico
da Galega, estea toda en castelán,
mesmo cando se ocupa da poesía
do próprio Murguia.
Os poemas de Orballeiras, de diversa temática e feitura, moitos
publicados xa na prensa da época, ábrense cunha dedicatória "A
miña nai". , Q romanticismo de
corte becqueriano e o estilo de
Campoamor impregnan éYs poemas en español, mentres que nos
poemas galegos (quizá de inferior calidade) impera o costumismo. "¡Unha aperta!'' é o primeiro
poema, unha ponte entre a terra
americana de nacemento, e a galega de acollida:
"Améreca domn'a lus
Pr'os ollos d'a miña cara,
E Galicia, esta Galicia
Dóuma pr'os ollos d'a yalma!"
E na terra galega, entre os seus tillos e falando como eles falan, onde ten os seus amores e as suas
ilusións, o poeta desexa permanecer eternamente:
"Que m 'enterren nas Mariñas
Cando morra, tan só quero,
Qu 'e-o mesmo que si rivera
A tomba n-o mesmo céo."
Un dos poemas seleccionados
vai dedicado "A Rosalia Castro"
e foi galardonado nun certame
celebrado na Coruña en homenaxe á cantora do Sar que viña de
morrer. E Fern ndo súmase ao
pranto xeral preguntándose no
lema: "¿Por qué viste de loito a
pátrea miña, / a pátrea dos poetas?". A razón de tanta tristura é
a morte da canfora:
"E chorando sua peída

Todo aquel que se tén por bó gallego
Dedícall' unha ofrenda! .
¡Rosalia morreu!. .. Nunc'o seu nome,
Qu'o xénio dos prietas,
Vive sempre n-os céos infinitos
Ond' a groria aloméa!"
·
Un dos seus poemas, "Muiñeira",
foi musicado por Chané, cando
este era director do Orfeón
coruñés O Eco, e outro sen
título incluíno Carré Aldao
na sua "Literatura Gallega" editada en Barcelona
no 1911.
Ademais dos poemas,
coñécese un raro texto
en prosa galega da sua
autoría, glosa dun personaxe popular, que
vira a luz en Galicia
Humorística co título
"O Chiquito". Tanto
pola sua obra poética
como polo seu labor
pioneiro na prensa
betanceira anticaciquil,
Fernando
Garcia Acuña é un
dos personaxes
roáis representativos da cultura de
finais do pasado
século na comarca das Mariñas, desaparecido en plena
xuventude por
mor da tuberculose, cando
o malogrado
escritor apenas
tiña
trinta e tres
anos.+
XESUS TORRES

Adiós a las
ruinas novo
traballo
de Badana
Os alacantinos Badana sacaron
este ano o seu cuarto traballo, que
leva por titulo Adiós a las ruinas.
Un disco de rock feíto con bo gosto, con depuración e estilo. Non en
balde, levan xa 15 anos na estrada
por pura convicción e fidelidade
ao seu estilo. Comezaran na onda
dos Leño, pero pouco a pouco foron sacando o seu son, hoxe xa inconfundíbel. O feíto de que non
sexan unha banda moi coñecida
debeuse tres causas: unha, que
están afastados dos núcleos da
Movida, no tocante a radios, TV,
revistas especializadas, etc. Outra
causª atopámola en que Badana
seguiu sempre fidel ao seu estilo e
non adoptou sons máis comerciais.
A terceira causa encóntrase nas
compañías discográficas, que nunca apostaron en sério polo grupo.

a

Catro son os discos que teñen gravados. O primeiro, Tiempos difíciles, saiu a luz en 1985. Un miniLp con 6 temas, dos cales un é
instrumental, característica que terá o seu reflexo nos futuros discos. Neste primeiro traballo abanda deixa moi claro o que quere facer: rock auténtico, con letras
comprometidas e un desexo de ser
algo máis ca un grupo do montón.
En 1987 editan o seu primeiro
longa duración, Rock de cloaca.
Un traballo considerado coma un
dos mellores discos de rock feítos
no Estado. Con el, gravaron para
TV, e a crítica das revistas especializadas valorarono do millor.

------1/·I

Romper el cascarón é o titulo do
seu 3º traballo. Saiu á rua en 1990.
Un disco contundente que facia
alusión ao desexo do grupo de sair
adiante dunha vez por todas.
Agora, cando algúns membros
cambiaron, Badana grava este novo disco. Non é un máis na difícil
carreira do grupo do Paí Valenciá, é un dos mellores traballos
xunta a Rock de cloaca, a pesares
desas composicións simples. Os
temas están moi traballados, sobre
todo na melódia. Aparecen os xa
sempre empregados Güendos, a
mascota do grupo ou enseña. Nos
cincuenta minutos de duración,
atopase moita variedade, desde o
tipico rock de Era Diciembre e
Parecían tontas, pasando
polos meios
tempos de Ya Badana
no recuerdas,
até a melodia seguiu
de Donde es- sempre
tás e a mara- fidel ao seu
billosa instrumental Adiós estilo e non
a las ruinas. adoptou

sons máis

En Galiza teñen o seu comerciais
Club de fans
oficial, fundado en 1992,
despois dunha
xira do grupo por terras galegas
(tocaran no /1 Festival Rock-Cerceda e no pub Amordiscos en Vigo). En Vigo estiveron no Planta
Baixa en 1994.
Se queredes contactar co grupo,
chamade ao 96-5554969 perguntando por Miguel. O enderezo do club
de fans é: Manoe1 Bello Salvado,
ruada Igrexa-10, 15685, XancedaMesia, A Coruña. Atoparedes discos, casetes, cd's, camisolas, adesivos, etc.•
MANOEL BELLO

conta de discos

Lluis Llach
MónPorrera
Qué difícil lle resulta aos grandes criadores manter acesa, pennanentemente,
a súa capacidade de sorprender! Lluis
Llach deixaba abraiado ao respeitábel
hai cousa de trinta anos, cando comezaba. Desde aquelas foi revalidando a
súa condición de grande artista, verbo
do seu talento, inspiración,
desenrolando unha mensaxe de sonoridades mariñas, e todo (so véuno mantendo ao longo da ~úa obra, da que o
seu último disco é unha mostra máis.
Man Porrera está comppsto e gravado
na vi la de idéntico nome, pero o ouvínte, por exemplo galego, mália non vivfr
nesta povoación tarraconense, pode facer súas as impresións que enchen to-

¡,¡1-- -- -

das e cada unha das cancións do disco.
Elemental, Llach comeza manifestando
"Amo esta terra / como se fose un ha
amante arden te e fidel, ... "; continúa enfeitizándose coa lúa de Abril; descrebe,
pícaro, un baile ao compás de La Lira;
recita evocando unhas nubes pasaxeiras; o Café Antic mantén, impasíbel, os .
seus vellos costumes; e xa de retirada,
despídese, con Pilar, parolando encol
do mundo que nos tocóu viver.
Por certo que desta vez as letras aparecen traducidas, aparte de ao galego, ás
outras línguas do Estado Español.
Cal mago que se repite a si mesmo, Llach
súrtese do seu baúl e refresca a memória
dos seus incodicionais, resgatando melodías que semellan reproduccións de outros discos seus. Ai daquel cantor que
tempo atrás nos levara a Itaca! •
X.M.E.

.
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.accionários do negócio musical.

Rock e
revolución

-

El caimán verdede] esús
Cifuentes
O prímeiro traballo en solítário de
Cifuentes non ten nada que ver
coa sua traxectória como vogalista
dos Celtas Cortos. Esta obra caracterízase por se mergullar no
rock, con fortes doses guitarreíras
nalgúns temas. O músico pucelano reuníu unha banda con amigos
da sua localidade e contou con cola bo raci ó ns como a de Fermín
Muguruza ou Kepa Junquera.
Láiase Cifuentes, nunha das pe?llS,
de que a bandas de rock and rol/
xa non loitan por una causa precisa.
El si o fai e non se recata en mandar
diversas mensaxes nas suas letras.
Desde a reivindicación do povo cubano en el Lagarto verde sigue
libre, cunha bonita mestura rockeira
e caribeña, á loita contra os ideais
capitalistas ou enxergando os problemas do paro na rítmicamente
contaxíosa ska del Parado, ademais
de se prantear que se non mudan as
cousas isto vai estoupar, nos acordes radicais de Que dirá la G<!nte.
O artista deixa claro o seu credo
ideolóxico e móllase de princípio
a fin nunha actitude que, se cadra, pode reportarlle algún problema desde os sectores máis r~-

Unha mensaxe por sisó non serve
para salvar un produto discográfico e
aí entrarnos na calidade artística, onde esta obra sae bastante ben librada
en xeral. O traballo posúe momentos
estirnábeis e outros máis de consumo, pero que rnanteñen certa dignictade. A prirneira parte do disco é a
rnáis poderosa
e a mellor, per- ·
dendo a obra
unha miga de -Prantexan
forza na segunda parte (os se- que se non
te ternas finais). mudan as

causas isto

Cifuentes rnóv ese entre os vai
acordes
do estoupar,
rock , baixo o
nos acordes
manto revoluradicais
de
cionário do seu
pensamento. A Que dirá
palabra revolu~
ción planea por la Gente
todo o disco e
non estaría de
máis que o interprete levase á prática cos Celtas
Cortos algo <lesa revolución no que
atinxe ao ápartado musical. No disco tamén hai lugar para algunha balada que Cifuentes resolve con bastante tino, ainda que con resultados
desiguais Perdeuse a tradición:
Rock and rol/ e revolución é unha
das estrofas da potente Ya no hay
bandas de rock and roll e iste comentário lévanos ao nascemento
deste estilo musical que marcou a
grande parte da xuventude <leste século. Nun princípio, o rock foi tremendamente contestatário e provo-

caba unha reacción de rebeldía na
mocidade, que fixo del a sua música
en contraposición co que escoitaban
os seus país, que non os entendían.
O rock foi un himno xeracional e
segue a selo, ainda que doutra forma á da década .dos 50 ou dos 60.

WordsJ
.Wf!rdsJ words
A instalación
de Muntadas

Sting comeiitou que ó rock estábase·
convertendo en· reaccionário (ainda
· que actitudes corno a sua no concerto dos mil anos de A Coruña,
onde deu a impresión de vir a cumprir o expedente, non benefician en
nada a este xénero musical).

Os homes primitivos xa tiñan · a capacidade de comunicarse, conscente
ou inconscentemente. A palabra foise asociando a uns determinados obxeetivos e atJlbicións políticas, quen
tiña a palabra tiña o poder. Pensemos na Grécia clásica onde Pericles
tiña o poder porque dominaba a vella ai:te da oratória, sen ela, a súa figura non tería chegado ate nós. Unha maior proximidade xeográfica e
cultural, vemos esa influéncia da palabra nos seres humanos. Quen tiña
o poder nos. povos? Os que tiñan o
uso da palabra exercida de rnaneira
cotián: cregos; alcaldes e mestres.

Lernbrarase Sting do que dicia Janis J oplin, que había que se entregar cada noite en cena coma se fo.se a derradeira? Outro inglés, un
clásico dos 70 como Joe Cocker,
matizou ese discurso de Sting e
disentiu das declaracións feítas
polo ex-Po/ice.
É verdade que o rock perdeu gran
parte do seu poder reivindicativo e
xa non é motor de rebeldias. Se
miramos o que representaron para
a sociedade os Rolling Stones e
cornparámolo co que son agora,
vemos claramente como evoluíu o
fenomeno rockeiro.

Pergúntalle Polonius a Hamlet:
What do you read, my lord? Resposta o príncipe: Words , words,
words. No mundo actual segue
habendo palabras e-máis palabras.
Esa reflexíón dun mundo dominado pola información e o que vén
obsesionando, dende hai anos, ao
artista catalán Antonio Muntadas.

Jesús Cifuentes pon o dedo na
chaga e semella disposto a recuperar un anaco do espírito co que
xermolou o rock.
O que sucede é que esta postura de- ·
beria levalo a matizar moito o seu
papel nun grupo descaradamente
comercial como Celtas Cortos.+
ÓSCAR LOSADA

CENTENÁRIO DE
ANXEL CASAL

Vivimos mergullados nun mundo
convertido nun imen8o cenário teatral, dominado polo exceso de información no que homes e mulleres tan
só somos uns actores secundários,
respeito ao gran teatro, farsa? dos
médios. O ser humano pode ser unha simple diana á que van dirixidos
os dardos .da información -algúns
envelenados- da comunicación.
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contemporánea.
e reflexiona
sobre
o que
se deu
en chamar "paisaxe mediática''.. Sería
máis correcto o termo de "xungla mediática" porque
nos médios de comunicación convíven todo tipo de espécies naturais, desde .elefantes até víboras.
O tema dos artistas e a política e
moi antigo. Desde a representación
de dirixentes polos artistas da época romana, grega até o retrato da
F amilía de Carlos W realizado por
Goya, os políticos devezaban por
ser i~ortalizados polos pintores
do momento. Na actualidade o único que. Hes quita o SOI!O aos políticos e saír na televisión, que os seus
· discursos inun.d en a nosa existéncia. se non saen é para eles o mesm.o que non existir. Estamos nuns
momentos en que moitos políticos
faltos de discurso e de imaxinación,
anúncian unha e outra vez a. morte
das ideas. Isto é un absurdo, porque
<;t que está morta é a súa capacidade
para razoar, para pensar. Semella
que as ideas, nalgúns dirixentes é
algo secundário, o que prima é a
imaxe: "A política non importa. O
carisma é o que importa", senten. ciou, hai vários anos, McLuhan.

Nesta instalación Verbas, a sala de
prensa, que se presentou por primeira vez no Museo de Indiniapoles e
que antes de vira Galiza percorreu·
diferentes países, Muntades reflexiona e fai reflexionar ao espectador
Os médios informan, perQ tamén - sobre un mundo dominado polas
verbas e as imaxes, faino a través
persuáden á sociedade empregandunha coidada escenografia. O esdo diferentes técnicas, desde a repectador chega
tórica até a manipulación. O cidaa séntese abd~ ante toda esa metralla s6 pode
sorbido polo
adoptar unha postura escéptica, se
clima que se .continua
non hai ·unha mentalidade crítica
respira na Casa
. con respecto a tantas mensaxes.
esa.grande
de Parra, aconteima
sobre
dicionada
nada
Todo vale para cumprir deterr.ümáis chegar
nados obxectivos. Os efectos dos
papel dos
por unha cortimédios poden chegar a ser narcóna negra que mass-média
ticos, como os calificou o sociólonós merguHa na época
go Merton. Os médios de comuninunha espécie contempocación de masas poden cumprir un
de cova comugran servizo á sociedade se obran
nicativa. o pri- · ránea
con liberdade; se non hai liberdameiro
ql.Je
de non se pode falar de informa~
achamos é un
ción, se non de intoxicación.
confesionário,
que non estaoa ·o rixinalrnente na
·Muntadas é un auténtico exprotaconcepción da instalación pero que
dor de todo tipo de disciplinas. A
instalaeión que está na Casa da Pa- , o artista c atalán decidiu incluír
ver a realidade galega. Estando a carra compostelana, Verbas: a sala
rón da Catedral non podía préscindir
de prensa non é a súa prirneira inde facer referéncia ao papel da Igrecursión na reflexión sobre apresenxa, da relixión que tamén se ten que
za dos mass-mécJi,a na sociedade
valer polo uso das palabras. Dentro
c.ontemporánea. Exemplos <lesa
do confesionário hai outro elemento
preocupación son os videos CrossCultural Televisión (1987) no que . case relÍXioso, a televisión, que exerce de moderno Orfeo, atontando, ás
critica o papel homoxeneizador da
veces, ao espectador ante o ritmo
televisión e crebador de identidades
frenético dos políticos que van apaculturais cando non se usa adecuarecendo, sucedéndose uns aos oudamente, "Video is televisión"? .
tros. Un corredor en forma de al(1989) e TVE: primer intento, realifombra, composto dunha ringleira
zado hai cinco anos por e para a cade xomais, lévanos a un púlpito dodea pública. Feito por encargo do
minado pola abusiva presenza de
programa M etropolis q~e, curiosamicrófonos, no que o ser humano
mente, non emitiu. Censura? Neste
cando se sube a el ·case non se pode
vídeo prffi(ectado recentemente no
ver. Rt>deando o corredor xomalístiO~qiro de Arte Reina Sofiá, Muntaco aparecen unhas cadeiras recuberdas mesturaba cartas de axuste e
tas dun pano.
imaxes d~ arquivo do ditador Franco; tan lonxano, tan próximo.
O mellor desta instalación é que
non conclúe nada, deixa aberta a
A xungla mediática
·interpretación que cadaquén queira facer.+ ·
Na instalación da ·Casa da Parra
continua esa gran teima sobre o
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EN CONFIANZA, TENDES RAZÓN
Suso DE TORO

Def Con :Óos lembran o
alzheimer que sofre .a sociedade
Oferecen concertos en Santiago, A Coruña
•A. ESTÉVEZ

Hai unha enfermedade que afecta
a toda a sociedade e os membros
do grupo Def Con Dos están preocupados. Máis que preocupados,
están cabreados. E é que o Alzheimer, título do seu último disco,
está a causar uns destragos impresionantes. Ainda que, nun primeiro momento, o disco estaba adicado a Ronald Reagan, a cruzada de
Def Con Dos diríxese agora a loitar contra a "imbecilidade na que
semella dormitar a xente". Decidiron vir pola Galiza a apresentar o
seu traballo en tres datas: o 5 de
Decembro en Santiago, o 6 na Coruña e o 7 en Vigo.
Despois de tres asaltos e un cuarto
disco, Armas pal pueblo , no que
se incitaba aos cidadáns a conver- .
terse en terroristas en armas contra
a parvada xeral imperante, Def
Con Dos voltan a carga cun disco
que xa leva vendidas máis de vinte
mil copias. Unhas letras máis traballadas e incursións no euskera e
no basco son duas características
que fan moi recomendábel escoitar ·
Alzheimer. A versión en euskera
do tema Víctória (Garaipena) só se
pode escoitar na versión compact
. disc dese corte. Xurdiu da sua
amistade e colaboración con Negu
Gorriak aos que admiran pola sua
loita política ainda que matizan
que "eles teñen claro quen son os
bos e os ·malos. Para ilÓS, todos
son malos".
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Quen me mandou a min porme a discutir actitudes ante
a literatura que precisamente penso que non se ateñen a
razón? Así me din os amigos porque me _queren ben.
"Tés moito ·que perder e non tés nada qt•e gañar, déixaos", remachan. Mais eU" sigo a pensar que hai que discutir dando argumentos e que seguramente o que conviña é que todos os que apostan polo presente e o porvir da nosa literatura deberan facer valer o seu punto de
vista máis a miúdo, e non deixar correr con tanta naturalidade esa moeda falsa do catastrofismo. Poi o que
quixen facer no meu artigo "En confianza, oisparamos
contra nós mesmos", e sigo a pensar que a literatura,
dentro dos graves problemas para sobrevivir no mundo
actual que ten a nosa cultura, é a que está máis normalizada e a que está dando máis e mellores pasos. O cal
debera animarnos a .todos·¿ facemos sentir orgullosos.

eVigo

O tema en galego pode éscoitalo
calquera que merque o seu disco e
recolle 9 suceso dun home que foi
roubado por duas prosti'tutas mentres durmia. O grupo Def Con Dos
foi .referido durante os seus primeiros tempos como un grupo galego-madrileño, pola parte que tiveron na sua criación personaxes
como Xulian Hernández, de SinÚstro Total . Agora, sen patria
recoñecida, o único claro é que a
mente pensante do grupo é César
Strawberry , un personaxe que
tanto pode aparecer nunhá película ao acender a televisión como
nun suplemento de prensa atacando todo o negócio da música.

Tamén sei, por propia expe:riencia, que a Lei do funcionariado. do Estado Español
crea as condicións espirituais
para que o funcionario se desentenda do mundo real, burdo e materialista da xente que
ten que gañar a vida na incertidume e se poida refuxiar
nun nirvana espirit,ual interior, neste caso nun nirvana
literario.

a

Do comando Def Con Dos, predominan na prensa os calificativos sobre a sua ironía e orixinalidáde. Pero se se deixa falar a Cé-·
sar Strawberry , J;ll.áis dalgún persoeiro quedaria .nu, pola sua responsabilidade de propagar na sociedade "a ditadu.ra do escaner
plano". Os pol(ticos son tema
aparte xa que ofrecen "pouco
paÍl e pésimo circo". Definitivamente, os vinte temas de Alzheimer danlle un exhaustivo repaso
aos valores predominantes na sociedade e recollen o máis innor
vador e orixinal en canto á música. Xa hai do.us anos que tocaron
na Galiza, <liante dun modesto
público en cantidade. Agora, ·son
grandes e hai moitos mozos e
mozas esperándoos. As citas son
na sá Zona Zeleste de Santiago,
no Playa Club da Coruña e Jlº
Nova Olimpia de Vigo. Para
máis infortnación está o teléfono
908-08"4636, das productoras
Treboada e Spanish Bombs, res.ponsábei~ do concerto. t .
.
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Así que ternos algunha xente nova que despreza o
presente e idealiza o pasado, persoas que fan causa do
ruralismo e non viron parir unha vaca e pc:!rsoas que
se ocupan na literatura para corroela e amargar o seu
disfrute no nome dunha causa.

É triste que idealicen os anos 60 e 70 da nos~ literatura persoas que descoñecen a súa realidad~. E un tema
que me leva feíto pensar moito, un tamén se sinte un
pouco responsábel, e ben sei que ese non aceptar o
presente forma parte da tremenda resaca daquela mili
tan dura que foron os últimos anos do antifranquismo,
e que deixou unhá cultura amarga que pasou a outras
xeracións inmedia.tamente
posteriores.
• • • • • • • • • • • •
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do podemos facer un pasado apañado que nos conveña
e falar logo con voz solemne no nome da .sagrada literatura galega, o pobo galego, ... ? Deste xeito garantimo
que podemos· ser no presente cos autores de agora tan
· cabróns e arbitrarios como o fomos cos de antes e desde logo, o~ que veñeri que se vaian preparando. Os círculos que se senten propietarios da literatura galega é
un mundo ·de augas apozadas, mais teñen un parecido
co río Amazonas en que o que cae aí fica no ósos.

Nada podo engadir a aquel artigo, non sendo a tristura
que me deron as páxiµas que seguiron neste xomal
sobre a mesma lideira. Non polo que se dicía, que é a
mesma ladaíña chorona e autodestructiva de sempre,
senón porque estou na fundada suposición de que as
persoas que agora ·o enuncian, non teñen moito máis
alá. dos trinta anos e un pensa que ternos dereito a
agardar dos que veñen detrás algo máis de entusiasmo
polo presente, para relativizar os entusiasmos s~mpre
éstivo a tépeda madurez.

"Queimaria toda a música española da década dos oitenta", di
Strawberry , sen reparos. Def
Con Dos formouse como un comando en armas contra a cultura
imperante e, se nuD" principio,
semel}aban iñintelixibéis para o
gran público, foron aclarando as
suas intencións e, consecuentemente, as sua opinións. Hoxe, o
mínimo que se lle pode recoñecer a Cesar Strawberry é unha
ntelixéncia extravagante. Os
seus manifestos poñeri patas
arriba' toda a intelectualidade
de televisión. Dese xeito, unha
das suas ·reivindicacións máis·
coñecidas é de-poder "mantear
a pracer" a Fernando Sánchez
Dragó.

.

Para quen queira ter en conta as razóns que argumentan o meu punto de vista escribín aquel artigo, para a
Escolanía da Queixa, a quen s~i que nada fará cambiar, digo: en confianza, tendes razon. Tendes razón,
a nosa literatura é "débil" e vai morrer porque "se cadra o está a merecer" e ademais a culpa é dos que escribimos hoxe, cómo nos atrevemos a facelo en galego se a nosa non é verdadeira literatura galega? ¡Estamos "colando libros de matute na literatura galega" a
través do subterfuxio de escribilos en galego! Debíamos ser expulsados, excomungados, mais en tanto
non chega esa hora só 'l poden salvar uns poucos observadores críticos que están aí para gardar a verdadeira literatura, da que son propietarios e únicos interpretadores. É certo, con Franco escribiamos mellor.
E en canto a min, malpocado, qué hei dicir. Digo: É
certo, estou desenmascarado: "A sombra cazadora",
que é "literatura de evasión", baséase nunha serie de
debuxos animados da TVG;
• • • • • • • • • • • "Land Rover" é "antirruralista'', unha maldade que inventei, o antirruralismo, e
que levou a que moitos labregos aren co "John Deere"
e o "Ebro" e se desplacen en
"Land Rover". É certo tamén, "Caixón desastre" tirein·o duns chistes que me contaron cando era pequeno e
do "Mintireiro verdadeiro".
"Polaroid" é unha carallada
qÚe ninguén que disfrute coa
literatura ou entenda dela tomou nunca en serio. O argumento de ·"Ambulancia" ti'reino dun "Mortadelo" e ten
· forte influencia de Ken Follet e Sven Hase l. "F.M." foi
por cachondearme e fíxeno traducindo artigos da prensa .extranxeira. ''Tic-Tac" nin sequera é meu, roubeillo
a un mono que teño amestrado a quen lle ensinei a escribir a máquina, el faino a rumbo, eu despois púxenlle
o título por aquilo das teclas e regaleille un plátano en
pago (¡serei cabrón)).

'Podemos ser no
presente cos autores
de agora tan cabróns e
arbitrarios como o f omos
cos de antes e desde logo,
os que veñen que se
vaian preparando"

Pero ese vivir na soidade
nihilista non ten moito que
ver coa realidade que houbo·e
que hai, n'on creo· que ningún
autor vivo que escribira naqueles anos esco~lera honradam~nte os títulos desa época como os mellores seus .
E en canto ·aos que morreron hai que lembrar que todo
o que hoxe se escribe con arroubo acrítico sobre Cunqueiro pens~bao mou pouquiña xente daquela.
'N a práctfoa foi este un autor- inxustameQte .case· igno-.
rado·e ata a súa beatificación nos anos oitenta non era
moi citado nin imitado, so pena de ser mal visto. Solire .Blanco-Amor qu~ se lles..pode contar .a quen -hoxe
leva o seu nome-en procesión para facer autos de fe a
libros novos. Só .contarllés que non se lle fixo puto
caso ata que morreu; foi incómodo po~qu~ estaba vivo, ou sexa era contradictorio e paradóxico; e ·que da
"Esmorga" escribían ·voces autorizadas que tiña como
"fonte-posíbel" a "Caída" de Camus. Verdadeiramente nunca se lles quixo. rríoito aos autores oeste ·paisiño
noso, utilízaselles que é distinto, e para utilizalos o
mellor é que estean mortos dunha vez .

1

É certo, est~u desenmascarado de vez, son un "bluff'
cieado por algún editor (os editores son os outros culpabels, cos escritores, da morte da literatura galega) .
A- realidade é que a literatura galega está peor que
nunca e parece axiña, o que pensan por aí fóra esa
xerite interesada nos libros que se están a escmbir son
. andrómenas, quen dixo que teñen interese? Que saberán eles da nosa literatura? A literatura galega é só
"para os compatriotas", é literatura de uso interno. E
ademais que saben eles de literatu~a? A única realidade é a quy hai dentro dunhas poucas cabezas autorizadas, non fan falta oídos nin ollos para afrontar a realidade. Ademais, a realidade non existe.
Pero a quen lle importa querer ver o pasado como real- .
· /
1
•
mente
foi ~ e sermos µn pouquiño ~utocdtjcos. todos.. can- ._ · · . E .eu, de~er1ll)ascarado, 1. ~a .a,i;:abei,
q que 1tiñ¡i ,qµy <l?c.U:. t
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Gastan doce millóns nun libro homenaxe a Anxel Llanos
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A adquisición do seu arquivo fotográfico te ria o mesmo prez o.
•H.V.
O concello de Vigo vai investir
doce millóns de pesetas na publicación dun libro homenaxe ao fotógrafo Ánxel Llanos. A adquisición do seu importante arquivo fotográfico, que está vencellado á
prensa, non se contempla de momento. A axéncia que se encarga
do deseño e a maquetación está
vencellada ao ex concelleiro popular, Xan Martínez Herrera.
Todos os reporteiros gráficos da
cidade recibiron o encargo do
Concello de facer duas fotos que
terán que relacionar con outras de
Ánxel Llanos. O trabal1o de cada
fotógrafo foi escollido en función
da ua obra anterior. O material
será publicado nun libro que recibirá tratamento infográfico e terá
unha encuadernación de luxo. Mália que a impresión do libro será
adxudicada meiante un concurso

público ainda por fallar, un ex
concelleiro do PP e ex deputado
provincial, Xan Martínez Herrera,
esá vencellado á casa que- se ericarga do deseño e maquetación.

as máis de cen mil placas dos Pacheco constituen o arquivo máis
importante da Galiza e un dos
máis relevantes do Estado.

O Arquivo Llanos

De todos· xeitos, todo o proceso de
preparación do libro foi precipitado, e a selección da fotografías
non resposta a razóns de interese
histórico; é máis, non foi debidamente explicado aos reporteiros
gráficos nen foi obxecto dunha
preparación detallada.
O Concello non valorou a posibilidade de botar man dunha solución distinta, como é a catalogación e o estudo do seu arquivo para despois mercalo. Non é a primeira vez que se ensaia unha alternativa semellante. O arquivo
Pacheco foi adquirido polo Concello de Vigo. Para iso tivo que
desembolsar dezaseis millóns de
pesetas. Unha comparación entre

O arquivo Llanos componse de
imaxes tomadas por tres xeneracións de fotógrafos. O avó de
Ánxel Llanos chegara de V aléncia
e instalárase en Vigo a princípios
de século. Deste xeito comezou unha saga familiar que se vencellou á
prensa. Por ·esta razón o arquivo é
eminentemente xornalístico.

os dous fundos permite estimar
que o valor das placas de Llanos
rondarla os doce millóns de pesetas, valor do libro que vai ser publicado. Cómpre ter en canta que

De todos xeitos, descoñécese a dimensión e importáncia do arquivo, e daquela a catalogación e estudo son necesários. O Conce11o
só ten en propriedade entre 60 e
80 fotografías suas, que foran expostas na 3ª Fotobienal de Vigo e
que son valiosas tanto po.la importáncia histórica das mesmas corno

porque están positivadas cos vellos procediníentos do retoque. ·
O fundo dos Pacheco está depositado no Concello pero non foi catalogado nen estudado, só se procedeu a unha estimación do estado e
importáncia das placas, pero seria
precisa a contratación de vários
bolseiros que positivasen as fotos e
cornezaran un proceso de catalogación segundo as datas, os motivos
refrexados e a calidade estética.

J

O Concello de Vigo posue un dos·
máis importantes fundos de imaxes
do Estado, no caso da fotografia
contemporánea (dos últimos 15
anos) a colección -viguesa é moi salientábel, pero ninguén disfroita deses fundos porque permanecen almacenados. Alguns círculos temen
que o seu destino sexa o mesmo
que o de Pacheco e o resto das fotografías acumuladas desde a chegada da democrácia aos concellos. +

John Cunningham
'Tocar con Phil é como estar na e.a sa, ainda que haxa <liante cinco mil persoas' .
• ÓSCAR LOSADA

O violinista escocés John
Cunningham foi un dos
compoñentes de Sil/y
Wizard, unha das
bandas míticas dentro do
mundo do folk. Ao
caron do seu irrnán Phil
tamén estivo en
Relativit:y, xunto aos
Domhnaill (Tríona e
Mích ál cos que agora
coincide novarnente en
Nightnoise. Esta
formación, de bastante
éxito, abrangue
diferente estilos e está
encadrada entre a newAge e o folk. O
cordialísimo
Cunningharn mantén
outras actividades e ten
en proxecto editar un
novo disco co seu irmán.
Teñen antecedentes musicais' na
sua família?
A miña nai tocaba o piano e cantaba. Phil dáballe ao acordeón e
eu tentaba acompañalos· ao violín.

Phil é ún dos xénios· da música
fOlk e telo como irmán pode le·var a escurecer o seo traballo.
Non áiste competitividade entre
nós. Cando tocamos xuntos hai
moito .feeling. É moi difícil para
min actuar con outros acordeopis.:
tas, pasto que adoito a me lembrar
sempr~ de Phil.

Canélo 'toca"n''os- 'ttoM~'-'dúcf pt>-'·-'· ''·
. _den fa_cer vihtar á xente, .como..se_ _

pode comprobar nun vídeo dos
Silly Wizard gravado en USA.

voltou co tempo a integrarse na
sua formación?

Énos moi doado tocar para unha
grande audiéncia. Levamos tanto
tempo xuntos, compenetrámonos
tan ben, que para nós ter cinco mil
persoas <liante non quere dicer nada. É como estar na casa tocando.
Case resulta máis cómodo, pasto
que así a nosa nai non ten que curtamos para nos indicar que xa está
a cea preparada ou comentarnos
que a nosa avoa esta durmindo.
En sério, penso que si ternos bastante enerx_ia ao vivo e que a audiéncia nótao.

Deixei a formación porque pensaba
que xa non lle podía aportar nada
O que aconteceu é que tempo roáis
tarde, Phil e os demais compoñentes, que son amigos meus, insistiron para que voltase e non puiden
negarme. En canto a considerar un
clásico a Silly Wizard, encántame
que ó louben dese xeito e sexa recoñecido no eido do folk, porque
considero que é unha valoración
axeitada. Formar parte integrante
del foi unha grande experiéncia.

Considera que Silly Wizard foi
un grupo histórico que marcou
unha época? Por que marchou e

Medrar xuntos
A clave desa banda puido estar
na mestura de pezas escocesas

de.grande ritmo e deliciosas ha- -:
ladas coa magnífica voz de
Andy Stewart?
Non sei se esa foi a cla~e. Non
creo que houbese unha fórmula
concreta. Fonios un fato de músicos que medraron xuntus e chegaron cunha boa formación e ·un es. tilo musical definido que nos proporcionou o éxito. Éramos amigos
que o pasábamos ben facendo música. Teríamos tocado en bares ou
nas casas dos coñecidos, porque
era o que nos gorentaba. A nós
mesmos Jacíanos grácia ver o gran
suceso que acadamos e o populares que chegamos a ser.
Relativity foi un grupo cunha vi-

da efímera. Fixeron dous discos,
o primeiro co nome da banda e o
segundo, Gathering Pace. Por
que desapareceron
despois de realizar
un traballo tan brillante?

trada, senón que ternos traba11os
musicais paralelos. Somos músicos con outras angueiras que nos
xuntamos con moitas .gañas para
face.r Nightnoise, pero non é unha .
formación tan estrita e fechada co::mo as anteriores nas que estiven.
Así ternos unha maior liberdade
para elaborar a nosa música.

Unha das características fundamentais que lle adxudicaban
aos Silly Wizard era a sua simpatia nos concertos. Considera
importante fomentar ese aspecto ·lúdico das actuacións en directo, recorrendo á rexouba e a
pezas con humor para implicar
á alldiéncia?

.Eimportante que os espectadores se
impliquen na música. O que sucede

e·que con bandas como Nightnoise

'Ao público
haino
que envolver
cunha
atinosfera
: rn~sical 'para
ql:le a sua ..
participación
sexa máis
activa"

A idea da banda
nunca fo.i facerse
grande, nen excesivamente popular.
Gostábanos facer ese
tipo de. música· e era
moi cómoqo traballar xuntos. O primeiro di'sco, ~stivo
moi pen e o segundo
penso que .tamén foi
excelente. Chegou
un rnoment9 en que
a si~ación se nos ia
das mans e que o
grupo fíxose. demasiado grande. Está- ·
bamos incómodos
con esa situación e dec]dimos parar. .

Coincide en Nightnoise cos irmáns Domhnaill. Iráselles das
mans tamén esta formación ou o
concepto da banda é outro para
que eso non aconteza?

-ao público haino
que envolver máis
ben cunha-certa atmósfera ·musical,
·ao non-entrar tanto
na dinámica de facer cornentários
graciosos e andar
de brincadeira como acontecía cando estábamos en
Sil/y Wizard. Aí Ó'
público ten unha·
', _ participación máis
activa no concerto.

- A sua carreirá
en solitário non
acadou tan altas.
cotas como a sua
participación en
diversas-· forma-,
· cións xa comen,.t adas. Ultimamente ten colaborado con amigos como Kevin
Burke non proxecto de violinis-·
tas. Cales son os seos obxectivos
inmediatos?

Agora o único que teño previsto é
sacar ao mercado o ano que ven
É un proxecto e unha músi.c a difeun disco co meu irmán. Hai tempo
rente. A presión é distinta, porque
que non tocamos. a duo e deveceeste non é
'grúpo nó ~que xen-·
mo"s por nos xúñtar ñovamenté pa.:
_ _ te estexa constantemente..concen.,,_ ___ r.a.J:ocar.inosamúsica. ._ _ - - - - - - -
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O trinque

Convocatórias
.

Concurso de
. caricaturistas nóveis

O Concelló de Vigo convoca 4 bolsas de

A Casa da xuventude de Ourense organiz¡i a segunda edición do concurso de
caricaturistas nóveis, como aportación a·
terceira Bienal da Caricatura da que é
responsábel a própria Casa da xuventude
amais da Asociación cultural Tres Pontes e o Clube Cultural Alxandre Bóveda. O certarne está aberto a galegos e residentes en Galiza de 14 a 30 anos que
poden apresentar tantas caricaturas oomo
quixer, de modelo e técnica ·libre, ainda
que valorarán os referidos a actualidade
galega. Os tamaños han de andar entre o
DIN A4 (210x297cm.) e o DIN A3
(297x420cm.). As entregas teñen que ser
baixo plica e lema, antes do 15 de Xaneiro na Casa da Xuventude: Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ourensé. Hai un
prémio á mellar colección (6 caricaturas)
de 100.000 pta., e catro prémios de
25.QOO pta. ás mellores caricaturas .
Mruor información na Casa da Xuventude: (988) 22 85 00, fax (988) 24 99 30.

criación fotográfica destinadas a fotó. grafos e fotógrafas nadas ou residentes
na Gafü;a que non fosen seleccionados
como bolseiros en negunha fotobienal.
O obxectivo das axudas é recoller traballos para expoñer na Fotobi.enal de
1996. Os. aspirantes teñen que apresentar
antes do 11 de Decembro de 1995, unha tarxeta de solicitude acompañada da_
currícula, memória e documentación ~
tográfica (30 fotos realizadas polo artista). Unhá bolsa está dotada con 5QO.OOO
pta. e o resto de con 250.000 pta., cada.
Maior información na Concellaria de
Cultura do Concello de Vigo.

Seminário de filosofía
A Fundación Paideia organiza un seminário de filosofía dividido en dous
. módulos e dirixido aos profesionais da
educación e universitários en xeral. Nun
primeiro módulo pretenden someter á
consideración dos participantes a evolución, complexidade e as aportacións da
filosofía no século XX. No segundo módulo faran una reflexión encol os sustentos da filosofia moderna. O Módulo I
vai dirixido por Guillermo Domínguez
Santos e coordenado por Femando Márquez Gallego, que tentarán facer un seni'inário de caracer interactivo, con leitura e comentário de textos, debates e discusións. O curso é grátuíto, durará 8 horas, e celebrarase do 5 ao 13 de Dece.m bro de 1995, e do 17 ao 31 de Xaneiro
de 1996. O segundo·módulo que vai dirixido por Ángel Álvarez e coordenado
por Fernando Márquez, contará coas
mesmas características metodolóxicas ca
o primeiro. A matrícula é tamén gratuíta.
Durará 8 horas, ·do 6 ao 27 de Febreiro
de 1996, e do 5 ao 26 de Marzo de
1996. Os cursos están homologados pola
Consellaria de Educación. Maior información ou inscricións na Fundación Paideia: Praza de Maria Pita, 17. 15001 A
Coruña. Teléfonos: 22 67 77 e 22 41 02.

t

I

Bolsas- de criac.ión
fotográfica ·

Prémio literário
Ánxel Fole
A Fundación Caixa Galicia e o xomal
El Progreso convocan a décima edición
do certame Ánxel Fole (prémio único
de 1.000.000 pta), desta volta adicado á
figura e obra de Aureliano José Pereira
da Riva. Os traballos han ser inéditos
cunha extensión máxima de 100 fólios
mecanografados a dobre espazo por unha só cara. A entrega ten que ser por
cuadriplicado e baixo plica antes do 31
de Marzo de 1996 en calquer departamento de Obra social .da Caixa Galicia.
O teléfono de Obra social de Caixa Galicia en lugo é: (982) 22 40 12.

Certame de vídeo
ecolóxico
O cine clube Os Papeiros e máis a
asociación ecoloxista Xevale, con- .
vacan un certame de vídeo ecolóxíco
paralelo as sétimas xornadas de cine-

ma e ecoloxia que celebrarán no mes
de Decembro en Chantada. O certame está aberto a montaxes audiovi~
suais en formato VHS, que fagan denúncía, dramatización ou reportaxe
sobre o meio ambíente. Non é competitivo ·polo que todos os participantes receberán agasallos medioambientais. Callen .envíos até o 4 de
Decembro na Casa da Xuventude de
. Chantada.

EN COIMBRA:

O estético enquanto instrumento de
poder de António de Sousa, até o 15 de
Decembro no Círculo de Artes Plásticas
de Coimbra. A mostra ven pechar un ciclo sobre as relacións entre arte e política, polo que xa pasaron Paulo Mendes e
Cristina Mateus. António Sousa explica
a influéncia da arte na sociedade contemporánea portuguesa en catro divisións: a
estritarnente política, o djscurso sobre a
arte, o xomalismo e a publicidade.
EN LISBOA:

Anton.io Seguí, a Funda~íio Gulbenkian oferece até o 24 de Decembro unha mostra antolóxica do pintor arxenti- ·
no. Comprende pezas feítas en Paris,
i ntegradas nas novas figuracións dos
anos 60, pero fieis á referéncia sulamericana, xunto con ca:dros próximos
, a certa arte pop británica. Unha estética de banda deseñada serve de soporte
para unha intención crítica e irónica.

Smoke. Protagonizada por
William Hurt e Harvey
Keitel (ben, coma case
.sempre). Baseada nunha
narr"'1ción de Paul Auster.

Prémio de .guións
Chano Piñeiro

Axudas e experiéncias
e proxectos de
investigación
Experiénc1as innovadoras no campo
da saude, educación , e servícios sociais, con prioridade os adicados á
saude mental e discapacidades. Os
proxectos de investigación hanse referir aos mesmos temas que as experiéncias. O fundo das axudas é
2.000.000 pta. ampliábeis. Poden enviai: proxectos até ·o 15 de Marzo de
1996, residentes e traballadores na Galiza. Maior información na Fundación
Paideia: Praza de Maria Pita , 17.
· 15001 A C°'ruña. Teléfonos: (981) 22
67 77 e 22 41 02.+

• Cam,.a revista da Celtic League /
Liga Céltica, informa sobre os povos
e os nacionalismos celtas (Irlanda,
Bretanha, Escócia, ... ). C/Diputació, 274
Pral. C 08009 Barcelona. Catalunha.
• Somos nacionalistas e pertenhecemos Associa~om da Cultura Galega Aloia: Os que tenhades os mesmos
sentimentos ponhede-vos ero contacto
connosco no seguinte endere~o: Assoc i ayom da Cultura Galega Aloia.
Apartado dos Correos 23092. 08028
Barcelona. Teléfono (93) 473 40 60.

a

• Precísase persoa para compartir
casiña reformada en Sárdoma (Vigo). Unha habitación grande e luminosa, sen mobles, cuarto de baño próprio.
21.000 máis gastos. Tamén hai finca e
unha terraza grande. Chamade a Micha
polas tardes ao (986) 48 31 60.
• Buscamos casiña en aluguer por
Vigo e arredores. Chamar ao (986)
43 29 10.
• Colabora co grupo de rock Krecha
Vagula. Pon á venda material, camiseta con foto de zapatistas máis maqueta e lote de 10 adesivos Gali:r.a nación, autodeterminación e Na Galiuz
em Galego. Por 1.300 pelas máis gastos
de envio e contrarreenvolso. Xosé Lois
García Moreira. Boa Vista, portal 3 piso
E. 15600 Pontedeume. A Coruña.
• Precísase zanfona. Alúgase ou ,
cómprase. Perguntar por Avelino nos
teléfonos (981) 56 03 95 e 57 31 93.

co, adaptación de
Sofía 8orges, de
poesía e pensamentos íntimos de
Pessoa, interpretada prn- Joana Crav eiro e Rogério
Carrilho. A actuación vai encadrada
nas Conmemorayoes do 60º Aniversário da Marte
de Feranando Pess o a, · da Casa de
Fernando Pessoa.
En cena até o 7 de
Xaneiro no auditório Carlos Parades. Información
Ratos e homeñs. Grupo de Teatro <te Carnide.
no (07-351-1) 715
45 65. Ratos e homens de John Steinbeck, dirixida pot
Teatro
António Sousa e interpretada por Rogério Santos, António Sousa e Joao
EN LISBOA:
.
Filipe. Pódese ver no Teatro de Carnic
Intersec~áo polo grupo Nervo Óptide, teléfono (07-351-19 716 19 81.+

;

.,

LO es~udo de Galizcl~
deseñado por Castelao,
,agora en insígnia.
¿olicita
a cantidade
.
que desexes ao apartad9
1371, 36200 de Vigo ..
.

ENVIA O IMPORTE TOTAL
EN SELOS DE CORREOS

P.V. P. 200 PTA UNIDADE

..

Realismo cotiá e
imaxinativa reflexión sobre
a vida. Ambientada nun
Nova Jorque pouco
habitual no cine. Resulta
entrañabel e promociona
as gañas de fumar.•

Anúncios de balde

O Cine clube Lumiere organiza un
préinio de guiói:is, aberto a todos os galegos ou residentes na Galiza, en homenaxe ao cineasta Chano Piñeiro, fi:
nado neste ano. Para participar hai que
ter entre 15 e 35 anos, e apresentar os
textos (que non poden exceder os 15
fólios) por triplicado xunto aos dados ·
do autor, antes do 29 de Decembro de
1995. Hai dous prémíos de 150.000
pta. que pagará o Concello de Vigo, un
para textos de ficción e outro para documentais. Os envios han dirixirse á
Casa da Xuventude : López Mora, 31.
36211 Vigo. Maior información no Ci. ne clube Lumiere: (986) 22 09 10, ou
1 ná Casa da Xuventude: (986) 29 49 34.

Portugal
Ex osicións

Cinema

• Merco canários a particulares na
Coruña cidade ou arredores. Chamar ao (981) 66 07 67, a partir das
10,30 da noite, ou ao 69 42 42 nas fins
de semana. Perguntar por Margarida.
• Oferécese moza para nenos e nenas,
atender ao público nunha tenda de
roupa, nunha libraria, ou outros
cboios. Tamén podo facer as tarefas do
fogar. Mañás ou tardes. Zona da Coruña
Chamar as fins de semana ao (981) 69
42 42, ou ás noites pola semana ao (981)
66 07 67, e perguntar por Margarida.
• Se queredes contactar co grupo

Badana chamade ao 96 555 49 69
perguntando por Miguel. O enderezo
do Clube de Fans é: Manuel Bello Salvado, ruada Igrexa 10, 15685, Xanceda-Mesía, A Coruña. Atoparedes discos, filas, camisolas, adesivos, etc.
• Se queres receber de balde até fin
de ano lr(mia, revista qu incenal dos
crentes galegas, escrebe ao Apartado
de Correos 980 de Santiago.

a

• Galiza Nov.a Ferrolterra pom
venda adesivos e postais com o lema
"Simboloxia Fascista Fora da Gali7.a"
a 60 pta. unidade. Mínimo duas unidades. Mandai o importe máis um selo de
30 pta a: Galiza Nova Trasancos. GaUano, 71-entreplanta. 15402 Ferro!.
• Faiscas músicas alternativas mudou,
agora podes atopamos en M§ Berdiales,
25. Vigo. Telf. e fax (986) 22 69 76.
• Intercambiamos está.ocia nunha casa de campo (en Vilamateo, a 10 km.
de Miño, Coruña) por un máximo de
2 ou 3 dias, por axuda nas tarefas
agrícolas. Non ternos animais. Cultivo
ecolóxico. Alimentación vexetariana.
Non fumadores. Absterse drogarás e parásitos. Máis información na Asociación
Vexetariana Vida Natural: Apartado
111. 15300 Betanzos. A Coruña.
• Na bisbarra da Ferrolterra estamos a constituir a asamblea comarcal de ADEGA (Asoc iación para a
Defensa Ecolóxica de Galiza), se desexades colaborar {>Oñédevos en contacto con Alberte Moán no enderezo:
Rua Espíño, 162. 15405 Ferro!.
• Ajuda-nos coa tua aporta~om a
pagar a fian~a de Armando Ribadulha Pérez, militante da AMI, preso no Cárcere de Carabanchel. O
Juiz impuso-ihe umh a fian~a de
1.000.000 pta. , Esta mos intentando
que a baixem, a famflia de Armando
carece de meios. As aporta~on podelas fazer na C/C n 2 2091-0224-303040005608 de Caixa Galicia.
• Quedo con pequerrechiños. Ferrol e arredore . Respon abilidade e
seriedade. (981) 35 02 67. •

Relacións
• Desexo facer aniizade por carta
con mulleres de entre 18 e 35 anos·.
Góstame sair cos amigos, pasalo ben,
os rallies, etc. Teño 28 anos. Escrebe-de a: Adolfo Blanco Rodríguez. Avenida dos Mallos, 9-3º Esquerda. 15007
.A Coruña . .
• Gostaria de intercambiar correspondén cia sobre a·rte, literatura,
medicina, espeleoloxia, filatélia ou
numismática. Escreber a Mayra Bourricand y. Apartado Postal 3,057. Habana 3. 10300 Cuba.
•Dous mozos bretóns queren contactar con xente bretona que resida actualmente na Galiza: Dirix·irse a: Cécile Laborde. 8 rue du Stade. 29830 Plouguin. Bretanha. Ou.a Davy Gyeniran. 61

rue Volnay. 29200 Brest. Bretanha.
• Forno refractário ao condicionamento capitalista en todas as face ~
· tas da vida, aireado no campo ao
NO. Galaico, precisa leña vi~al afio,
crítica, solidária e licenciosa, para
obter sagacidade, cordialidade, e cocer certos placeres sensítieis .. .' procurando que os fumes non tupan o tiro.
Alleo ao espectáculo social e ás suas
r~presen.tacións persoais, e inimigo
das respostas alienantes á alienación,
os exclusivismos persoais, o patriarcalismo e a mansedume familiarista ...
amén das relixións ... e os eucaliptos.
Podo fomear aclaracións e precisións .
necesárias. PD: A miña QÓmplice coce testas semellante$. Xavi . (981) 78
88 20. De 9 a 22 h.•

Teatro
Emeigual
No Cine Veiga de Moaña, o Sábado 2
de Decembro ás 11 da noite a compañia Emeigual pon en xcena a peza O

Notas
de cociña

A compañia ~adrileña La Carniceria
Teatro trae á sala Galán (Santiago) un
Pauto.
dos espectáculos "mais raros" do Fes- .
tival de Otoño de Madrid de 1994. EsN a u de amores
tará en cartel os dias 30 de Novembro
'Polo· (;entro Dr·a máticó Galego. ·En ' é''l «:le'E>eée"mbroá 10 da nóite. Infor- '
- - .Pontevedra, ne> .q'-eatro- Princi pa·l 0 -dia- - - - macién- e- reservas-oo-{981-) -58 -5-1 -06 ·e-'
5 ás ·9,30 da noite e os 6 e 7 ás 8,30.
58 51 21.•
'
.
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Música

Axuda ao Sahara
O Círculo Mercantil de .Vigo garda a
exposición pinturas en favor da V
Caravana da Paz no Deserto organizada pola Asociación Galega de
Axuda ao Sabara. O Venres 1 de
Decembro ás 8 do serán, celebran
unha poxa das obras. Os cartos recadados van destinados á compra de
veículos e víveres para o povo saharaui residente nos' campamentos de
Tiriduf (Alxéria).

Naufraxios
Até o 3 de Decembro na Asociación
Cultural Farolas da Estrada. Fotografias en branco e negro de Xoan Carlos Gil e versos de Rafael Lorenzo
recollen esqueletes de gamelas derramadas ou bateas afundidas.

Códices Americanos
A Comisión do Quinto Centenário da
Universidade de Santiago, organiza a
mostra de Códices Americanos, aberta
até o 16 de Decembro no Museu do
Povo Galego (Santiago). De 10 a 13 e
.de 16 a 19, agás Domingos e feirados.

Alberto Toval
Debuxos hiperrealistas de obxectos
cotiáns (paquetes de arroz, pos de talco), até o 10 de Decembro na galeiria
S.argadelos de Ferro!. Abre de 11 a 2
na mañá, e de 5 a l O na tarde. Domingos de 12,30 a 2.30.

Freí Martín Sarmiento
E a Caliza do seu tempo, o
Consello da Cultura Galega
preparou a mostra co gallo
do terceiro centenário do
seu nascemento. Exposta no
Edifício Sarmiento do Museu de Pontevedra.

Arte mexicana
Desde a vanguarda até a
actualidad.e, é o título da
m9stra ex posta no .Centro
Galego de Arte Contemporánea . Recolle obra,
cadros, esculturas e tallas, aparecida nos úhi-o
mos 50 anos, polo que
deixan fóra a Rivera,
Orozco e Siqueiros, pero
si incluen a Rufino Tamayo (finado en 1991
aos 92 anos) e Carlos
.,.; ~-''
Mérida como pioneiros
da arte mexicana contemDebuxosr Alberto Toval na Sargadelos do Ferrol.
poránea. Tamén expoñen
pezas de Helen Escobedo, Julio Galán, Alberto
Gironella, Enrique Guzmán, Sergio
Páxinas coordenadas por
Hernández, Miguel Leñero, Rocio
IAGO LUCA
Maldonado, Carlos Mérida, Rodolfo
Nieto, Adolfo Riestra, Vicente Rojo,
Francisco Toledo, German Venegas e
Os fundos do CGAC
Nahum Zenil.
O Centro Galego de Arte Contemporá. nea (CGAC. Santiago) expón as obras
adquiridas até agora para os seus funAniversário
dos. As obras foron todas realizadas de
do Museu
1960 a 1980 por dezasete artistas: Tino
Grandío, José Mº Labra. Reimundo Pado Povo Galego
tiño, Manuel Mampaso, A. Lago RiveCumpriu 18 anos o pasado Outubro, e
ra, Luís Caroncho, Leopoldo Nóvoa,
o celebran dando a. coñecer unha esManuel S. Melzún, Jorge Castillo, Alcolma das suas adquisicións máis reberto Datas, Xose Lodeiro, Acisclo
centes. Os materiais coostituen unha
Manzano, Rafael Baxeras, Ánxel Huete,
mostra da vida tradicional con úteis de
Francisco Mantecón e Xaime Quessada
oficios, enxoval doméstico, moblaxe,
Abre de Martes a Sábado de 11 a 20 h.,
indumentária, obxectos de devoción
Domingos e feirados de 11 a 14 h.
ou pezas arqueolóxicas destinadas á
futura Sala de Prehistória e
História Antiga. Permanecerá aberta até fin de ano.

Unha película
de pel

\

A sala Marisa Marimón
(Ourense) pretende dar a coñecer as últimas tendéncias
da fotografía contemporánea
a través de obra de Sophie
Calle (París 1953), Carlos
Nieto (Ourense 1969), Hannah Collins (Londres 1956),
Cherna Madoz · (Madrid
1958), Susi Gómez (Mallorca 1964) e José Noguero
(Ruesca 1969). A mostra é
un complemento ao Outono
Fotográfico.

Os derradeiros
alfares
A asociación etnográfica A
Coruxeira (Saiáns. Vigo),
xunta pezas tradicionais dos
alfares de Gundivós, Buño e
Niñodáguia entre outros, na
mostra Os derrad.eiros alfares. A expo ición é un complemento da unidade didáctica A cultura do pan, ta mén aberta na aula etnográfica de Saiáns, para a que se
poden concertar visitas de
centro de en ino no teléfono (986) 81 02 82 (Património hi tórico) e 46 08 12
(Aula etnográfica).

Cores fortes
Até o 3 de Decembro na Sá
dos Peiraos de Vigo, Enrique Álvarez expón pinturas
e debuxos.

Col e ión Laxeiro
O terceiro andar da Ca a das
Arte de Vigo, garda a colección Laxeiro do concello.
Unha morea de obra de várias epocas do grande pintor.
Pódese visitar de Luns a
Venre de 11 a 14 e de 17 a
21,30 h.
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O surrealismo
na España

Fotos de Xoan Carlos Gil e Rafael Lorenzo na Estrada.

O Auditorio de Galiza (Santiago) vai acoller até o 7 de
Xaneiro do ano que ven,
obra surrealista cedida polo
Museu Raiña Sofía de Madrid.•

O Grupo de Gaiteiros de Lisboa.

Carlos Cano
Actua o . Sábado 2 de Decembro ás 9
da noite no Pazo de Congresos da Coruña.

Gaiteirbs de Lisboa
O Venres 1 no Café Liceum do Porriño. José Mário Branco e Paulo Maria
(Sétima Legiao) avalan o conxunto .

A Vargas Blues Band de
xira na Galiza
O Xoves 30 ás 1O da noite no Pácio de
Congresos de Santiago, o Venres 1 de
Decembro ás 11 da noite na sala Pachá
da Coruña, o Sábado 2 ás 10,30 da noite
na sá Óxido de Vigo, e o Domingo 3 ás
8,30 do serán na Universal de Ourense.

Foliada en San Pedro
Xa é o segundo ano que a A.VV. A
Xuntanza en colaboración coa murga
Os Estalotes e os t11berneiros da rua de
San Pedro de Santiago, organizan estes Venres musicais. Para · amantes da
canción popular e a música tradicional, todos os Venres a partir das 20,30
h., polas tabernas desta coñecida rua.

Na Iguana de Vigo
Actua Mercromina o Venres 8 ás
12,30 da noite (entrada antecipada 800

pta, 1.000 na billeteira). Dr Calypso en
concerto o Sábado 9 ás 12,30 h. (entra. da e consumición 1.000 pta). Na Iguana
de Vigo, o Sábado 2 de Decembro. Para
o Mércores 13 ás 9,30 da noite cantan
con Psilicon Flesh (entrada antecipada
800 pta., 1.000 na billeteira).

Quinteto Atlántida
Músicos da Orquestra Sinfónica de
Galiza forman o quinteto de vento
Atlántida. Actria o Sábado 2 de Decembro ás 20 h. no Hotel Tryp Balneario de Mondariz.

O Coro Clásico
de Vigo en Marin
O Domingo 3 de Decembro ás 20,30
h. no templo vello, actua o Coro Clásico de Vigo. Organiza o Ateneo Santa
Cecilia.

Coral polifónica
Máximo Gorki
A coral da asociación viguesa Máximo
Gorki de solidariedade entre os povos,
actua ás 20 h. o Venres l de Decembro no centro cultural Caixavigo. Conta coa colaboración das profesoras
Ruth, Editha e Margarita ademáis dÓ
pianista Durán Medraño. Dirixe Xosé
Manuel Barbosa.t
>

Cinema
A voz lua
O Cine clube Lumiere pasa o Martes
5 ás 20,30 h no auditório do· Concello
de Vigo o filme A voz lua. de Fellini. A
entrada vai a 300 pta.

Cinema británico
O Centro cultural Caixavigo encetou o 20 de Novembro un ciclo de
cinema británico, con pases en vesión orixinal subtitulada en es'gañol
- ás 20,30 h. Ainda queda por pasar
·para o 30 Chovendo pedras (1993)
de Ken Loach .

Terra e liberdade
O Cine clube Barbanza pasa na Casa da Cultura de Boiro, o Xov.es 30

de Novembro ás 9,30 da noite a fita
de Ken Loach sobre a Guerra civil
española.•

Actividades
Movimento obreiro e
guerrilla anti-franquista
en Monterrei
Os Irmandiños do Támega encetaron
o Mércores 29 de Novembro en Verin
unhas Xornadas sobre o Movimento
Obreiro e a Guerrilla Franquista na Comarca de Monterrei. Os engados das
xornadas, conferencias, vídeos, filmes e
algun concerto,_terán lugar até o Sábado
2 de Decembro. O Xoves 30: ás 8 do
serán no Cinema Buenos Aires, Dionísio Pereira falará sobre A influéncia
da construcción dos c~iños de ferro
no movimento obreiro en Monterrei,
logo ás 11 da noite pasan o filme Outubro (URSS l927) de Sergei Mijailovich
Eisenstein. O Venres 1 ás 8 do serán tamén no Cinema Buenos Aires, Xerardo
Dasairas oferece a charla Sindicalismo
en Verin, e as 11 da noite poñen Terra
e liberdade (España-Inglaterra 1995)
de Ken Loach. Para o Sábado 2 teñen
prevista a proxección de dous vídeos na
Casa Sindical de Verin: ás 17,30 h. A
guerra civil española: da república ao
Alcázar de Toledo. Da ·batalla de Ma. ,drid a,o .f'jna~ da gqerra ¡;l,qs,f\iridos :dq-

cumentais do Grupo Z, e ás 18,30 h. O
Acorazado Potemkim de Sergei Mijailovich. Ao remate dos vídeos celebarán
un colóquio. Despois no pub Lelo, ás
12 e a 1 da noite, actuarán Amigos do
Támega e Prap's. Todos os filmes son
de balde, ainda que para ver ''Terra e liberdade" hai que asistir á conferéncia
anterior.

Identidade cultural e
coopera~om

transfronteiri\:a
A Associac;om Galega-da Língua
(AGAL) xunto Instituto Internacional Para o Direito as Nacionalidades
(INTEREG), organiza do 7 ao 9 de
Decembro no centro cultural Caixavigo, un extenso congreso internacional
baixo o lema Identidade cultural e
cooperac;om transfronteirii;a. O
exemplo ·de Galiza-Portugal Norte.
Os. obxectivos do congreso comprenden analisar experiéncias de intercámbio, fomentar a cooperación entre Galiza e Portugal, amais de tratar a normativa dos organismos europeus no
.,tocanty .iÍ . CQQP,er~ción tran~f¡,ont~iriza.
... '
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O encontro estructúrase en conferéncias, mesas redondas e comunicacións
libres, con debates ao final das intervencións. O día 7 ás 11,45 h., falarán
os doutores ÓSCar Fouces da Universidade de Vigo ("ldentidade cultural e
tradu9ao") e Guy Lleraud da Univ. de
Pau-niza, ás 16 h. apresentan comunicacións o empresário José Posada, o
advogado Nemésio Varja e o doutor
Xavier Trilho da Univ. de Santiago
("lmportáncia da reintegra9ao ortográfica para a rela9ao entre Galiza e Portugal"). Xa na tarde ás 17~30 h. falan
José Chantada Acostada Univ. de
Santiago, Fernando · Martins director
do Jornal de Notícias do Porto ("Contrapoder no jornalismo da Galiza e do
Norte de Portugal") e L. Neycken do
Ministério da Comunidade Alemá en
Bélxica ("Coopera9om transfronteirii;a
de umh,a minoría com a sua nai;om
mai"). As 19,30 Afonso Eiré director
de A Nosa Terra, Fernando Martins
e Jo.el Gomes de La Voz de Galicia,
discuten na mesa redonda "Há frontei-

raia") e Pedro Velho do Instituto Júlio
Prieto Nespereira, ás 11.falan Luís
Blasco membro da AGAL (''.Luta dos
galegas em defesa da unidade cultural
e lingüística galaico-portuguesa"), e
Xavier Lamuela da Univ. de Girona.
Xa na tarde ás 4 interveñen Ferdinando Albanese (Director do Conselho de Europa) e Jacques-Méderic
Chevrot (Vice-presidente do Congresso das Regions), e ás 18 h. hai conferéncias de Isaac Atondo Estravis
("ldentidade cultural luso-galaica") e a
doutora Aurora Marco ·da U ni v. de
Santiago ("Exemplifica9om das rela9ons culturais entre a Galiza e Portugal em jornais e revistas"), ás 20 h.
hai unha mesa redonda sobre "Identidade cuitural e coopera9om transfrontei ri9a" con Yvo Peeters do INTEREG, o doutor Charles Ricq e Mª do
Carmo Salido. O dia 9 apresentan com u nicacions livres José Gomes do
LB. de Rivadábia Bernardo Penabade Rei do LB. de Burela, ás 10,30
falan o escritor Joáo Guisán Seixas
("Projecto de dicionário vivo"), André-Louis Sanguin da Univ. d'Angers
na Franza, e Yvo Peeters; e ás 12,30
-e'X.p0ñoo· Vrian Franklin Head da

e

Univ. do Minho e Carlos Quiroga da
de Santiago. A partir das 16,30 h., pódese escoitar a M!! do Carmo Henríq uez e Jenaro Marinhas del Valle
membro de honra da AGAL.

O independentismo
A Morada de Ogrobe, organiza para
o Sábado 2 de Decembro dous actos
no Centro Cultural Lueiro (Casa da
cultura) da me~ma localidade. A partir
das 6 do serán terá lugar unha charla
convocada polo Colectivo Indepe.ndentista Galego Provisório, baixo o lema "O independentismo" para tratar a
situación actual do Movimento Independentista Galego. Máis logo a partir
das 9 da noite celebrarán un concerto
• en Solidariedade con Armando Ribadulha, preso independentista galego recentemente liberado.

Concurso de Redacción
Os prémios e accesits aos gañadores
do concurso sobre a Cooperación e
Solidariedade de Vigo, entregaranse
o Venres dia 1 no auditório de Caixa
• :V~go.ás 12 -horas.+

,\

· -¡

...

ANOSATE

Director: Alfonso Eiré López
Presidente: Cesáreo Sánchez Iglesias
Empresa Xornalística Editora:
Promocións Culturais Galegas S.A.
~

Impreso en papel reciclado Greenrecy-50
de 60 g/m 2 de Green and Paper.

Ruado Príncipe, 22, planta baixa
Apartado postal 1371 {36200 Vigo). ·
Tel.: Administración, Subscricións
e Publicidade (986).43 38 30* .
Redacción (986) 43 38 86 · 22 24 05 .
Fax (986) 22 31 01 .

TRES EN RAIA

Alicia
Rodríguez,

Clima

• mariscadora
•

• XOSÉ A. GACIÑO

'Ou exportamos marisco
con calidade ou virán eles
a vendernos o seu'

H

ai vinte anos, un era máis
novo, evidentemente. En idade , claro, pero tamén en esixéncias, en apeténcias , en esperanzas ... E non é que daquela un desexara a lúa (e ainda que a desexara,
era conscente de que non se podía
conseguir e prefería rebaixar o nivel
das súas aspiracións inmediatas),
pero tiña outro ánimo, máis fresco,
quizais máis inxenuo , para encarar
as dificultades .

•••

rda Rodriguez coida que o marisqueo
sempre é da mesma forma. Leva tri nta

cinco anos a traballar na praia e hai
dezaseis que se propuxera ordear e procurar
rendabilidade aos areais de Moaña. No de
hoxe, preside un colectivo de máis de 600
mariscadoras desta comarca e .ostenta o cargo
de vice-presidente da OP-38, organización que
regula o marisqueo na ria de Vigo e da que
forma.n parte case tres mil mulleres.
• SEVERINO XESTOSO

Cómo é momento actual do marisqu.eo?

boación. Axúdannos cos vixiantes e biólogos, ainda que como sempre entendámonos meHor con uns que con outros.
Por que se da o furtivismo?

No conxunto do 'pais non vai todo o ben que
A desorganización é o mellor caldo de cwltiquixeramos. En Vigo estamos bastante por
vo para o furtivismo. Se11 vixiáncia, hoxe enriba da média, porque ternos unha organitran dous e mañá son vinte. Desde hai dous
zación como non existe na maior parte das
Rias e isto permite vender a uns prezos re- · anos, nesta ria volvéronse complicar situaguiares ainda que non teñamos unha pro- -cións que parecian superadas. Hai quen
quer botarlle as culpas desta situación aos
ducéion moi alá Por desgrácia, este nivel
parados e aos drogadictos pero iso e un
de organización falta na maioria das rias.
conto. Os furtivos van sempre ben preparados e non temen pelas multas. O furtivismo
S_e mpre se tala de mellorar a .p roducé ·un oficio. Pratlcano xente que sabe moi
ción e os prezos, pero en rendivel este
ben mariscar, ainda que por moitos motivos
marisqueo?
non están legalizados. Un drogadicto pode
irá praia e tirar 3 ou 4 quilos e fóra.
A verdade é que non o é tanto porque somos moitísimos a mariscar. Son mellares
os resultados do marisqueo a frote. Deberia ser máis profisionalizado porque ternos
demmasiado carnés que se van reducindo
moi aos poucos. De feíto, non podemos
talar de cobrar un salário regular desta aco mellar caldo
tividade porque durante moitos anos esquilmaron as praias e mariscouse sen
de cultivo para o
cuotas. A recuperacion non é doada.

'A d~sorganización ·
é

Recuperar praias
Que debe facerse para convertir o marisqueo a pé nunha actividade estábel?
Non pedimos cartas ·da conselleria de Pesca, senon que repoblen e miren polos bancos. Temos que recuperar un ha chea de
praias en t9das as rias que non producen
nada e que foron enlamándose polos aterrados que se fixeron e se fan. A Consellaria di que para a cria da ameixa non hai
cartas e que de aqui en diante pode cambiar pois xa está en funcionamento algún
baoco de cria. Polo que din, a producción é
pouca e a nós ainda non nos tocou nada.

'
'

furtivismo. Sen vixiáncia,
hoxe entran dous
e mañá son vinte" ·

Veremos algún dia unha comercialización própria?

A relación cos mariscadores é boa, pero
as mariscadoras precisan cobrar axiña.
Non pode permitirse o" luxo de esperar. O
de ocuparnos nós de comarcializar é algo
que se fala moito nas xuntanzas, pero eu
levo moito tempo na praia e podo predePero conta o sector coas axudas precir que iso seria como esnafrarse contra
. ,u.n. .muro de formigón de dez metros de
ci~as da Administración?
,.
A,·,.. , t ... ,·,
'.anchó.' As marísoádoras 'v9'ndeh "na lonxa
Insisto en que o labor pendente·é ·a<repo... '< ~.:os fins de senia"ria aparecen- a 'cdb'rar ...
1,1
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Penso que nen o 20 por cento do colectivo asumiria cobrar aos 60 ou 70 dias.
Os mariscadores teñene pendente o
problema da seguridade social.
Polo de agora, a Consellaria airtda non a
esixiu. Aos mariscadores vainas costar
chegar un acorde sobre este extremo pois
as situacións individuais son moi diferentes. Se agora mesmo se implántase a Seguridade Social nos mariscadores, quedariamos menos da metade dos que somos.
O seguro e ben para os mariscadores e
axudaria a organizar colectivos tan dispares e problemáticos coma algíns dos que
hoxe ternos. A volta de dez anos todo o
mundo deberia estar coberto polo seguro
pero os paso.s terán que darse con vagar.
A recente xuntanza dos mariscadores
acadou aplausos e críticas.
Na reunión eramos todas mulleres, non
houbo interferéncias e invitárons ás que
en realidade traballamo~. O tema principal foran as relacións maricadores-confrarias. O colectivo de mariscadoras está
ben representado, e o caso de Moaña
con seis mulleres nos órganos de governo non se parece ao doutros portas.
Que pasou na OP-38 últimamente?
En poucas palabras, tiña grande confianza no presidente anterior pero habia discrepáncías e por iso pedidos eleccións
depois de cinco anos. O ex-presidente
entregounos unha documentación mínima e nunca máis se soubo del.
Fan competéncia as impórtacións da UE?
Si, pero estamos dentro e asi ten que ser.
Ou exportamos con calidade ou virán eles a
vendernos o seu. A realidade é que a nosa
producción non da nen para cobrer o mercado interno. Coido que o deperian facer as
, administración~;. é ·contmlar máis ;a calidade
e condidóns sanitárias do c¡ue entra.•

Non se trataba ·de facer a revolución
(os poucos que o intentaron aínda están a buscar a saída do túnel no que
se perderon) senón de reconstruir certo clima de convivéncia e de liberdade, de normalidade mínimamente democrática, un clima que fixera posíbel
traballar neutras reconstruccións. Teóricamente, a Constitución do 78 fixou
o marco mínimo para restablecer ese
clima de convivéncia, tan escaso e
esporádico ao longo da atormentada
história da Península Ibérica, pero
tampouco se trata agora de facer a
crítica das insuficiencias dunha Constitución na que o necesário consenso
obrigou a non entrar no debate sério
de temas fundamentais (monarquía
ou autodeterminación, por exemplo).
Mesmo coas súas insuficiéncias, esa
Constitución é un instrumento válido
para poder traballar en liberdade.
Xa que logo, non se pode negar (un,
polo menos , non o nega) que ternos
un Estado de direito e un sistema de
liberdades, cunha dinámica xa consolidada de eleicións democráticas , ás
que pode concorrer calquera opción ...
Pero, vinte anos despois, e xa con
certo cansáncio, un compraba que o
marco legal non sempre pode garantir
o clima de normalidade no que cal quera debate sexa posíbel sen crispacións descalificadoras ou ameazantes. Os resortes que seguen a dominar iso que se chama opinión pública
aínda poñen o berro no ceo cando se
queren abordar en profundidade determinados tabúes. En canto máis á
direita vai inclinándose a dinámica
eleitoral, máis fortes son os berros.•
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s proprietários de explotacións agrárias, os mariñeiros
e armadores, os dones de comércios familiares nos que se labora
a destallo, os traballadores de Astano
e Barreras, todos cargan coa Unión
Europea e máis coas suas directivas,
de abrigado cumprimento.

Da factura europea sé libraron os
bancos que manteñen uns servícios
inferiores aos vixentes no resto do
continente e uns intereses ben máis
altos. Para eles a norma da competitividade non canta. Viven nun coto
protexido. Na autarquia. Igual .que as
compañias eléctricas que agora pre. · ., tenden incump>r:ir a ecs:atasa. +

