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O diñeiro da língua vai
para os empresario~ .
~

.

As organizacións empresariais reciben o 36,6% do orzamento destinado a normalización lingüística. Algunhas ninguén as coñece. Outras teñen proxetos ben' chuscos ou son alegais. Pola contra, todas as asociacións que verdedeiramente están a loitar a prol da língua quedan excluidas ou reciben cantidades simbólicas. Para as máis.de 2.000 é!SOciacións culturais existentes destínanse s6 o 16,2% dos orzamentos. A Nosa
Terra non recibe axudas por cuarto ano onsecutivo e a _Mesa pola Normalización Lingüística por noveno.

c.

Clinton dá o seu
apoio·a González
no meando
a Solana para
presidir a OTAN
O nomeamento de Javier
Solana como Secretário Xeneral da OTAN representa
un significativo xesto americano. O próprio Clínton
acudiu a Madrid para darlle
a sua verdadeira dimensión que non é outra que a
de amparar á equipa de
Felipe González. (Páx. 15)
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Aniversário de
Pardo de Cela,
o noble galego·
decapitado polos
Reis Católicos
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PEPE CARREIRO

DICCIONARIO
DA LITERATIJRA
GALEGA
Volume 1: Autores

Dolores Vilavedra (coord.)
Un compendio informativo e crítico .
que recolle o labor de máis de mil
escritores galegos, desde a Idade
Media ata o presente. Un libro de
referencia e un imprescindible
instrumento de traballo.

Acilcaldia de
Allariz coida que as
críticas á té~mica
están fora de lugar
O Concello de Allariz levará
adiánte o proxecto de Central
de Coxeneración, incluido no
programa do grupo de Governo do BNG, para producir electricidade a partir de matogueira, serradelas e cascallo de
aserradeiros. Califica de fundamentalismo ecolpxista a opinión de Adega, contrária a rozar o mo.nte, e de Oportunista a
oposición de EU e PP. (Páx. 11)

Leyma

.convertirase no
principal grupo
.lácteo do Estado
A merca de Lactária Española,
propriedade de Tabacalera,
polo grupo cooperativo Leyma,
situará a empresa galega como a de máis volume de todo
o estado, permitíndolle ·ao leite
do país gañar importantes
cuotas de mercado maiormente en Andalucía e Catalu nya.
Á operaoión só lle resta contar
coa aprobación do Consello
de Ministros.
(Páx. 7)

O dia 1T de Decembro foi
unha data fundamental de
reivindicación do nacionalismo galega restaurado neste
século. Corñemorábase a
execución do Mariscal Pardo de Cela en Mondoñedo,
derradeiro defensor do Reino de (3aliza frente á imposición imperialista de Castela. Nestes días Galiza
Nova organiza diversos actos en Mondoñedo. (Páx. 21)

A-insubmisión

galega no
século XIX
O perigo. de morrer na mili
50% dos quintos non volvia por mor das guerras- e a
imposibilidade económica de
pagar a redención do serv.izo
militar, fixeron agramar un
fenómeno de ·deserción colectiva na Galiza do século
pasado que o historiador
Xesus Balb.oa estudou na
sua tese e que aborda nesta entrevista.. (Páx. 16 e 17)
--0

Por noveno ano consecutivo a Mesa pala
. Normalización Lingüística volve a quedar
fara das axudas á promoción da Hngua
galega da Dirección Xer~I de Políticq
·Lingüística. Pala .contra, asociacións e
entidades que non teñen·como fin a
normaliz?Ición do galega gozan de
importantes incentivos para desenvolver as
má_
is variopintas acüvi_dades,_ desde publicar
unha revista chamada El A_
cadémico até
organizar un descoñecido congreso de
empresários gandeiros en Oleiros. ·

A. Empresariais
(36,6 %)

Reciben o· 36.,6°/o -do ·órzamento, fronte ao 16, 2°/o
das Asoci.acións Culturais

As ~rganiza(ións empresariais son
as grandes· beneficiárias.·d o diñeirode normalización lingüística
CARMEVIDAL

A pratica dos últimos anos indi,.
ca que hai no país asociacións
e publicacións que só se coñecen cando o Diário Oficial de
Galiza publica as axudas á promoción do galega da Dirección
Xeral de Política Lingüística.
Ninguen, nen siquer as persoas
consultadas na vila, coñece a
asociación de empresários gandeiros de Oleiros, mais o organismo rexido por Manuel Re. gueiro proporciónalle 1.400.000
pesetas para a organización
dun congreso e a publicación
dun díptico. A mesma cantidade
receberon a Asociación · de Em~
presários e Profesionais autónomos de Porto do Son para a elaboración dun CD-Rom erí inglés, español e galega e mapas
bilíngües e a Asociación Rianxeira de Empresários para a adquisición de rotulación luminosa.
· A publicación. El Académico -do
clube ourensán de Futbol-Salarecebe 262.000 pesetas; mentres que 1.260.000 pts. son destinadas á edición anual da revis- ·
ta Galicien Magazine para o fomento do interese alemán polo
feito-galego .
Ano a ano, repítense as mesmas constantes, a pesares das
críticas reCibidas. De novo a
Asociación Alfredo Brañas, presidida polo cuñado de Manuel
Fraga, Francisco Puy Muñoz,
vai ser unha das grandes bene-

ficiadas xa que só polo conceito
recoñecido papel á prol da norde publicación dos contidos dos
malización lingüística do país,
curs·os que desenvolven obtecomo é a Agrupación Atexandre
ñen 960.000 pesetas, ainda que _ Bóveda da Coruña está subsise desenvolven case íntegradiada con 344.000 pesetas canmente en idioma castelán.
do na mesma cidade, o descoñecernento e a falta de implanDiñeiro
tación da asociación Os Novos
non impede que receba
para os militantes do PP
2.000.000 para a realización
dunha curtametraxe.
O presidente da Mesa pala Normalización Lingüística -que está
Tampouco hai que turar moito
a estudar a posibilidade de empara ler os dados réferidos ás
prender de novo accións xudiorganizacións non g uvernaciais contra Política Lingüística-,
mentais que operan en Galiza.
Xosé Manuel Sarille, considera
Entre Manos Unidas, lntermon
que. se produce un abuso instie Solidariedade 1nternacional
tucional evidente con diñeiro púGalega suman case cincO" miblico, redistribuindoo para favollóns de pesetas, ment-ras a
recer ás asociacións e entidaRede Galega contra Pobreza
des próximas ao PP.

a

-que denúncia o incremento de
pobres na Galiza e demandou
con contundéncia que se fixera
público o mapa da pobreza galega- só recebe 55.000 pesetas para a promoción dó galega. Dificil son tamén de xustifi_
car as 240.ooo· pts. para a normalización da documentación
da Asociación de Usuários Maci nto s h cando aos Comités
Abertos de Faculdade cun coñecido labor normalizador na
Universidade se lle nega calquer tipo de axuda.

Beneficios empresariais
Do estudo do reparto porcentual
da partida orzamentária de Política Lingüística agraman tamén

A auséncia de subsídios para a
Mesa é chamativa ao se comparar co máis de un millón de
pesetas que cobra o Instituto
de Estudios Bercianos por pu- ·
blicar obras como a correspondéncia do Padre Sarmiento ca
Duque· de Medina-Sidónia, por
non dicer das 784.000 que receben do governo galega os
centros asociados da Universidade a Distáncia (UNED) de
Pontevedra e Ourense.
Os contrastes veñen tamén á
man ao se tratar de .asociación
culturais onde as discriminacións agraman ·sen dificuldade.
Unha histórica asociación cun

A Mesa pola Normalizaci~n Lingüística non r.ecebiu axudas oficiai!:! por ·noveno
ano consecutivo.
·
TINO VIZ

dados interesantes. Son as Asociacións empresariais as principai s beneficiárias dos cartas
destinados á normalización lingüística recebendo un 36,6% do
total dos investimentos. Nesta
partida incluense os 2.000.000
destinados a encontros dirixidos
a empresários para entender a
mensaxe galeguizadora organizados pola Fundación GalizaEmpresa de Vigo.
Pese a que o seu labor non
adoita ser o máis importante
no campo da normalización do
galega no nível social, os empresários reciban ben máis
cartos que as asociacións culturais ás que chegan un 16,2%
dos orzamentos ou as asociaci'ón s profesionais cun 7,6%.
Compre sinalar, mália a impresión que poidan oferecer os
dados antes referidos, que estas axudas están destinadas a
asociacións e institucións sen
fins de lucro para o desenvolvemento de actividades de promoción da lingua galega
A deputada do BNG, Pilar Garci a Negro reclamou recentemente no Parlamento transparéncia, limpeza e concordáncia
coa finalidade das axudas a respeito ~e moitos millóns concedidos á potenciación do L!SO do
idioma galega que á vista das
entidades, as asociacións e as
empresas adxudicatárias non se

corresponde cos fins declarados. A análise das cifras levou á
deputada a falar de capitalización indirecta, utilizando as
cuantiosas cantidades de cartas
de normalización lingüística nun
estado de cousas que chamou
do triple R: redundáncia, rotulación e regulación . .

·rrespondéncia que certos ·empresários. galegas receben dcr
Xunta. Neste caso trátase de ·
siJbvencións a empresas privadas para .accións de promoción
da Lingua Galega segundo se
recolle na Resolución da Conselleria de Educación publicada no
DOG do dia 6 de Xullo de 1995.

Co fin de aclarar os critérios
empregados na distribuición
das subvencións e dilucidar se
as institucións que receben os
subsídios son en realidade
asociacións sen fins de lucro, o
BNG ten rexistrada unha pergunta que se debatirá no Parlamento na que se denúncia
que as inconsecuéncias, paradoxos e repartos clientelar-caciquis son tan evidentes que as
arbitrariedades saltan á vista
axiña. Tamén no grupo socialista se ten criticado o uso dos
cartos de política lingüística
con fins diversos e partidistas.
Na última ocasión na que o tema chegou ao pleno foi o deputado Ventoso Mariño quen
demandou control sobre os resultados do forte investimento
que a Xunta desenvolve nesta
matéria.

Pero o caso máis grave na relación de empresas favorecidas
con fundos públicos é o de Televisión Lugo S.A., que funciona
alegalemente nesta cidade, pois
carece, como as outras, do corresponderíte permiso administrativo, polo que Política Lingüística
póde estar incorrindo nun delito.

Manuel Reguelro Tenrelro, Director Xeral de Política Lingüística da Xunta.

Subvencións
a empresas alegais
O centro médico La Rosaleda, a
Editorial Compostela, La Región
e outras empresas agraciadas
con cantidades que van desde
dous a un millón de pesetas son
bos exemplos da xenerosa co-

r------------------------------------------------,
Rexeita ás de información xeral e
axuda a moitas bilingües

Política Lingüística
,subvenciona
a máis de .setenta revistas

Dase tamén a circunstáncia de
que Ophiusa Vídeo-Editorial, tamén vinculada economicametne
á mesma persoa propr~etária de
TV de Lugo, recebe 1.490.000
ptas de subvención en conceito
de promoción da lingua. Ophiusa recebe por contratación directa do mesmo organismo da
administración, todos os encargos de realizacións audiovisuais
de Política Lingüística incluidos
os producidos para o día das
Letras Galegas.•

As exudas Instituidas pola Xunta non consegulron nengun efecto real, a dlferéncia de Cataluna, onde os resultados están á
vista, coma neste pequeno comérclo.
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O apartado polo que en maior . (2:000.000), a revista Boletin
medida se xustifican as peti- · das Ciencias das Asociación
cións de subsídios de Política
de Ensinantes de Ciencias de
Gali~a (1.000.000), a a Guia de
Lingüística é o de revistas e
publicacións de entidades, orRianxo da Asociación Rianxeira de Empresários (3.000.000),
ganismos e asociación. Nos
dous últimos anos son máis
a Asociación de Empresários
de Artes Gráficas de Galiza pade sesenta as publicacións -a
maior parte delas descoñecira a publicación de Petroglifo
(1.400.000) e a revista xunto
das- que recebaron subsídio
de política lingüística chegancon memória e folleto da Fundación Monte do Gozo do Prodo algunhas de asociacións
profisionais e empresariais a
xecto Home (1.515.QOO).
superar os dous millóns de
pesetas.
Con máis de medio millón encóntranse revistas como Badal
de SEPT (947.000), o xornal
Un millón ou máis recebaron a
revista Concapag da Confedequincenal galega-ingles da
ración Católica de Pais de AluAsociación Fala Inglesa de
rios de -Galiza (1.000.000) , a
Pontevedra (704.000), a Zona
Monumental da Asociación
revista bilingüe de
altas capacidades . Cultural e Deportiva Zona MoFaisca de AEDES
numental de Pontevedra
(Educación Espe(504.000), a revista Sámanos cial) (1.343.600), a
xunto con edición de libros,
certame literário e lectura de
publicación sobre
poesia- da Asociación Cultural
Língua e cultura da
Terra de Navia-Eo
do mesmo nome (510.000), a
Britonia da Mesa
publicación relixiosa quincenal
Pobo de Deus da Fundación
para a Defensa del
Galego de Asturias
Fogar Santa Margarida
(1.000.000), a guia
(890.000), a revista Contrarretranca da AC A Estrada
de académias da
(500.000), e a revista Escola
Federación Galega
de
Académias
Viva da mesma asociación
(3.000.000), o libro
educativa (800.000).
vocabulário Por un
comércio mellar e
Datos tamén significativos en
canto a publicación que evimáis galega de
déncian a discrecionalidade
Centrotiendas de
dos subsídios son ·a subvenv.~o (3.000.000), a
revista -xunto con
ción do libro de Cáritas Diocesana A atención temprana
documentación de
oficina- da Area
(514.000), a publicación dun
libro de influéncia celta na culComercial Praza
6
tura galega de Junior EmpreMaior de Ourense
sa (160.000), unha guia de
e a área Comercial
A Ponte de Ourenlectura xuvenil da Fundación
se (1.600.000), caCai·xa Galicia (675.000) ou a
tro números da republicación do Cartulário de
Santa Maria de Carracedo povista Abelleira da
lo Instituto de Estúdios BerAsociación Galega
de Apicultura
cianos (660.000). •
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O diñeiro da normalización contra o próprio ·idioma
Sectores que están obxectivamente a prol da língua e
cultura do país adoitan afirmar que o PP carece de
política lingüística. A maioria destas persoas confunden
a existéncia dunha normativa legal e unhas accións
administrativas que vaian a prol da normalización
lingüistica, (esa deberia ser a política que levase a
termo un Governo galega consecuente coas suas
abrigas) coa existéncia dunha planificación no eido
lingüístico. Pero esta planificación existe por parte da
Xunta.e do PP. Só que ten un senso contrário.
A política lingüística do Partido Popular n& Galiza é un
facer que fai, en canto o idioma galega esmorece
paseniñamente arrolado polo adormecemento social
que coida que se están a dar pasos na sua
recuperación ollando só a legalidade, mentres o self
uso se perde irremisibelmente xeneración tras
xeneración. Son incapaces, por contraproducente no
plano eleitoral, mesmo nas suas própr_
ias bases, de
explicitar publicamente as suas verdadeiras intencións
lingüísticas, amparándose en eufemismos técnicos
como o bilingüismo equilibrado ou a pax lingüística.
A sua posición sustentase nunha lexión de estómagos
agradecidos qué viven precisamente do idioma
.
galego. Uns tratan de aferrollar os seus p~fviléxios de

docta casta, criando baluartes desde onde defender a
oficialidade e· a normatividade, pulando
inmisericordemente por criar confusión mentres
descalifican a todos os que non lles rindan vasalaxe. A
sua acción destrutora é tan forte e sistemática que
muda semana a semana a normativa oficial.
Outros, febles de pensamento e perguiceiros nas
suas obras, viven acomodados no pesebre do poder
rexeitando calquer toma de compromiso que leve
consigo un enfrontamento que poda facer posicionalos
ou perder previléxios tanto económicos (prérhios,
bolsas, axudas, traballos ben pagos ... ) como de
incidéncia no eido profisional ou de relación.
Os orzament_os que a Xunta recibe do Estado
(fortemente criticados pola dereita española), úsanse,
en consonánci~ coa política do PP, non para a
promoción do galega como está contemplado, senón
para asistirá própria rede clientelar mentres se lle
furtan a aqueles que, verdadeiramente están
comprometidos na defensa da língua própria. Estano
xa moito antes da existéncia de lexislación e
orzamentos a réspeito.
Aparecen asi asociacións pantasmas que receben

axudas millonárias non se sabe para que; revistas
bilíngües ás que Política Lingüística lles cubre toda a
sua tiraxe; meios alegais que son subvencionadas tres
veces por un mesmo conceito; empresas que, só por
engadir unha letra na sua función social obteñen unha
cuantía que supera a todos os meios de comunicación
escritos integramente en galego ...
· Esta política de apariéncias, pero que pretende a
supremacía do español para que asoba~le ao galega
sacándolle a seiva social, pode 9ar paso, se as '
condicións políticas .o permiten, a unha belixeráncia,
intrínseca á ideoloxia popular, contra o naso idioma.
Fraga lribarne.ten dado mostras sobradas deste tipo
de proceder. Despois de predicar o seu galeguismo,
pasaba a reprimir todo o autóctono que pudese
representar autoconciéncia. O seu galeguismo é o
"galeguismo de lacón con grelos". A frase non é nova,
xa era usada pola voceiro da UPG, Terra e Tempo, en
1965, referíndose ao hoxe presidente da Xunta. Era
un galeguismo que a própria xerarquia franquista
aceitaba. Despois viñan as medidas concretas. Peche
' da Revista Galega de Economía, trabas mil a Grial,
multa a Augusto Assia por defender o uso do
gaíego... •
ANOSA TERRA

P.ARLAMENTO

O PP pergúntálle a Mª Xosé Porteiro (PSOE)
se defende ao semanário porque quere_entrar no BNG

A Xunta di agora que A Nosa Terra non ·recebe
subvención por cuestións normativas
• CARME VIDAL

alusion ás recentes sentenzas
. que puxeron en tea de xuízo ·o
cumprimento da legalidade por
parte do PP, tanto a respeito da
programacion da TVG, como na
que lle daba a razón a Beiras ante á sua expulsión da cámara lexislativa por parte do presidente
do Parlamento, Vitorino Núñez.
Obviou González Suárez qüe reciben cuantiosas axudas méios
que utilizan tanto o galega como
o castelán e que o resto dos que
a reciben só acatan a normativa
oficial teóricamente.

argumentos para xustificar a discriminación de A Nasa Terra ca. mo do mesmo intento de restrin xir as condicions para que o sem aná rio quedara á marxe do
concurso de axudas.

ro a un médio", do que destacou
o peso histórico '1anto da sua cabeceira como da sua refundacion
no ano 1977, que está a escrebir
integramente nun galega perfectamente pulc~o e comprensíbel do
ponto de vista lingüístico".

nal tamén á marxe da lei que a ·
regula". A pesares diso, a parlamentária socialista dixo que estas
cuestións fundamentais pasaban
a un segundo grao cando se
compara co feito de que se teña
emitido unha arde co único fin de
eliminar do concurso á publicacíon: "isto é algo que pasa xa das
cores que podemos tolerar nunha
cámara democrática", dixo.

Ante a publi~ación a
semana pasada da
posibilidade de que a
Xunta tivese incurrido nun
. Ca%a de bruxas
delito de prevaricación por
sen precedentes
ter modificado o decreto de
Mª Xosé -Porteiro aludiu a que
axudas á prensa mediante
desde o governo da Xunta, dun
.un ha orde que as restrinxia
xeito antidemocrático, segundo
sínalou, se estaba a "poñer entre
ás publicacións diárias, o
as cordas a empresas xornalístiPP viuse na abriga de
cas que contra vento e maré in- ~
reconducir os seus
A ·oposicion centrou o debate no
tentan mantera frote unha publi- ffi
argumentos no Parlamento control político sobre os meios e cacíon como é o caso de A Nasa Q
. mesmo na persecución e discrimiTerra e están senda sometidas a <
e achacar unicamente a
nación do semanário. Na sua deun fustigamento sen ·precedenM! Xosé Porteiro afimou que a discusión está na "defensa democrática da llberdade".
fensa da moción, Pilar Garcia Necuestions normativistas a
tes nunha sociedade onde se tagro, do BNG, puxo sobre a mesa
la de liberdade de expresión".
discriminacion qu.e sofre A
o feito de que na arde que modifiNasa Terra. No entanto, a
caba o decreto ·e que eliminaba
A xornalista e deputada pulou papala sua periodicidade a A Nosa
ra que a Cámara non consentise
oposicion foi contundente
Terra desouvíanse os obxectivos
o acoso e derrube da publicacion
ao centrar a postura oficial
mateados de cara a buscar unha
e sinalou, "unha a unha, as máis
en cuestións .políticas e
maior presenza do galega nos
fortes discriminacions que está a
meíos de comunicación. Para a
sofrir o semanárío, desde a proibimesmo falar do
deputada, que fixo tamén valer a
cion expresa dos conselleiros a
macarthysmo e caza de
sua condicíon de lingüísta, "estaconceder entrevistas até a ausénse a executar un castigo financieicia total de publicidade instituciobruxas desenvolvidos polo

PP.

A mocion apresentada polo
BNG, a raiz da interpelación debatida no Pleno anterior, instaba
· á Xunta a estabelecer critérios
obxectivos e adecuados á actual
situación da língua galega nos
Os argumentos estritamente poméios de comunicacion co fin de
líticos e na defensa democrática
evitar a utilizacion clientelar.
da liberdade de expresion real
Mentres, o PP mudou radicalesgrimidos pala dep~tada do
mente os argumentos esgrimidos
PSOE, Mª Xosé Porteiro, levano debate anterior polo conselleiron a que o parlamentário do PP
ro da presidéncia Dositeo Rodrílle perguntase se tiña intencion
guez. Esta vez o· voceiro da dede buscar acomodo no BNG pareita centrou a sua defensa en
critérios unicamente normativis- · la sua "defensa numantina dese
determinado semanário". A identas á hora de estabelecer os destificacion,
outravolta, por parte
tinatários das axudas á normalído partido do governo do xornal
zacion nos meios. O conselleíro
cun meio de comunicacion da
talara no pleno do 21 de Novemorganización nacionalista volveu
bro da esixéncía de que se trata~
a
agroma,t no Parlamento e deu
se de meios con periodicidade
as claves para a interpretación
diária para p0der ter cabida nas
tanto da búsqueda e cámbio de
axudas á normalización lingüistica, afirmando tamén que A Nosa
Terra, non demandara axudas.
f

•

Nunha análise histórica comparativa, que a deputada socialista
non evitou facer, "a situación actual mesmo é quen de superar a
época ·na que se decretou a autocensura nos meios de comunicación, lago abolida coa Constitución". Para Porteíro, "a situacion actual non é menos ca dun- ~
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macarthysmo noxento que nos
debia avergoñar a todos". +
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Lilllllll""""""'---"""'""-----PUar García Negro acusou á Xunta de mudar o decreto para deixar fora a A Nosa Terra.

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

A semana pasada A Nosa Terra
denunciaba que á arde reguladora das aXudas (6 Xullo de 1995)
restrinxia o decreto do 21 de
Abril de 1994, polo que anunciaba a intención de emprender ac. cións legais contra a Xunta pola
posibilidade de que incorrera en
prevaricación, O portavoz do PP, ·
Fernando González Suárez, eludlu en todo momento neste debate parlamentar o falar nen da
orde nen da p·e riodicidade das
publicacións para estabelecer a
defensa do reparto feito pala Secretaria Xeral da Comunicación
en funcion de critérios exclusivamente normativistas.
"A postura responsábel e progresista é aceitar a normativa oficial
·e non contribuir ao confusionismo como aqueles que segueri a
utilizar normativas non aceitadas
por lei, e xa vai senda hora de
acatar todas as sentenzas e non
só as que nos conveñan", sinalou Goniález Suárez en clara

O góverno .de Galiza comunícase en castelán
Se no anterior pleno, Dositeo
Rodríg.uez aseguraba con firmeza que toda a comunicación
exterior da Xunta se desenvol. via en galega, na última sesion
do Parlamento non lle quedou
11Jáis ao governo galega que se
1
plegar ante as evidéncias mostradas pala deputada nacionalista Pflar Garcia Negro.
De cada conselleria foi tirando
·a parlamentária documentacion
oficial remitida en español a
concellos e outros organismos.
Con irania pero tamén cunha
forte denúncia, Pilar Garcia Negro lamentou que nengun
membro do governo estivese
nese momento na Cámara para
escoitar as suas acusacíons
fundamentadas con prot;>as físicas. Comezou a ler a deputada
e na9a menos que a Conselle-

ria de Sanidade
anunciaba que:
"Con motivo de
las matanzas domiciliárias de cerdos, costumbre
muy arraigada en
nuestra Comunidad Autonoma ... "

· a unha, das
que a deputad a foi mostrando pérolas
nas que nen
se respeitaban os topónimos en galega -coque se
incurria nunha
ilegalidade
manifesta,
saltando a Lei
·de Normalización Lingüística- para rematar co broche final no
que o director
xeral de Xustiz a,
Xaquin
Garcia Sánchez convidaba ás administracions locais a

'Con motivo
de las matanzas
domiciliarias de
cerdos, . _
costumbre muy
arraigada en
nuestra
Comunidad ... ",
lese nun folleto
da Consellaria
de Sani·dade

Pilar Garcia Negro non poido
máis que dicer
que era a matanza do porco, -do
cocho ou do marrán a que .estaba
arraigada, de cerdos xa é máis
problemático o
localizalas. A partir dese momento
tocarialle o turno
ás demais consellerias, unha

¡

facer un estarzo para empregar o galega. Igual que o xaponés en Suráfrica. dixo a deputad a nacionalista, quen despachando como fai Fraga
en todos os plenos, segundo
dixo- repartiu cadanseu documento aos conselleiros que foron entrando, respondendo ao
anúncio da votacion.
Ao conselleiro de cultura regalou lle un suplemento íntegramente escrito en español sobre
as cidades de Galiza e o Camiño de Santiago editado polo organismo que el rexenta baixo a
planificacion do seu irmán e coa
intervencion de máis dun familiar de· deputados sentados nos
escanos do PP. 'Vázquez Portomeñe foi quen máis detidamente se parou a observar o éaderno que lle fara entregado.~

-------------------------------------------------------------------------~-----------------------~---~

SEMANA DE PROTESTAS

• EN TRES DIAS PERCORRERON AS RUAS GALEGAS SEIS MOBILIZACIONS DIFERENTES •

Os afectados do Mar Exeo
ped~n as indemnizacións na rua
Máis de tres mil persoas percorreron o Sábado as ruas da Coruña
para exixir o pago das indemnizacións pola-catástrofe do Mar Exeo.
Os mariscadores e pescadores
das contrarias afectadas lembraron, ante a proximidade do xuizo,
os grandes desperfeitos económicos que causou o embarrancamento, e que reclamarán parto de

dez mil millóns en concepto de indemnizacións. Tamén houbo tempo para que os pescadores sinalaran que os restos do Mar Exeo
continuan situadas perto da Torre
de Hércules e que, segundo o estudio elaborado pola Universidade
de Santiago de Compostela, os
efectos contaminantes nas costas
ainda están lonxe de remitir.•

Os produtores da pataca queren que a Xunta
actue na Limia
Futuro digno para a Limia foi un
dos lemas que protagonizaron a
manifestación de· máis de mil
agricultores en Xinzo. A preocupación dos productores de patacas ven dos baixos prezos
aos que están vendando, menos de vinte pesetas por quilo,
e á pouca cantidade que secomercializa. Segundo os repre-

sentantes do Sindicato Labrego
Galega, só se leva vendido o
15% da colleita, mentres que
outros anos, nestas datas, xa
estaba vendido o 40%. Alcaldes
de concellos da Limia e representantes do Bloque Nacionalista Galego e PSOE solicitaron
medidas de intervención da
Xunta na Limia. Os agricultores

fan fincapé en tres pontos: a
necesidade de regulamentar os
prezos, un plano de regadío e a
entrada en funcionamento do
Consello Regulador da Pataca,
xa que leva seis anos en situación de provisionalidade. Os
agricu~tores queren que non se
poñan á venda outras patacas
coma se fosen da Limia •

Na Coruña, polo desenvolvemento
industrial da comarca

Os familiares dos presos independentistas e do .
Grapo piden o reagrupam~nto e o traslado a Galiza

Os traballadores da Coruña esperaron ao ·Luns para sair á rua e
o fixeron na noitiña, convocados por UGT e CCOO. Os voceiros
sindicais lembraron que máis de corenta mil persoas están .no
paro na comarca e solicitaron unha reunión coa patronal, concellos e Xunta. Na manifestación, os lemas trataron a desertización
industrial e a imposibilidade de subsistir só co sector servizos. •

•C.V.

A. PANARO

Máis de vinte organizacións
condearon en Compostela o
endurecimento do bloqueo a Cuba
•C. VIDAL

Centos de persoas manifestáronse en Compostela convocadas
por máis dunha vintena de organizacións de solidariedade, políticas e sindicais en apoio a Cuba e
contra a aplicación da Leí HelmsBurton que endurece ainda máis
o bloqueo contra a illa. Ademais
de nove das asociacións de amizade con Cuba e Latinoamérica,
ANOC, BNG, CAF, CIG, CCOO,
EU-EG, FPG, Galiza Nova, MEU,
PCPG, UGT e SLG sumáronse á
marcha unitária que percorreu as
céntricas ruas compostelanas
desde as doce da mañá do Sábado 2 de Decembro.
Na mobilización repetíronse as
consignas que hai agora un ano
se corearan na primeira mobiliza- .
ción nacional convocada en solidariedade coa illa caribeña e que
significou un paso adiante das
campañas galegas de apoio a
Cuba. "Fidel, amigo, Galiza está
contigQ", "Cuba socialista, Galiza
tamén", "Fora ianquis de Guantá-·
namo" ou "Bloqueo non, autodeterminación" foron alguns dos lemas ouvidos durante a marcha
que tivo o seu momento ·máis
emotivo no saudo afectivo aos
manifestantes do cónsul de Cuba
· na Galiza, Luis Felipe Vázquez,
desde o balcón da sede do con-

sulado nunha céntrica rua compostelana.
Na pancarta da cabeceira, portada
por representantes das forzas convocantes, liase o lema "Contra a
Lei Helms-Burton, contra o bloqueo", a seguir, os diversos colectivos respaldaban os seus lemas de
apoio á illa entre unha maioria de
bandeiras cubanas e galegas. No
remate da marcha, na Praza das
Praterias de Santiago, a escritora
Anísia Miranda foi a encargada de
ler o comunicado asinado por todas as forzas políticas que apoiaron a manifestación. O texto fixo
unha chamada de atención sobre
as sancións internacionais que
pretenden impor os Estados Unidos co fin de impedir as relacións
comerciais de terceiros países con
Cuba, violando a sua própria soberanía. Anísia Miranda lembrou que
se pretende levar até níveis extremos o bloqueo que está a sofrir a
illa desde hai máis de trinta e cinco
anos, rondeado de xeito repetido
pola Asamblea Xeral das Nacións
Unidas. No comunicado denunciábase ·asimesmo que o problema
entre Estados Unidos e Cuba non
é socialismo ou capitalismo, senón
independéncia ou anexionismo, e
faciase un percorrido pelas ameazas contra a soberanía cubana recollidas na recente leí dos Estados
Unidos.•

Os familiares dos presos independentistas e
os pertencentes ao
Grapo pediron por
cuarta vez conxuntamente o seu translado
a Galiza e o reagrupamento nunha manifestación celebrada o movido Sábado 2 de Decembro ás cinco da tarde en Compostela. A
política de dispersión
entendida como unha
pena adicional tanto
para os presos como
para os seus familiares
foi denunciada durante
a mobilización na que
se pediu a amnistía para os presos políticos galegas
e se condenaron os diversos
métodos de tortura ·aos que
son sometidos os presos independentistas e antifascistas.

· que ir a Madrid para ser controladas. Ramona Loxo, a nai
de Duarte Abad, sae o Veñres
e volve o Domingo para ver
media hora ao seu tillo .en Teruel, moitas veces tamén a través dun cristal. Ramona fala,
Dezasete presos galegas do
despois de recoñecér a incoGrapo e oito independentistas
mtmicación á que son someti-todos fóra da Galiza- contidos os seus tillos, do seu intenuan- nas cadeas españolas,
alguns sofrindo graves enfer- · rese por estar conectados con
Galiza, nomeadamente da nemidades sen que se lles aplicesidade de ler sobre o que
que a leí para a sua posta en
está a pasar no país. Emárcaliberdade, segundo denunciase aquí a campaña dos Comí.ron vários familiares dos presos. Xosé Luis Fernández
González, membro da Asembleia para Ceivar aos
Presos/as Políticos Galegos
(ACPG) denuncia que se está
a utilizar diferente raseiro para
os membros do GAL, eles están na rua mentres os presos
do Grapo enfermos seguen en
prisión e, outros como Xil Araújo, van xa para os 19 anos de
cadea sen que se lle aplique a
lexislación que os permitiría
estar xa fóra por ter cumprido
a condea. Tamén sinalou Fernández González o agravamento que supón para o nivel
económico das familias dos
presos o feíto de que estes se
atopen dispersos.

Sacrificio da familia
As mesmas denúncias eran repetidas palas nais dos presos
independentistas que- portaban
a bandeira de cabeceira da
mobilización. Aurélia Vázquez,
nai de Xabier Filgueira, preso
en Jaen, necesita tres dias para poder ver ao seu tillo durante 40 minutos por un cristal.
Ademais, ten que facer noite
na capital andaluza. A incomunicación agrávase ao tardarlle
en chegar máis de un mes as
cartas que lle envian que , ao
estar escritas en galega , teñen

tés Anti-Represivos, que o
mesmo dia da marcha repartían entre os manifestantes un
folleto no que, baixo o lema
"Esta información interésache", pedia para os presos
apuntes, revistas, artigos ou
"calquera outra causa que creas que poda interesarlle". Apareci a n tamén os enderezas
dos presos independentistas
para lles remitir os envios: Teruel, Córdoba, Jaen, Manzanares, Cuenca, León, Avila e Alcalá de Henares.•

Rexeitainento unánime
ao encoro do Umia
As ruas de Caldas de Reis foron o cenário dunha masiva manifestación
na tarde do Sábado en contra do proxecto de encero no rio Umia, que
culminaba unha xornada de paro xeral. As sete mil persoas que se mobilizaron eran viciños de Caldas, Maraña e Cuntis, concellos afectados,
e foron acompañados de representantes políticos, entre os que se
atopaban os tres alcaldes, todos do PSOE. A Coordenadora das Plataformas Antiencoros apresentara o Venres, na Xunta, vinte mil alegacións contr8: o proxecto, e o seu representante en Caldas, Fernando Pérez, afirmou que este era unha cópia do que estivera previsto
para unha vila de Huelva. Dixo que isto fora detectado ao atapar no
borrador réferéncias a Sanlúcar onde debia poñer Caldas de Reis. •

DIAS
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• Novo impulso
á paz en Irlanda
doNorde
A visita de Bill Clinton
semella ter acelerado a
busca dunha saida ao
proceso de paz en Irlanda
do Norde. A negativa do
IRA a entregar ningunha
cantidade de armas,
condición indispensábel
para o governo británico
para comezar talquer tipo
de negociación, estaba
QL!iando o proceso,
iniciado hai un ano, a un
calexón sen saida,

•O comité de
empresa
denúncia a
situación da
RAG
O despedimento de vários
traballadores da Rádio Galega
só é o comezo dunha série de
medidas de reaxuste do persoal.
Dese xeito afírmao o comité de
empresa tras serlle comunicado,
pela Dirección de Recursos
Humanos da CRTVG, que a
política de despidos continuará
nos vindeiros meses. Para estas
medidas, a dirección da rádio
non ofrece ninguha alternativa
polo que está convocada unha
asamblea de traballadores para
o vindeiro 12 de Decembro. O
comité de empresa ere que a
rádio autonómica está a
atravesar o peor momento da
sua traxectória, cun progresivo
desmantelamento e cunha
repercusión na calidade da
programación.•

• Vários barcos
seguen
amarrados en
Ribeira
Dos cincuenta e oito barcos de
Ribeira que poden pescar en
Marrocos, ainda quedan oito no
porto galega por problemas
relacionados coa burocrácia.
Dous deles ainda están
pendentes de obter o permiso
da Secretária de Pesca e os
restantes negocian co ministério
de Pesca do país africano. O
máis grave, neste caso, é a
volta que se deu despois de
chegar ao caladoiro, ao non
poder traballar. Os traballadores
destes palangreiros esperan a
saida dos barcos, despois de
estar previsto o comezo da
pesca desde o primeiro de
Decembro.• ·

• A CIG ratificase

na sua postura
na folga do
•
ens1no
Para a central nacionalista e
para o Sindicato dos
Traballadores do Ensino de
Galiza, a folga que se ·
convocou no ensino no mes de
Outono tivo grande incidéncia
e foi o resultado da oposición
dos traballadores á Leí da
Participación, A valiación e
Governo dos centros. Para os
dous sindicatos, non é válida a
postura das restantes centrais
do ensino, que argumentaron
en contra da folga a sua
perigosidade en relación á
calidade de educación. Para
. CIG e STEG, a converxéncia
dos sindicatos de clase na
protesta teria efectos
diferentes ante unha lei, que

segundo informa Xelís
de Toro, desde Londres.

JUAN CARLOS 1
DE ESPAÑA E
V EN SUÍZA

foi rexeitada en referendum
por case un 90% dos
profesores. Esta razón
bastaría, segundo a central
nacionalista, para que todos
os sindicatos suscribisen a
convocatória de folga. •

•Os CAF~
·s atisfeitos
dos resultados
na Universidade
da Coruña
Ós membros dós Comités
Abertos de Faculdade da
Universidade da Coruña están
moi satisfeitos dos resultados
obtidos nas eleicións a xuntas
de faculdade e consellos de
departamento. O incremento
do número de representantes,
en relación a outros anos,
consolida ao sindicato
estudiantil como o primeiro d~
universldade coruñesa. Asi e
todo·, láianse de non ter
ningún representante no
campus de Ferrol e na
faculdade de Económicas.•

·•A CIG quere

denunciar
a Ferlosa
ante .a OIT
Celebrouse, o primeiro diado
· mes, o xuizo polo despido de tres
Jraballadores da pizarreira
Ferlosa. Como xa é costume ·
nesta empre5a de Quiroga, os
despidos efectuáronse antes das
eleicións sindicais e contra
traballadores que se induian nas
listas da CIG. Estes traballadores
xa foron despedidos tres veces
nos últimos·anos e, segundo a
central nacionalist~. a pizarreira
só admite a "sindicatos da sua
cor''. A excusa para despedir aes
traballadores foi coacción,
allanamento de oficinas e
paralización da actividade laboral.
Rexeitando as imputacións, o
avogado dos traballadores
lembrou que os tribunais de
xustiza sempre abrigan a
empresa a readmitir aos
despedidos. A CIG quere ·
denunciar á pizarreira. diante da
Organización Internacional do
Traballo, do Valedor do Povo e
estudiar a via penal.•

Mália as adverténcias de
Gerry Adams, presidente
do Sinn Fein sobre o
perigo do proceso e a
posición do presidente de
Irlanda, John Bruton, que
non consideraba
indispensábel a entrega
de armas, John Majar non
se sentiu presionado.
A fórmula que se probará
agora pasa pola
constitución dun grupo de
traballo que asesore no
proceso. Estará formado
por George Mitchell, antigo
cabeza do senado dos
Estados Unidos, Harri
Holkem, anterior presidente
do govemo filandés e o
xeneral John de Chastelain,
ministro de Defensa do
Canadá, sigue informando
Xelís de Toro. Mália a
detención dun comando do
INLA na fronteira irlandesa,
que fixo aumentar os
rumores de movementos
de armas no território, a
sensación de que o
proceso de paz osixénase
reforzouse cando o
presidente dg Ulster
Unionist pediu aos
paramilitares unionistas
que entregasen as armas
incondicionalmente. Ainda
que o chamamento non tivo
éxito, queda patef)te o
compromiso do líder
político. O paseo de Bill
Clinton foi ben acollido por
ambas partes e as
repercusións económicas e
sociais foron inmediatas,
informa o
correspondente. +

• Franza entra
na história: ·
duas semanas de folga
do sector público

• Renfe di á Xunta
que, se quere
melloras,
que as pague
A liña A Coruña-Ferron abre feridas entre a Xunta e Renfe. O deterioro da liña
motivou un informe ·da consellária de
P·olítica .Territorial, exixindo mellaras na
liña, especialmente no ·tramo BetanzosFerrol. Xosé Cuiña ameazou con suspender o convénio con Renfe, polo que
a cámbio de cartas da Xunta, a empresa ferroviária mantén as vias que considera deficitárias. Desde Renfe, a resposta produciuse axiña e foi negativa
para as aspiracións da Xunta. Prometen a revisión da via, que algúns expertos califican de insegura, pero non asume ningunha inversión e despraza os
costos que supoña o amaño á Xunta. +

• Israel, coa teima
de Xerusalén
A votación nas Nacións Unidas sobre a
decisión de Israel de proclamar como a
sua capital a cidade de Xerusalén no
ano 1980 é xa un ritual. Pero, cun proce'SO de paz en perigo, este ano, Israel
quedou soa defendendo a sua decisión.
Cento trinta e tres paises votaron en
contra e só Israel defendeu a sua pos1ura. Estados Unidos abstívose, en contra
do seu apoio habitual. Simon Peres, primeiro ministro israelí, reitera, en canto
ten ocasión, que non hai posíbel acorde
sobre a cidade e que non será dividida.•

• Xa hai denominación
de orixe
para o mexilón
Segundo informou a Xunta, o mexilón xa
ten a denominación de p~oducto galego
de calidade. As
condicións pasan
polos requisitos
de ser recollido e
manipulado no
país e ter unha
mínima calidade.
Coa orde do governo galega, formarase un consel lo regulador
para o mexilón,
cuxa función é vixiar o fraude e
rexistrar a todas
as empresas que traballen con este producto. A denominación Mexilón de Galiza
debe servir de garantía dentro da competéncia do mercado pero os traballadores temen problemas derivados da purga que se está a dar no mar co posíbel
resultado dunha marea contaminante.+

• Investigación
xudicial
sobre as denúncias
do Rebullón

En París, a xente saca as b.icicletas porque
non funciona o transporte público. Pero, ademais, comezan a engadirse noves problemas coa falla de suministro de .electricidade
e gas. Non en ván, son perta de cinco millóns de traballadores do sector público os
que levan en folga duas semanas. Alain Juppé, o primeiro ministro, non está disposto a retirar a reforma da seguridade social, que afecta
aos funcionários, e o seu chamamento ás negociación só entraba rialgúns pontos do proxecto. Os sindicatos déronlle as costas ao governo ao non . aceptar negociacións a médias.
A auténtica revolución na que se está a converter a longa folga súmaselle o fenómeno das mobilizacións. O Martes 5 sairon ás ruas francesas
máis de médio millón de persoas. Pero, para
Juppé, respaldado polo presidente da República, Jacques Chirac, o prioritário é a "cita históri-
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ca" que Franza ten coa Unión Europea en 1997,
para a que hai que solventar todas as deudas
do sector público. Nos últimos días, profesores
e estudantes universitários uníronse ás protestas e un novo elemento, a onda de frío,
. ameaza con desestabilizar a vida ria Franza. +

Días· atrás, traballadores do centro psiquiátrico O Rebullón , situado no coñcello
de Mos, denunciaban a situación dalgúns
enfermos, .aos que se ataban nas suas
camas. Os traballadores criticaban que a
falla de persoal fixera que se recorriran a
estas medidas, privando de liberdade aos
pacientes.A fiscalía de Pontevedra solicitou aos responsábeis do hospital psiquiátrico un informe sobre as denuncias dos
membros do eomité de empresa para
emprender Uf'1ha investigación xudicial. •

AGRO-INDÚSTRIA

O Consello de Ministros aprobará esta semana a operación

Leyma convertese no principal .
grupo leiteiro estatal ao mercar Lesa
•A. EIRÉ

A merca de Lactária
Española, propriedade ·de
Tabacalera, polo grupo
cooperativo Leyma,
situará a empresa galega
como a de máis volume
de todo o estado,
permitíndolle ao leite do
p~ís gañar importantes
cuotas de mercado
maiormente en Andalucia
e Catalunya. Á operación
só lle resta contar coa
aprobación do Consello
de Ministros.
A operación da venta de Lesa a
Leyma debia quedar pechada o
Martes 5 de Decembro na reunión da Comisión Delegada do
Governo para Asuntos Económicos, pero non foi asi. A reunión
non se celebrou por máis que estivera prevista e tivera no seu arde do dia o estudo desta transación. Fontes ministeriais anunciaron que seria o próprio Consello
de Ministros, a celebrar o dia 7, o
que aprobará definitivamente a
oferta de compra realizada por
Leyma. O Governo central facultará á Comisión Delegada de
Economia para que estude a execución dos requisitos da venda.
O acordo entre Leyma e Tabacalera quedou pechado o 4 de
Decembro, despois de que o
grupo galego realizara a última
liña de propostas. Agora só falta
por concretar a fórmula xurúdica
e o tratamento fiscal da operación . Ainda asi, existe un certo
nervosismo nos rectores de
Leyma. Na sua opinión as manifestacións en contra realizadas
desde as institucións autonómicas bascas só teñen por obxeto
"encerellar por celos, pois o seu
cooperativismo e tan cativo que
non ten capacidade para entrar
nunha operación deste calibre".
O précio da_venta está cifrado
en 4.000 millóns de pesetas,
pero Leyma non .só terá que
afrontar a compra, senón tamén
reestruturar Lactária Española,
polo que canta cun crédito de
8.000 millóns de pesetas, con-

A loita contra a "cuota láctea" permite agora a expansión a outros mercados con:ia está a facer Leyma.

cedido polo ICO e avalado pola
Xunta. Pero o grupo cooperativo
galega non participa só, senónque comparte a adqusición co
grupo basco lparlat. Leyma,
ademáis de quedarse coa marca Ram e a rede de distribución,
será a proprietária das factorias
de Nadela, Sevilla e Girona, cedéndofle ao grupo basco as de
Logroño, Santander e Vizkaia.

os mercados. Fontes da empresa manifestáronlle A Nosa·Terra
que "isto non quer dicer que tañamos pensado desprendernos
das factorías de Sevilla e Girona. Irnos aproveitar o leite que
se produce nesa zona. A situación en Andalucía e canto máis
favorábel ao estar Puleva (a
principal firma nesa zona) nunha difícil situación, polo que podemos recuperarlle mercado".

Importantes mercados
Tres son as razóns · principais
Leyma terá deste xeito _acceso a
que permiten agora esta venda,
dous dos principais mercados
xa cancelada várias veces con
lácteos estatais, cun "posicíona- - anterioridade. A primeira, a firmento perfecto": o de Catalunya
me determinación de Tabacale·e o de Andalucia, onde a marca
ra de desprenderse de Lesa. A
Ram está fortemente implanta- . Segunda, a forte división intestida. Esta marca de Lesa é tamén
na que sofre a patronal láctea
a millor posicionada e a que ten
estatal. Tanto polo abandono de
maior cuota da mercado das
algunhas empresas, entre elas
que compiten hoxe no estado.
Leyma, como pola división exisDesde Leyma pénsase que esta
tente. Esta situación leva a que ·
será unha boa fó'rmula para ina presión dada en .anteriores
troducir o leite galega en todos
ocasións para fustrar os acor-

dos, non fose tan forte esta vez,
mostrándose moito menos agresiva que en anteriores procesos
negociadores. O acordo de cooperación de Leyma con Glas e
lparlat foi tamén decisivo para
impedir que a patronal bloquease até de agora as conversas.

Unha operación positiva,
segundo o SLG
A outra razón decisiva foi o
apoio dado á operación polos
governos de Madrid, Euskadi e
Galiza. O cámbio de postura
destes governos débese a hegativa experiéncia que supuxo a
entrada do grupo italiano Parmalat en Portugal. A_sua preséncia desestabilizou o mercado, até o ponto de que case liquida o sector lácteo portugués.
As consecuéncias foron tan funestas e .as protestas sociais
tan grandes que asustaron aos
distintos governos peninsulares.

ANOSA TERRA
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Parmalat era, precisamente , o
outro grupo que presentou oferta por Lesa. Este medo a entrada do grupo italiano, que patrocina várias equipas deportivas e
que ten fichado a múltiples xogadores, ·foi o que levou a que
outras multinacionais operantes
no estado español, preferisen
tamén que fose un grupo autóctono, moito menos agresivo, o
· que se fixese con Lesa. .
. O Sindicato Labrego Galega califica a adquisición de Lesa por
Leima como "francamente positiva". Desde o sindicato agrário
considérase . que servirá para
"potenciar o sector transformadordo país, fortalece as empresas
autóctonas como Leyma, o tecido productivo, e abre novos mercados". O SLG peílsa que "agora
· se está nunha situación inmellorábel para recuperar Larsa e rea1izar dunha vez un importante
Grupo Lácteo Galego".+
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

Camilo Nogueira anúncia a sua entrada no BNG

J

A conferéncia nacional de UG ·celebra
a unión do nacionalismo
• CARME VIDAL

O anúncio de Camilo
Nogueira da sua
integración no BNG, a
asisténcia de Xesus
Costas, a reincorporación
de 45 militantes de Lugo
·que antes pasaron por
EU-EG e entre eles
mesmo a entrada de
Francisco Villanueva no
consello naciona·I da
formación -cando hai
quince dias tora nomeado
conselleiro de EU-EGconseguiron que a
conféréncia nacional de
UG tivese unha
transcendéncia
insospeitada como un
paso significativo na unión
do nacionalismo.
Todas as forzas políticas integrantes do BNG estaban repre-;
sentadas no acto de clausura
no que nom·eadamente se valoraron os resultados acadados
polo proxecto comun do nacionalismo galega.

De esquerda a direita: Gustavo Docampo, X.M. Beiras, Bautista Álvarez, X. Henrique Rodríguez Peña, Camilo Noguelra e Fernando Acuña.

dades "para transmitir as nosas
ideas en pé de igualdade".
1

Quedaron sen argúinentos 1

Uns 300 asistentes superaron
No acto de clausura, o portavoz
as espectativas depositadas na
do BNG, Xosé Manuel Beiras,
conferéncia celebrada o Sábado
defendeu a necesidade de confidia 2 en Compostela, pero foron
gurar forzas políticas próprias
nesta .ocasión os no mes prósen a imposición das estatais e
prios os que acadaron maior
definiu á fronte nacionalista coatención. A participación de Camo "un proceso, unha realidade
milo Nogueira desde primeiras
viva de cara á autodeterminación
horas da mañá nos debates e a
do país" que quedou afortalado
sua intervención no seo da concoa entrada de UG. O líder naferéncia para explicar o seu sicionalista quito~ releváncia taléncio político -para non intervir
mén aos protagonismos indivina decantación da formación . duais na história do nacionalisnacionalista segundo sinalou- e
mo, "non existen demiurgos, non
as razóns polas que agora deciexisten grandes criadores de idediu integrarse como militante no
as, este país xenera proxectos
BNG foron un dos momentos
colectivos, coas suas glórias e as
máis esperados da xornada. ·
suas penúrias, cos ·seus acordos
de unidade e os séus conflitos inNo debate político, os delegados
ternos cando os houbo".
de UG valoraron moi positivamente a sua integración na fronDespois de loubar o crecimento
te nacionalista e as suas posibilido .BNG a todos os niveis, Bei-

ras dixo que o teren as forzas
integrantes da fronte por. riba de
particularidades o proxecto . nacional do povo galega, estaba a
producir un grande desconcerto
no poder estabelecido , "pero
van de lado porque ainda han
sofrer moitas máis tundas na
sua precariedade mental".
·
En nome da comisión executiva
de UG, Domingo Merino destacou o acerto e a importáncia política de que hai un ano duas culturas políticas confluiran despois
de moito tempo de competéncia
eleitoral e resaltou a significación,
desta conferéncia -a primeira celebrada desde a integración no
BNG e ás portas da asemblea
nacional de Ferrol- pola reafirmación do reforzamento do nacionalismo e o reencontro con persoas coas que compartiran proxectos pela .sobérania nacional.
Pero ·Merino non escatimou a
acusación "aos inimigos do na-

cionalismo que quixeron escurecer esta decisión e no momento
no que se produce negan a importáncia da unidade". Agora, segundo o líder de UG, "quedaron
. xa sen argumentos os que magnificaron operacións de maquillaxe política frente a unha decisión
de. envergadura e poñen sempre
retos á unidade e á alternativa
que representa·o BNG".
O panorama político que está a
sofrer Galiza, co fracaso do PP
que se mantén por meio do clientelismo, reclama de forma urxente, segundo Merino, ao nacionalismo como única alternativa xa
de cara aos próximos comícios
electorais e por iso manifestou
que o obxectivo prioritário de UG
é o fortalecemento do BNG.
"UG sae reforzada desta conferéncia e lembra aos compañeiros do BNG que a nosa lealdade
prometida hai un ano foi unha
realidade e unha decisión toma-

A. PANARO

da s~guindo as necesidades do
país"; rematou Domingo Merino
afirmando tamén que nos próximos días ianse seguir sumando
militantes á fronte nacionalista.
Bautista Álvarez pola UPG , Xesus Vega por lnzar, Gustavo Do-.
campo e Henrique Rodríguez Peña polo PNG, Alberte Rodríquez
Feixoo e Xan Rama Trillo por Esquerda Nacionalista, Mário López
Rico polo Colectivo Socialista en
neme dos diferentes grupos da
frente nacionalista, e Xose Manuel Beiras e Encarna Otero en
representación da Comisión Permanente do BNG, participaron
como convidados no acto de
clausura, ao que tamén asistiron
pola CIG Fernando Acuña e Manuel Mera e Elvira Cienfuegos
por Adega. O secretário confedera! do sindicato nacionalista, Manuel Mera, defendeu na sua intervención "unha posta en comun
do BNG e a CIG para cambiar a
realidade do país". •
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Os viciños xestionan as actividades abandonados polo conceflo de Santiago

Vite, de polígono marxinal a bairro con vida
.Entre os edifícios administrativos da Xunta
e o·ambicioso Auditório de Galiza, en
Santiago de Compostela, está situado o
bairro de Vite. Óito mil viciños. viven nel e,
• ARANTXA -ESTÉVEZ

"O 90% dos viciños de Vite non
entraron ainda no Auditório de Galiza. A razón está en que non se
poden permitir pagar as duas ou
tres mil pesetas que custan os espectáculos que se programa como pode ser a ópera", explica Rosa Alvárez Prado, directora do
Plano Sócio Comunitário. O Auditório foi contruido hai cinco anos, a
uns cen metros do bairro e non
está concebido para a cultura popular. Para os viciños de Vite, está
orientado a unha cultura "elitista".
O local da Coordenadora de Bairro, onde confluen asociacións e
entidades da zona, é moi peque- .
no. Non se poden levar a cabo
todas as actividades necesárias
por falla de espazo. A pouca distáncia, atópanse as instalacións
do concello en Vite; tres prantas
con douscentos metros cadrados. Os viciños pensan que non
teñen un uso útil e que estarian
mellar xestionadas pala Coordenadora. Por esa razón , pecháronse hai uns días no local para
reinvidiqir o seu uso pala viciñanza. "E o naso problema máis
urxente. O conceHo ten o local
como auxiliar do Auditório de Galiza e como axéncia de desenvolvemento local. A sua utilización é
mínima se se teñen en canta as
necesidades de Vite", di Xosé
López, educador social do bairro.
O peche fixo que o BNG apresentara unha moción no concello, que se debatirá nestes dias.
No local da Coordenadora, alugado, entran e saen mozos que teñen, ali, o seu ponto de encontro.
Traballan no taller ou aprenden a
sumar. As mulleres, maioritariamente, acuden á escala de adultos, que é responsabilidade de
Rosa Alvárez. "Hai diferentes
graos de aprendizaxe, desde
xente completamente analfabeta
até as que queren sacar o graduado escolar, pasando polo manexo de papeis administrativos.
Ni11guén ten complexo e é un xeito das viciñas trabaren amizade
entre etas", di. A directora do Plano Sócio-Comunitário tamén reseña a auséncia de axudas do
concello para este proxecto.

O concello de costas a Vite
Nen o Xacobeo, nen a capitalidade cultural afectaron ao bairro de
Vite. "Como tampouco ao rural de
Santiago, que segue sen saneamento", di Rosa. O presidente da
Asociaéión de Viciños de Vite
desde a sua constitución, en
1985, Alfredo Santomil, afirma ter
pensado moito nas razóns que
poden levar aos responsábeis
municipais a negar axudas e impedir o desenvolvemento do bairro. "Penso que non hai motivos
políticos na atitude do concello.
Se ben, é certo que a nosa asociación non· é como a maioria.
Cando solucionamos o arranxo
-. dos edifícios, non nos contentamos. As mellaras teñen que darse a nível social e o que asusta
ao concello é o importante movi-

até hai pouco, costábal les recoñecelo, ao
ser considerado unha zona marxinal.
Desde hai oito anos desenvólvese un Plano
Sócio-Comunitário, cuxa finalidad~ é tentar

facer un bairro máis digno para vivir.
Para os seus responsábeis., o concello
. de Santiago déulle as costas a Vite e
non destina cartas para a sua mellara.

cuns resultados xa imborrábeis.
consecuéncias máis graves de
"O primeiro que entra polos olios
non ter apoio do concello son a
é a mellara de infraestruturas,
imposibilidade de realizar máis
pero hai moito máis. A xente di
actividades e as dificuldades-de
coa boca ben chea que é de Yite
reinserción social da mocidade.
porque síntese orgullosa de que
Se as autoridades municipais
o seu bairro estea nos médios
quixeran, poderiamos conseguir
de comunicación como protagomellares relacións coas emprenista, porque fai actividades.
sas, con posibilidade de que os
Conseguimos remata qoa costurapaces traballaran nelas", -di o
me da policía de
educador Xosé
identificar aos raLópez, ·que trabapaces de Vite ,
11 a dia a dia na
formación e reinCoordenadora- cando cometían
un acto delictivo ,
serción social.
loita por un
ainda que non o
fixeran cos deXa non ·é un
cámbio social,
máis. Xa non. se
polígono,
dá
que veña un
non só de
amigo e me diga
é un bairro
que pasou por Viinfraestrutu ras,
te co coche e que
A directora do
e iso asusta
lle roubaron as
Plano Socio-Cocatro rodas. Ha-·
m u nitário, Rosa ao concello"
bia unha lenda
Alvárez, está connegra sobre o
vencida de que
ALFREDO SANTOMIL,
bairro, que remaVite deixou de ser
tou ", di o presipres.idente da
un bairro marxinal
dente da Asocia- .
· mália o esqueciAsociación de Viciños ción de Viciños.
mento .do .conceJil. llo. Os resultados
Tanto os viciños
débense a unha
como os responmaior unión vicisábeis da Coorñal e á coordenadenadora ven dición de todas as
fíceis as relacións
entidades que acco concello pero teñen- a espetuan na zona. Para Xosé López,
ranza de utilizar axiña as instalaun dos cámbios máis notábeis é
o sentimento de fachenda aca- · ción públicas que hai en Vite.
"Pode ser que teñan medo de
dada polos viciños. "Ademais,
que a cantidade de actividades e
~ como educador, un dos problede proxectos que ternos desbor~ mas máis graves que me atopei
den a capacidad e de local. Ca
~ hai oito anos .era o absentismo
concello nunca se sabe. Lembro
escolar.
Non
era
un
problema
inA mellara do l!specto externo do bairro fíxose patente nos·dez últimos a11os.
que, hai un par de anos, emitidividual, era un problema social
mos unha nota de felicitación
que afectaba a moitos nenas.
Entramo$ no coléxio sen que os - porque nos cederan un palco e a
micamente á Coordenadora de
mento de base
luz para un coricerto. Cando fumestres e os pai$ nos apoiaran
Bairro de Vite, formada pala
que hai en Vimos montar o evento, atopamos
nun principio. Despois, entendeasociación de viciños, a xuvenil,
te. Non lle inteque nos retiraran a axuda", coron que, polo ben dos seus tillos,
a de país do coléxio e outra~
resa que un
menta Santomil. Mália esa catiñan que implicarse e rematar
cinco máis, con diferentes finaligrupo de xente
réncia de colaboración, o polígocoa pasividade da escota. Foron
dades. O concello só aporta
se reuna a tano pasou a ser o bairro de Vite,
os país os que exixiron e denunlar porque iso . cartos para actividades punperdendo a connotación negaticiaron e, por certo, rematouse co
tuais e, se se pode mantera ina?
xenera conva que acompaña a esas agloproblema de que nenas e nenas
tervención no bairro, é pola
~ i{~
ciéncia reivmdimeracións urbanas que se consnon foran .á escola", explica.
axuda do Plano Autonómico de
ct.
cativa entre a
truiron a partir dos anos· 50 e
ci
· viciñanza", di.
Drogodependéncias. "Tivemos
Rosa Álvarz Prado
que acolleron a unha povoaciólÍ,
Alfredo Santomil di que o Plano
unha crise moi forte hai uns
é a directora do A principios do
maioritariamente do rural e de
Sócio-Comunitário pasou por_alanos, cando os viciños pagaron
Plano Sóclo-Comu- ano 1987, uncondición humilde.•
aos técnicos do seu peto. As. tos e baixos pero que se mantén
nltárlo de Vite.
ha série de feit os delictivos
foron asociados a bandas xuvenis da periféria de Santiago. Antes de que se endureceran as
respostas agresivas por parte
dun sector da povoación, as asociacións viciñais decidiron pór en
marcha o Plano de Prevención e
RESTAURANTE
Tratamento da delicuéncia xuvenil. "O governo municipal apoiou
o plano de palabra pero . non
aportou· axuda. Foi unha sort~
que xurdira a posibilidade de que
a Xunta contratara tres técnicos
durante seis meses. Pero, con
Onde vostede pode petiscar lJns deliciosos bolos de bacallau,
estes recursos, non se podía acempanadas variadas ou disfrutar de outros pratos máis fortes
tuar ao nível qe tódos os bairros
de Santiago. A hora de priorizar,
coma o arroz de marisco, bacallau á portuguesa, carne ao
entendeuse que era Vite o que
máis precisaba de intervención
caldeiro ... e rematar coas nosas sobremesas.
social e comezou a levarse a cabo o Plano ~ócio-Cornunitário",
García Lorca 8 A florida (As Travesas) Telf. 23 48 26 VIGO
canta Rosa Alvarez Prado.
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Cociña .caseira galego-portuguesa

Oito anos despois, o concello
de Santiago non apoia econó-

Horario : 11 ,30 - 15,30 J 19,30 - 00,00 horas.
Descanso: Domingos pala tarde e Luns todo o día.
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Recomenda volver aos cupos de 1994

A frota do espadarte é partidária
de limita"." capturas para asegu~ar
• SEVERINO XESTOSO

Caseque dousc~ntos
barcos galegas andan ao
espadarte no Atlántico e
no Mediterráneo, desde
Canadá á Arxenti na no
Oeste, e de Noruega a
Suláfrica no Leste. A frota
quer limitar os cupos para
asegurar a estabilidade
actual e futura destas
pescas.

riamente preocupado" pala evolución nesta zona.
No, apartado das medidas do
peixe, a proposta dos Estados
Unidos houbo unha modifica. ción -voluntária- sobre a regra que estaba en vigor desde
1991, que estabelecia a proibición da captura e desembarque
de peixe vivo cun peso inferior a
25 quilogramos (125 cm. a contar desde a mandíbula inferior) e
que permitía un 15% de peixes
máis pequenos. A modificación
consistiu en fixar a tafia en 119
cm. sen nengfun tipo de toleráncia. Os Estados podarán· escoller unha das duas alternativas.

· A XIV Xuntanza Ordinária da Comisión Internacional para a Con-·
O Comité científico recibiu o enservación do Atun Atlántico (ICcargo de facer un cálculo total de
CAT), recomendou na sua xuntanza de Novembro manter os
capturas precisas para acadar un
rendimento máximo sosíbel da
cupos de peixe espada (ou espapesqueria a cinco, dez e quince ·
darte) aprQbados no 94, que son
5.000 toneladas ao Norte do pa- · anos vista. Os países membros
da Comisión consideran este un
ralelo 5º Norte (en 1955). Ainda
programa científico de futuro.
·
asi, no informe científico do Comité de Investigación indícase
_que a povoación de peixe espaA recente conferéncia e acordo
das Nacións Unidas sobre conda no Norte continua en declive.
Mália non pronunciarse taxativaservación e xestión de povciacións de peixes transzonais e
mente sobre o grao da mesma
altamente migratórios pode reno Sul por falla de dados, .o devandito Comité afirma "estar seforzar á ICCAT e a outras orga-

nizacións internacionais;. por esta razón a Conferéncia ten a mirada posta no seu tumprimento.

Porcentaxe de cotas
de captura
no Atlántico Norte
(Desde 1997)
j

%

Estado

10.00
41,25
29.00
7.50
6.25
6.00

Canadá
España
Estados Unidos
Portugal
Xapón
.
Outros

100.00

Total

Censo de palangreiros
de superficie de
caladoiros internacionais
(a 1 de Xaneiro de 1995)
Número ·

. ,
~, pesqueira

Matrícula

28
9
7
4
8

Vigo
Xixón
(\Tui) A Garda
A Coruña
Outros

56

Total

A ICCAT tamén fai fincapé n
observación dos oistintos acordos internacionais, neste sentido redundou nunha das conclusións do CITES (Convénio sobre Comércio Internacional das
Espécies Ameazadas da Fauna
e Flora Silvestres) e que se retire á problemática do tabeirón
(espécie tan importante como a
do peixe espada) da que non se
descarta unha futura regulación.
O BOE do 14 de Novembro,
coincidindo coa xuntanza do CITES, publicaba unha Orde pola
que se "regula a actividade da
frota española dirixida ao peixe
espada". Os afectados por esta
disposición xa calificaron de ''ter.rorífico" o seu contido. O artigo
1 asegura que a Orde "ten por
obxecto regular a pesqueira de
·peixe espada efectuada polos
buques españois incluidos no
Censo de Frota Pesqueira Operativa en calquera área marítima na que se atopen". Para esta frota a medida deixa traslucir
que non haberá unha continxentación do caladoiro , é dicer,

será un caixón de xastre onde
irán chegando os excedentes
doutras frotas. Existe o temor
de que, unha vez se produza a
asfíxia do caladoiro, non se
contemplen os direitos adquiridos na sua regulación e que
traía consigo numerosos en·frentamentos.
O artigo 2, nos pontos c) e d), revélase a intención do Governo de
buscar no caladoiro o remédio
ante os excedentes xerados nos
últimos vinte anos, ao desviar a
este a todas as frotas que non tiñan caladoiro . Unha estimación
do volume de esforzo pesqueiro
. nesta área supón que haberá unha frota de 130 barcos galegas,
cunha média de 15 homes traballando ao Norte do paralelo 52 N e
máis de 40 barcos con 18 mariñei ros cadanseu pescando ao
Sul do mesmo paralelo.
Edelmiro Ulloa, secretário das
patronais de ANAPA e ARPOAN descalificou a política pesqueira do governo asegurando
que é "do dia a dia, do parcheo,
non é unha política pesqueira
de futuro, nen sequer a meio
prazo, só é ir tapando buraos.
Asi non irnos a ningures".+

CONFLITIVIDADE LABORAL
A dotación presupostária da transferéncia recollia a continuidáde do personal

A' Xunta desatende
a folga de fame dos .interirios das Cámaras Agrári~s
• CARME VIDAL

· Desde o pasado Venres dia 1 de
Decembro, 14 ·interinos das disoltas cámaras agrárias locais están
en taiga de fame para reclamar.
os 47 postas de traballo transferidos polo Ministério o 1 de Xaneiro con dotación presupostária pero que a Xunta tira a concurso
sen atender ás demandas dos interinos que quedarian sen ningun
direito sobr~ as prazas. No serán
do Mércores dia 6 foi hospitalizada unha das folguistas.
·
A folga de fame, que dura xa
case unha semana, non conseguiu que a Xunta convocara en
nengun momento aos representantes dos traballadores a pesares tamén da mediación do Va1ed or do Pavo que o pasado
luns asegurou que o tema ia.ser
tratado nunha reunión entre a
conselleria de Agricultura e a de
Presidéncia. A Xunta ainda non
se puxo en. contacto co comité
legal de folga nen cos representantes sindicais da mesa sectorial ~a función pública.
O conflito ven desde comezos
de ano cando a Xunta aceita a
transferéncia das cámaras agrárias locais cunha dotación presupostária na que se incluía a
. continuidade dos traballadores
para logo tirar as prazas a concurso de traslado co fin de se-

Cando xa se· está a notar no estado físico dos interinos os efectos dos dias de folga de fame,
seguida baixo control médico
nos locais sindicais de Santiago,
ainda non se deu solución por
parte da Xunta. Os traballadóres
anúncian que non cexarán na
folga sen que exista un compromiso por parte da Administración que supoña a estabilidade
dos seus postas de traballo. A
solución poderia vir dunha conversión en laborais fixos por
parte da conselleria de Presidéncia ou da recolocación na de
Agricultura pero, até o momento, ambos organismos tíranse
mutuamente a pataca quente
sen se sentar a negociar cos -representantes· dos traballadores.

edifício administrativo central da
Xunta, de onde foron desaloxados o venres pala noite. Os traforon
balladores caneaaron o control
desaloxados
poiicial pero ao longo do dia os
de
que quixeron entrar comprobaSan Gaetano
ron que mesmo identificándose
non podian acceder aos locais
sindicais onde se atopaban pechados os seus compañeiros.
Mesmo quen isto escrebe tivo
problemas á hora de entrar a talar cos folguistas nesa noite xa
que, unha vez tomados os da0
II
dos e despois de meia hora de
<
z
conversas telefónicas un policia
<
a..
sinalou que segundo ardes dos
<i
superiores estas non son horas
ren cubertas con funcionários . o momento se recolocou a todos
de informar. Despois de indicarda própria administración autoos traballador~s transferidos e
lle que, en todo caso, infórmase
-nómica. Nun mes as prazas tal
cando hai que informar e os crimesmo no caso de Sanidade está
e como sairon na relación de
en pé O· compromiso de· estabilitérios rion os estabelece a polipostas de traballo van estar
dade por parte da conselleria.
cia, pergunta de se as ardes viListas negras
ocupadas por outros funcionáñan dos _superiores do seu corpo
ás poryas de San Caetano
rios da Xunta sen que se albisou da Xunta, b policia respondeu
O voceiro dos interinos, Xoán
que unha solución para a reco- · Carlos Berrocal lamenta ter esque non sei se os meus ·superioOs interinos denúnctan ademais
locación dos interinos.
res talaron cos superiores de
perado un ano sen que nengun
a existéncia de listas negras tanaquí. A anécdota dá conta tarepresentante da Xunta os recibito en San Gaetano como no PaNo colectivo de interinos o grupo
mén dos múltiples atrancos que
ra e entande que os servizos que
zo do Hórreo onde se lles impemárs numeroso canta con nove
están .a ter. os interinos á hora
até agora ocuparon coa sua dodiu entrar unha vez tiñan conceranos de antigüidade nas prazas
de facer as suas xestións na adtación presupostária, vanse pritadas entrevistas con represensen que agora se lle recoñeza
ministración e mesmo o luns, no
vatizar como xa se están dando
tantes do BNG e o PSOE. Precenengun direito á hora de aceder
comezo do Pleno, fumos tamén
casos en Ourerise e van ser ocuden a esta mobilización, secuna novas concursos ou oposicións
testemuñas de como, a pesares
pados por persoas da corda do
dada cunha fofga de todos os
de confirmar que tinan unha enou mesmo na solicitude de estabiconselleiro. Pola contra, Berrotraballador.es afectados, várias
lidade no emprego. Os feitos protrevista no Parlamento e de encal riega que se estáa reducir o
protestas, entre elas o desplegue
treg'ar a sua identificación, impetag9nizados agora pala consellegasto de persoal; simplesmente
dunha pancarta no Parlamento
ria éie Agricultura e a de Presidénse disfraza, o que até agora cono debate sobre os orzamentos. · diuselles a entrada até que dous
cia non teñen precedente na addeputados sairon do edifício na
rrespondía ao capítulo do persoal .
sua busca.·+
ministración autonómica onde até
pasa ao de gastos en empresas.
A folga de fame comezou no
Os

traballadores
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ENERXIAS RENOVÁBEIS

A central fornecerase·con
·rozas que ·serverán para evitar incéndios
.
.

Allariz defende a térmica · de leñas
como modelo de enerxia limpa e renovábel
.

.

• G.LT.

O Concello de Allariz
levará adiante o proxecto
de Central de
Coxeneración, incluido
no programa do grupo de
Governo do BNG, para '
producir electricidade a
partir de matogueira,
serradelas e cascallo de
aserradeiros. A Alcaldia
califica de
fundamentalismo
ecoloxista a opinión de
Adega, contrária a rozar
o monte, e de oportunista
a oposición de EU e PP.
Outros grupos de
defensa da natureza,
como a Comisión para a
Protección
Medioambiental de
Allariz ou Greenpeace
defenden a central.
A térmica queimará leña para
producir 1.500 quilovátios hora
e auga quente. A auga servirá
para un sistema centralizado de
calefacción de vivendas e outras instalacións, entre elas unha piscina climatizada. Ao ser
unha indústria de enerxia renovábel , o Estado abriga a Unión
Fenosa a comprar a prezo taxado a electricidade producida.
Cos beneficios desta venda pagaranse os salários da equipa
técnica da central e da brigada
de limpeza do monte.
Considérase que esta central,
con 1.500 quilovátios de producción, é de pequeno formato,
non comparábel, por exemplo,
coa térmica de Paléncia da que
se esperan 34.000 quilovátios
hora e que foi criticada polo seu
alto consumo de leña nun área
desforestada.

A roza do monte cada cinco anos reducirá o risco de lume.

A Asoctacion ·para a Defensa
Ecolóxica da Galiza (Adega) re-

ción Meioambiental de Allariz sinala que a térmica, pelas suas
clama un estudo de impacto amcaracteristicas, só está suxeita
ao Regulamento para Actividabiental e a opción de apresentar
alegacións dura(lte un periodo
des Nocivas Molestas Insalubres
de exposición pública do proxec- · · e Perigosas. O tenente de Alcalto, que non se deu formalmente.
de Francisco Garcia coida que
Desde Adega sinalan que o metanto no pleno convocado para
llar uso da leña rozada e das setratar do proxecto como nas
rradelas seria a compostaxe. A
asambleas informativas, as disComisión Cidadán para a Protectintas opcións tiveran ocasión de
ilustrar sen trabas as
suas propostas e que ao
longo de todo o proceso
o expedente da Central
tora de acceso público.

Mellora do monte
A previsión de consumo de leña
da térmica será de 18.000 toneladas-ano, das que 11 .000 xa
están a producirse nos aserradeiros da comarca. Desde a Alcaldia defenden o proxecto coma unha fonte de riqueza, tanto
en forma de pastos de traballo
como de aproveitamento e limpeza do monte e utilización do
calor xerado. Consideran que
as rozas en ciclos de cinco anos
mellorarán o monte e reducirán
o perigo de incéndios.

Anxo Quintana, alcalde de Allariz, defende as avañtaxes de queimar biomasa de xeito controlado.

A. IGLESIAS

Adega -recoñecen-, pero hoxe
dade canceríxena dalguns subnon podemos considerar esa
produtos da combustión, amáis
posibilidade, que está tora de
de sinalar que a térmica non dará
calquer ,..,revisión económica; a
benefícios. Desde a Alcaldia dede rozar o monte
nuncian que a dipara a térmica é
reita tiña Chorente
realizábel e con(o lugar do parque .
tinuará un uso
empresarial no
previsión
tradicional hoxe
que se quer instade consumo de .lar a Central) coninterrompido".
vertido en verteleña da·termica doi
Amais do informe
ro no que se
queimaba. lixo.
de Greenpeace
será
de
18.000
que valora positivamente a térmiOs que se manitoneladas-ano,
festan contra a
ca ao considerala
das que 11 .000
Central branden
dentro dun cámun informe realizabio necesário caO Governo municipal do
xa están a
BNG califica a posición . ra ás enerxias redo polo catedrátinovábeis, o Conde Adega a respeito da
co de Enxeñeria
producirse nos
térmica, asi como a douQuímica de Comcello mírase no
tros grupos ecoloxistas
exemplo da térmiaserradeiros da postela, Manuel
con preséncia na comarca de Sant Pere
Bao, que califica o
comarca~
de Torelló, en Caproxecto de impoca (Brote, Os Verdes~
sibel, anticuado,
Me~ de fundamentalismo
tal.unya, que con
características
inaceitábel, .falso e
ecoloxista. A pretensión
· ruinoso. O Alcalde
de Adega de que a matésemellantes ás
ria orgánica está mellor
Anxo Quintana sido proxecto de
no monte, convertiria en
Allariz aparece
nal a que Manuel
utópico calquer proxecto
profusamente ciBao ·é o abandeide explotación da bioma- . tada como exemplo de aproveitarado do Plano de Residuos Sólimente da biomasa e ten -recibido
sa, a xuício dos que
dos Urbanos da Xunta, que ten
un prémio estatal de enerxias alapostan ·desde o Concepor obxecto a incineración de lixo.
llo pota Central Coxeneternativas.
radora. "Tamén poderia
. A Xunta aportará 184 millóns do
O PP de Allariz advirte de perigos
investimento total -previsto de
limpar o monte unha bride fumes, ruido e da potencialigada verde como quer
390 para a Central.•
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ESTRATÉXIAS DE DESENVOLVEMENTO

ALTERNATIVAS DO, PEQUENO COMÉRCIO
EN· GALIZA
XULIO M~ .FERNANDEZ REQUENA

Os autónomos que defendemos os nosos ·de ventaxas urbanísticas tales como faciliLago de ter lido as declaracións que o sedade hos accesos, urbanización das zonas
próprios negócios sen máis empregados
ñor Fernández Ñúñez fixo para A Nosa Tenas que se 1nstalan. as máis das veces á
. rra ainda sigo sen imaxinar para que conque nos mesmos e as veces ca axuda da
mar><e dos planos de desenvolvemento das
vocou un congreso e que se poido debater · família, ainda que cuantitaivamente sexacidades, a sua ubicación en zonas onde o
mos os máis, somos unha minoría no.nonel, dadas as conclusións a que chegou· e
LA.E. ten baixos indices de situación e que
so peso especifico tanto nas asociacións
que comezan a soar a eterna cantilena. Panori son correxidos etc.
como diante das institucións. O comerra iste señor e para a Federación Galega
ciante-traballador autónomo debe dunha
de Comércio parece que a crise que padev~z desp.reridets~ da influéncia dos sectoPor outra banda a falta de unha nova lei, fai
ce q sector é allea á que padece Galiza,
res empresari.ais, en especial da CEG, coque naveguemos ca permanente ameaza
que só a preséncia dos hipermercados e
das grandes distribuidoras multinacionais e
menzando unha nova _vía de traballo asounha moi desafortunada política impositiva
ciativo dinámico que nos ·permita facer · das suas imposicións ao máis variado nivel,
son as causas da crise, sen ter en canta a
tentando sempre de
conexión entre o sector e a sociedade na· frente con forza á crise. .
que vive. Como é posibel que non se teña
- - - - - - - - - - afogar o pequeno comércio e as cadeas de
A destrucción dos secen canta a destrucción dos nosos sectores
distribución autóctotores produtivos nacioprodutivos e a reforma do 'mercado laboral
nai s, agro, gandeiria,
nas, ao mesmo tempo
cando son realmente estes os que fan cair
que arruinan aes secconstrucción naval, in as vendas nunha clara e lóxica relación entores produtivos ao endustria, pesca ... , _xunto
tre descenso de producción e de ingresos?
cher o mercado galecunha reforma do merga de produtos foránecado · 1~oral que recorA sua confianza na paralización da expanos ás veces xogando
sión dos hipermercados pola negativa do
tou os ingresos médios
con prezos por baixo
governo da Xunta a conceder novas licéna base de contratos
dos custos. Campañas
cias é irrisória, so basta con lembrar que o
temporais de corta ducomo a de liberdade
propio Fraga acudeu a Lugo a inaugurar o
ración, contratos por hode horários, alentadas
que alí se abren e que enviou ao Conseras, reducción das papalas grandes distrilleiro de lndústria a que fixera o mesmo co
gas de desempregos e
buidoras e acompañade Ourense, aberto grácias a que o P.P.
un ambiente de insegudas de toda a parafergoverna en Barbadas e así podía conceridade pola precarieda·nália da prensa e teleder a licéncia que o Concello de ·Ourense
de xeral dos postes de
visión, en especial das
negara. Por suposto, para este señor os
traballo fan que o concadeas privadas, sucomerciantes galegas somos empresários
sumo interno decreza
poñen un dos ataques
con moitos traballadores contratados, consen que se albisque unque de triunfar suporian dinamitar aos peha pronta recuperación. lsta caída ao consideración que permite que desde a Conquenos. Xogando ademais demagóxicasumo interno arrastra consigo ao comércio
federación de Empresários de Galicia, as
galego que agra:vandose pola competéncia
mente ca opinión pública sen amasar nunca
Camaras de Comércio ou a Federación
as consecuencias sociais e éeonómicas que
desproporcionada dos hipermercados, favoGalega de Comércio sexan . submetidos
teria tal medida, (peche· de establecementos
aos interéses dos grandes ·empresários ca
recidos pola política do P.P. e do P.S.O.E.,
e perda en postos de traballo, vulneración
beizón do P.P., de aí que na sua referéntanto dende os gobernos centra ou autonóde dereitos adquiridos polos traballadores ... )
cia ás modificacións do mercado laboral
mico como desde os concellos, consistente
na aplicación de impostes como .o LA.E:, o
estas sexan vistas dende a parte benefie que irían moito máis lonxe das ventaxas
ciada e non da perxudicada.
que o consumidor pensa que teria, non quepago por módul~s ou concesión a estes

'O comerciante-

traballador autónomo
qebe dunha vez
de_sprenderse da
influéncia da CEG,
comenzando unha
nova via de traballo
asociativo"

rendo decir por iso que non deba existir unha flexibilidade contemplando os sectores e
· o médio no que desenvolven a sua actividade, asi non é o mesmo o horário dunha pan~deria que o dunha tenda de calzados, nen
podemos considerar igual unha cidade que
unha villa na que as feiras sigan tendo importancia capital.
Non nego que comércio e comérciantes ternos que pasar por unha renovación pero
non podemos cair nas tipicas modernizacións superficiais, asi os locais renovados, o
escaparátismo ou un simple troco de situación xeográfica para pasar dos centros urbanos a unha das grandes áreas son alcanzábeis so para aqueles que teñan a capacidade económica que significa afrontar unha
muda ou a expansión, e a sua promoción a
base de cretos representa un máis que posible risco de endebedamento nistas condicións dificil de afrontar. A aparición do cooperativismo ten que ser contemplada como
unha das solucións básicas xa que é o único xeito que o pequeno comércio ten de facer frente ás diferentes guerras (de prezos,
adianto de campañas ... ) que as multinacionais nos están a impór e que de momento
levan todas as trazas de gañar, asi como un
movemento asociativo que coordine os diferentes sectores e as suas actividades dotando-os de forza e representi vidade diante
das institucións. lsto non supón nada que·
non se fixera xa, os farmaceuticos, moitas
ferreterías e tendas de xoguetes xa se teñen xuntado en cooperativas que lles distribuen as mercaderías a précios competitivos
cos hipermercados, no que se poderia considerar como un primeiro paso.•
Xuuo M . FER • ' DEZ REQL'E'IA

a

é comercianre e milirante do B.N.G.

ENSINO ESOCIEDADE

GUERRA: DE RELIXIÓN NA XUNTA
MANUEL DIOS

Estamos asistindo a unha polémica pública, certamente artificial , pero que amosa,
ben ás claras, como reacciona a Xunta de
Galicia diante de determinados problemas e poderes. Referímonos, como non,
ao tema de relixión· católica na escola e
ás ensinanzas alternativas para o alumnado que, libre e democráticamente, opta
por non asistir a esa clase que se oferta,
non o esquezamos, de maneira obrigatória en tódos os centros e9.ucativos_públicos d.o Estado Español ·en virtude · dun
Acordo coa Santa Sede que condicioná a
educación perpetuando unha relíquia dun
pasado fortemente confesional que debera estar superado e que, polo demáis,
non ten parangón simjlar_na UE.
A polémica, en calquera caso, non é nova. Reproduce outras anteriores.· Máis
·particularmente á propiciada pela lgrexa
Católica española cómo consecuéncia
dunha Orde do MEC que incluía o xogo
do parchís entre un amplísimo grupo ·
doutras actividades alternativas. Na Galiza o chivo expiatório eséollido para facer
demagóxia foi, quén o diría, a costura. _
Námbolos dous casos a Conferéncia Episcopal ex·presou públicamente a súa contrariedade por varias razóns. En primeim. lugar, por non ser consultada e, a continuación, por non considerar razoabel equiparar o xogo do parchís ou a costura con algo tan sério c0mo son ''los arraigados sentimientos religiosos del pueblo españo(".
O asunto pode levar a confusión para os

que non saben que a culpa de que existan
as ensinanzas alternativas á relixión católica
tena a mesma xerarquia eclesiástica. Pois é
precisamente ela a que se opón á implantación da única opción posibel nun Estado
aconfesional e nunha escola laica -ou
neutra- como gosta dicer Don Gonzalo
Anaya. Esta non é outra que a da liberdade.
Se non somos, constitucionalmente, confesionais, a relixión tería que tratarse como o
que é, un asunto íntimo e, polo mesmo, co. mo calquera outra crenza relixiosa, a súa
ensinanza, a catequese, non pode ser asignatura que forme parte dun currículum académico obrigatório, sen o n unha actividade - - - ~ estritamente privada e;
·obviamente, voluntária.
lsto é o que ocurre nos
estados non confesio- nais do noso entorno, mesmo en Italia.

Educación propón, tampouco lles valen.
lmpoñen a relíxión católica para os seus
e queren impoñer tamén o que os demáis teñen que facer nese tempo. Vaiche
boa, con esa concepción da liberdade ...
Compre lembrar aqui algo que o máximo
órgano de participación da Comunidade
Educativa, o Consello Escolar do Estado,
aprobou maioritariamente no seu último
Informe Anual a proposta de quen isto
asina. Di textualmente:

Esas outras causas, as 34 que o MEC se
ve abrigado a regulamentar por senténcia xu.dicial ou as que a Consellería de

Resulta evidente que o MEC non aceitou
esta recomendación. Moito menos a Xunta de Galicia qu e como o seu Presidente
afirma "Somos la autonomía con mejores
relaciones con la iglesia. Y que Dios me
perdone . Si no hago más es porque no
sé". Pero, para isto están os bispos. Pre. cisamente, para ensinar ao que non sabe.

E non é Piñeiro Permuy sospeitoso de
"O Consello Escolar do Estado, como Instianimadversión para cos bispos. Todo o
contrário. Pode ser que han consultase o
tución pública de partitexto final con eles. Non é novo. Tam- - - 1!11111111!11 cipación social nun Estad o democrático. e · pouco levou, como é preceptivo, o Decreto que regula o ensino da relixión, ao
non confesional, ainda
Consello Escolar de Galicia, razón pela
recoñecendo o dereito
cal o ternos recorrido así como a Orde
constitucional a recibir
das ensinanzas alternativas.
· ensinanza relixiosa e
moral durañte os traEntón, onde está o problema? Cómo explimos da escolaridade
car esta surprendente desautorización de
obrigatoria, así como o
deber das administra- · Fraga a Permuy e· as presións da lgrexa?
Moi sinxelo. Queren máis. Estes bispos escións para facilitar os
medios que garantan . . peran da Xunta de Galicia ainda máis .. Non
están completamente satisfeitos. Queren
a efectividade de tal
dereito, considera que a chamada forma- . máis concesións, máis financiamento público e por ·todas partes: cultura, patrimóción relixiosa e moral, así como a difusión
nio, educación , esmolas, su bvencións ,
da fé relixiosa, non ·debería ter, necesariaaxudas, impostos, priviléxios, licéncias, pámente, cabida nos currícu los esclares. En
xinas, ·espácios estábeis na TVG, misa diáconsecuéncia, expresa a conveniéncia de
ria e Rosario en familia, e todo, "a la mayor
que, no seu caso, a impartición da mesma
gloria de Dios". Añoran o Concordato. Non
se realice tora da programación escolar.
sei se tamén o pío latrocinio ... Cómo non
Polo contrário, estímase que debe facerse
vai estar Piñeiro desconcertado? Facerlle
fincapé na Formación Etica e no coñeceisto a él. Penitenciagite! .Ai Sellor, Señor!+
· mento histórico social do fenómeno relixio-

'Queren máis. Estes.
·bispos esperan da
Xunta de Galicia
ainda máis ".

Sen embárgo, a xerarquía eclesiástica española non acepta a liberdade. Impón unha
opción obrigatória. Relixión. E para o que non a escoJla imponse
outra cousa pero tamén de maneira obrigatória e en horas lectivas, iso sí, que non
sexa o estúd io ou algo que poida entenderse como discriminatório para os que
quedan a relixión !

so, con caracter xeral , en tódos os centros
educativos".

Nº703-7DEDE¿E~~~~~~
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ACHEGANDO POSTURAS CONTRA
A DISPERSOM DOS PRESOS
DuARTE ABAD l.oJO

Manuel Soto, secretarlo de Adega.

A Iniciativa
Lexislativa
Popular contra

. .

.,

a 1nc1nerac1on
•
a piques
de conseguir as
20.000 sinaturas
•c.v.
O secretário xeral de Adega,
Manuel Soto, sinalou en Compostela que a campaña de recoll ida de sinaturas para a
apresentación da lmciativa Le, xis/ativa Popular, a un mes de
que venza o prazo, está a ter
unha boa resposta, xa quepolo momento os promotores
cantan que xa se conseguiron
por riba das 15.000 necesárias
e que se poden alcanzar no
tempo que resta unhas 20.000.
Soto respondeu ás manifestacións do conselleiro Xosé
Cuiña de que o governo non
ia aprobar a iniciativa popular
sinalando que a sua aprobación depende do Parlamento
e dentro do PP non hai unha
posición unánime como se
manifesta no grupo local de
Cerceda na oposición á incineradora.
O diríxente de Adega e profesor da Universidade da Coruña chamou a atención tamén sobre os prexufzos que
para a saude da comarca e
máis concretamente para o
sector lácteo pode ter a instalación da planta incineradora en Cercada cunha grande
emisíón de dioxinas e outros
contaminantes que producirán efeitos nocivos tanto para a povoación como para o
entorno vexetal e animal.
Sobre a perversión para a
saude do plano de resíduos
sólidos que quere implantar a
Xunta, falou tamén o médico
do Hospital Xoan Canaleja da
Coruña, Agustín Pérez Gómez quen destacou os prexuízos das dioxinas tanto nas
afeccións de tipo hormonal,
sobre o sistema inmunitário e
nos procesos canceríxenos,
sen que até o momento se teña conseguido un tratamento
contra os seus afeitas. Pérez
Gómez pediu que as organi·zacións corporativas de persoal da saude galega e- a consellaria de Sanidade seguisen
o exemplo das asociacións
dos EUA ao pediren unha moratória na construcción de incineradoras, da Asociación
Holandesa para a Medicina
ou da Asociación de Médicos
alemáns que solicitaron programas para a redución de resíduos en orixe .•
----- - ----------------~

Os presos independentistas seguimos a suportar a política carcerário-represiva do Governo espanhol, que tem na dispersom o
seu máximo exponente. Um conjunto de
medidas que nom só consistem em manternos afastados do nosso entorno afectivo, familiar, cultural etc, senom que também, parelhamente, somo~ objecto de um trato específico, as mais das vezas vejatório e vulnerador dos direitos fundamentais.
Oeste tratamento poderiamos pór como
exemplos ilustrativos os cacheios integrais
(espido total) utilizados a modo de humilhaQon contra os presos/as políticos, os anos
que levamos com as comunicac;ons orais e
escritas intervidas, o isolameñto, as malheiras, as conduQons relaizadas na mais absoluta indefensom, a desasisténcia médica, as
arbitrariedades na concessom das visitas de
amigos/as, quando nom as proibiQons expressas, e um longo etcétera. lnclusso o feito de escrever em galega se converte numha odisseia, tardando as cartas meses em
chegar ao seu destino, quando nom se perdem definitivamente, após de passar polo
servic;o central de traduc;om. Mas todo isto
tam só som algumhas das movidas que forman parte da nossa quotidianidade.
Como se pode apreciar, nom só estamos privados de liberdade e condenados a longos
anos de cárcere, senom que se nos submete
a um rigoroso tratamento, as mais das vezes
de carácter ilícito, e nom recolhido nem contemplado-tampouco-em nengumha das sentenQas judiciais que nos foram impostas pala
Audiéncia Nacional. Nengumha normativa jurídico-legal justifica ou ampara hojea dispersom . Nengumha. O Regulamento Penitenciário vigente, a Lei Orgánica Geral Penitenciária e inclusso a Regra do Conselho de Europa falam do contrário, e som base legal para
que o cumprimento das penas privativas de
liberdade se realizem nos estabelecementos
penitenciários situados no ámbito goográfico
de residéncia do preso ou presa. lso seria para os e as independentistas a Galiza.
A política carcerário-repressiva do Governo
carece, pois, de marco jurídico apropriado que
lhe sirva de base ou fundamento no que se ingerir. Trata-se de umha medida política desenhada de Interior e JustiQa, coa aquiesciéncia

TOKIO

dos partidos do arco parlamentário espanhol e
umha inestimável colaborac;om dos meios de
comunicac;om que dan cobertura a esta ilícita
medida silenciando a verdadeira realidade
dentro das cadeias, todo co objectivo fundamental de combater a disidéncia política que
qüestiona a actual estrutura do E.1.E e o seu
régime de monarquía burguesa parlamentar.

Umha velha aspirac;om dos presos/as, das ·
nossas famílias, das organizac;ons anti-repressivas de Galiza, dos/as independentistas. Umha aspirac;om que se converte em
necessidade a cada passo e que tam só a
Todas estas medidas nom som só aplicadas
luita decidida de todos/as pode converter
aos presos/as. Tambérn os nossos familiaem realidade mais cedo que tarde , para o
res som sujeitos da deque é necessário implivandita política venda- - - - - - - - - - - - - - car na luita polo trans-·
se na abriga de se des-·
lado ao maior número
locarem fóra de Galiza,
de sectores sociai s
percorrendo _miles de
pos~íveis buscando
quilómetros para estar
pontos de encentro no
uns minutos connosco,
essencial , aglutinando
com todo o que isso sufor~as que permitam
pom no senso económicoordinar esforc;o& na
co ou laboral (permisos
direQom adequada pade trabalho ... ), pois unra um futuro diferente
ha viagem deste· tipo
de respeito á legalidasupom vários días e ,
de vigente , e respeinormalmente, un elevatuoso com os dereitos
do custo que a modesta
humanos das pe~soas
economia das nossas
encaréeradas. E bafamílias nom sempre se.pode permitir.
talha que havemos de ganhar+

'A política carcerário-

repressiva do Governo
· carece de marco
jurídico apropriado que
lle sirva de
fundamento"

A superac;om desta situac;om passa por exigir dos responsáveis governamentais espanhois o cumprimento da legalidade vigente
em matéria penitenciária, atingindo o transla-

Nome .. ......... .........-... : ............. Apelidos .......................... ..
Enderezo ...... .... .... : ............. : ........ ..................................... .
Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .
Povoación ..... . :......_... ..... .......... N. l. F. . .... ..... ..................... .
Província ................................ País ............................... ..
Suscrébome a A Nasa Terra (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
·
Galiza/Estado/Portugal .......... ..... 9 .000 pta./ano .... ... 4 .500 pta./semestre
Europa ..... ....... ... ......................... 10.920
América e resto do mundo .... ..... 13.080

a) Subscrlclóns para o.Estado espaflol

b) Para o resto do mundo

O Talón bancário adxunto

O Cheque bancário adxunto

O

O ·Xiro Internacional a nome de
A NOSA TERRA. Apa!:lado 1371 Vigo.

Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os DAOOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforros .................................. : ........................ .
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o:J 1 1 1 1 ! 1 1 1 1· 1 1
Titular .......... .............................. ,.......................... ..................... .
..................................................... Nº Sucursal ....... :................ .

Povoación .......................... ..·..... .. Preví ncia _.. : ... .. ........... .. ...... .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos
que ao meu nome lle sex an apresentados por Promocións Culturais
Galegas S .A. (A Nosa Terra) ..
DATA

do á Terra de todos/as independentistas encarcerados, rematando deste jeito coa injusta, cruel e inhumana política de Dispersom.

ATENTAMENTE (SINATURA)

(Remitir a A NOSA TERRA unha v ez cuberto en maiúsculas)

Ademáis de D UARTE ABAD LOJO ( Cárcere d e T eruel),
asinan este artigo XAN CAllLos DEIVE V ARElA
( Cárcere de Córdo b a), XAmER Fll.GUEIRA DoMINGUEZ
(Cárcere d e Jaen) e RAMON PINH:Emo BEIR.O
(Cárcere de León)

DESCOLONIZACIÓN

España forneceu de armame~to

á . ditadu~a

militar de lakarta_

Continua o xenocídio do Timor
Leste a vinte anos
da sua ocupación por lndonésia
Segundo estatísticas de 1979,
oferecidas polo Governo Provincial de Timor, criado polos ocupantes, as cabezas de gado do
pais quedaron reducidas a un
décimo das existentes antes da
invasión. A cultura e os símbolos de identidade ·foron praticamente destruidos.

•M.V.

Hai agora vinte anos e
coincidindo co abandono
por parte de Portugal das
suas colónias, lndonésia
invadiu o Timor Leste. A
ocupación que dura até
hoxe causou xa 250.000
mortos. "Tendo en canta
que a povoación era de
700.000 habitantes, o
xenocídio afectou ao 36%
dos cidadáns", segundo
lembraba recentemente
en Compostela o profesor
portuense A. Barbedo
Magalhaes.
"A porcentagem de timorenses
mortos é dobro das perdas de
Polónia durante a 11 Guerra
Mundial", sinalou Barbedo. A invasión patrocinada polo réxime
ditatorial de lakarta comezou
por eliminar aos xornalistas éxtranxeiros que pqidaran servir
de testemuña, chegando ao
asesinato de vários cámaras ·de
televisión. ·

o

A Fretilin, organización que encabezou a resisténcia maubere,
conseguiu frear as primeiras embestidas. Mais, de contínuo o
exército indonésio lanzou unha
ofensiva con bombardeos e desembarco de milleiros de homes.
O cerre do terrítório ás axéncias
internacionais de axuda humanítária evitou que houbese testemuñas. Pero cando, en Abril de
1979, a Cruz Verme/la Internacional abriu ínscripcións en Dili,
.capital do país ocupado, · para saber
quen desexaba
ser repatriado
a Portugal, a
afluéncia
foi tan ele-

En 1981 produciuse unha nova
pfensiva da Fretilin que foi sofocada polo exército de lakarta.
Durante os seguintes trece anos
o xenocídio do Timor Leste desapareceu case totalmente dos
noticieiros.
O xeneral .lndonéslo Murdanl monopoliza o negóclo do café no Timor Leste.

vada que tivo que cancelar esta
posibilidade aos dous dias, pasto
que só nese tempo xa se tiñan
inscrito 17.000 persoas.

Complicidade internacional
Australianos, británicos e, sobre
todo, norteamericanos, aceitaron sen embargo a versión oficial do conflito fornecida polo ré- .
xime de lakarta. O governo do
xeneral Suharto xustificara nos
inícios o conflito talando dun enfrentamento civil entre timorenses. Posteriormente o silenzo
caiu sobre a masacre, co beneplácito das poténcias ocidentais
que dura até hoxe. O governo
de Washington mesmo provisionou aos indonésios de avións
Bronco OV-:-10.

En 1991 producíronse novas masacres. Algunhas de menores de
vinte anos que se educaran xa
baixo a ocupación. A solidariedade conseguiu abrirse espazo e
mesmo en lakarta grupos de estudantes manifestáronse contra
a agresión patrocinada polo seu
governo. O tema chega entón ás
Nacións Unidas e alguns paises
ocidentais emiten oficialmente
opinións nas que solicitan a suspensión de apoios a lndonésia.
Un dos governos que nestes
anos colaborou co país invasor
foi o español. O xeneral indonésio Poniman visitou Madrid en
1985 e conseguiu chegar a
acordos co daquela Ministro deDefensa Narcis Serra para a
compra de material militar. Na
factoría de Casa en Getafe, e en
colaboración coa firma indonésia Nurtanio, fabricouse o avión
de transporte de emprego miXto
civil-militar CN-235.

Mudanza
norteamericana
Segúndo un recente informe de dous xornalistas
británicos, o cámbio da
posición norteamericano .
en Timór Leste vai desde
o xenocídio (Nixon-Ford) a
asegurarse posicións tácticas de cara a explotación
segura dunha das reservas
petroleiras máis importantes
de Asia.
Reagan e Bush advirten que a
represión precedente potenciou
enormemente o sentimento nacionalista dos timorenses, o
que pode'ría pór en perigo a
continuidade dos pozos de petróleo. Clinton establece fios
coa "oposición ·interior conforme vota na ONU
contra Suharto, por
duas veces nos últimos tres anos.•

Vedraio
maubere

Saudade da ruina
Poderá a terapia de choque aplicada por Occidente despexar o
horizonte económico dos paises do Leste? Peter Gowan faise
esta pregunta nun trabal.lo publicado nas páxinas da NEW LEFr
REvmw. "Mesmo Polonia, o pais que mellar se ven acomodando
, ao capitalismo, non atinxirá até o ano 2010, no máis optimista dos
casos, o mesmo nivel de vida que tiña en 1989. Os economistas
Rollo e Stern calculan que para os paises do tratado de Varsóvia
igualar no 201 O o que tiñan vintedous anos antes, terian que
medrar un dez por cento anual e as exportacións un doce. As
prediccións son deprimentes se ternos en canta o altísimo prezo
que se esixe por regresar a un nivel de renda que xa aseguraba
no 89 o sistema socialista, a pesar de estar en crise desde había
ben anos. Gowan lembra que a débeda exterior polaca "foi
condonada por razóns pol"iticas pero que ainda con iso a situación
actual do pais é tan ruin coma ne periodo de entre-guerras (191339), no que a economía non medrou nada. O contraste é moi
agudo co que Jeffrey Sachs, da universidade de Harvard, chama
os ruinosos corenta anos do comunismo, nos que de feito
mellorou o nivel de vida dos polacos".•

A transformación de KAS
O diário EGIN comenta un documento interno da Koordinadora
Abertzale Sozialista (KAS), no que propón transformar as actuais
estructuras da coordenadora. No documento recoñécese que o
vello modelo de KAS "non daba máis de si. Ternos que
construirmos algo novo que sexa quen de moverá sociedade,
que sexa referente político-social e que teña , por riba de todo,
unha visión como pavo e non unha visión suxeita á conxuntura".
No relativo ás organizacións que integran KAS, o documento di
que deberán "adicarse con prioridade absoluta ás suas próprias
tarefas e traballarán nas suas áreas de actuación". Sobre o
sindicato LAB, sinala que debe desenvolverse ''como sindicato
socio-político sen vencello organizativo. De Jarrai di "que
seguindo o camiño xa emprendido debe ser unha organización a
cada máis ampla da mocidaae para respostar a problemáticas
en aumento numérico, ao tempo que garda e pula por uns sinais
de identidade dunha estructura que é abertzale e da mocidade".
En relación con LAB, Egizan e Jarrai, o texto de discusión lembra
que non son apéndices organizativos d.o novo KAS e no que se
retire a HB, aoque define coma "unidade popular'', precisa q~e
"non debe confundirse ser militante de HB co feíto de traballar
nunha estructura de HB". •

Os duvalieristas contra Aristide
LE }OURNAL DE MoNTREAL da canta do estado de guerra entre
Aristide e a elite económica que estivera coa dictadura da
familia Duvalier. O asasinato do deputado Jean Hubert Feuille,
curmán e man direita de Aristide, aumentu a tensión política.
No enterro de Feuille, o 11 de Novembro, Aristide criticou á
comunidade internacional por non desarmar o que queda da
policía paralela de Duvalier. Nun discurso cargado de
emoción, que deixou abraiado ao carpo diplomático, Aristide
pediu á cidadania que axudase á policía a desarmar aos
duvali·eristas. Mentres non se diga o contrário, asegurou, aquí
non hai tres xefes de Governo senon un. Boa parte da
xerarquia de poder da illa, que desconfiara de Jean Baptista
Aristide, está a fuxir do pais e a axuda internacional prometida
a cámbio dunha durísima reconversión económica con
·privatizacións·arreo, non da chegado. O proceso de reformas
non avanza e os inversores escapan". +

AS MEDIDAS SON UN DESASTRE,
PERO NON DAMOS CONVENCIDO
NINGUÉN DE QUE SON BOAS

J.:
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O GArT non _quer conflitos nacionais en Europa

O nomeamento. -de Solana, .

un Xesto americano

.

.

de apoio ao PSOE

• ALFONSO EIRÉ

Un marco de negociación

O nomeamento de Javier
Solana como Secretário
Xeneral da OTAN
representa un significativo
xesto americano. O
próprio Clinton acudiu a
Madrid para parlle a sua
verdadeira dimensión que
non é outra que a de
amparar á equipa de
Felipe González.
Con anterioridade xa houbera outros acenos no mesmo senso ,
mália que pasaron máis desapercibidos. Protagonizáraos Helmunt
Kohl ao afirmar, por tres veces,
que o PSOE ainda non tiña perdidas as eleicións. Negaba asi, ao
seu correlexionário José Maria
Aznar, ao que non veu apoiar na
conferéncia do Partido Popul~
Europeo en Madrid. Doutra banda, en Munich, na reunión da Internacional Conservadora, o dirixente alemán, sentado a caron
de Aznar, non lle dirixiu palabra
en toda a comida. Ao rematar foi
Fraga quen declinou fotografarse
con Kohl e Aznar.
A análise que deriva do interese
das finanzas internacionais en
que continue o PSOE no Governo español, ten diversas ópticas.
Os acordes firmados en Madrid
entre os EEUU e a UE, deben
ser inscritos no recente asinamento dos acordes do GATT sobre o comércio internacional.
Anualmente as relacións comerciais· entre os Estados Unidos e
Europa supoñen un monto de
200 billóns de pesetas, frente
aes 70 representados palas

quismo. A desconexión ou a .
desconfianza é tanta que o PP,
na mesma mañán que Solana
· era designado , afirmaba po.r
. boca de Mariano Rajoi que "todo era unha campaña de propaganda do PSOE".

O PSOE está a realizar igualmente nótábeis intent.os por
estabelecer un marco de negociación con ETA, mentres HB e
KAS se preparan, cunha estrutura máis próxima a un partido,
A teimosia da dereita real conpara o dia despois da trégua.
duce irremisibelemente a unha
Os contactos e diálogos preleacentuación dos conflitos naminares son múltiples, mentres
cionais. É por isa polo que tano nacionalismo español , que
to os EEUU como a UE seguen
· tralada os servícios secretos e
a apostar polo PSOE para reque ten a sua expresión públimodelar as estruturas do vello
ca no PP, parece facer todo o
Estado español.
posíbel por neuA mensaxe de
tralizar os intenSolana ao fronte
tos de arranxo, ·'
até o ponto de
nomeamento da OTAN poder i a ser tamén
que CESIO foi . de Solana como
traducida por unquen de sabotemensaxe ao
ar as pontes tenSecretário Xeral ha
Exér'cito espadidas polo Go-ñol, co fin de
verno con ETA
da OTAN
-que se subordip_or medio de Rane plenamente
f ae I Vera , con
condena o
ao poder civil.
calendário xa es-·
españolismo do
tabelecido.
cadro de
PP e favorece a Neste
nacionalidades
Son precisamente
Galiza
os diferentes ponintemaéionalización. éhistóricas,
ainda a grande
tos de vista a resincógnita.
En
-de capitais.
peito da criación
princípio poderia
c;tun marco negoquedar fara dos
ciador e dun podesígnios estrasibel avance no
téxicos concebiEstado das autodos para Cata.nomias os que
lunya e Euskadi.
provocan a apari- .
A sua capacidade para non ficar
ción dos actuais escándalos.
relegada nas importantes conversas· que se aveciñan depenAs novas camadas que govérderá en primeiro lugar de se o
nan hoxe o PP propugnan unha
nacionalismo é capaz de entrar
política que meta en cintura
con forza no Parlamento do Esaos nacionalismos periféricos.
tado no próximo Marzo. Tamén
Faltas de visión xeo-estratéxiserá decisiva a sua capacidade
. ca, non albiscan os sinals que
de movilización interna en deadeprenderon a outear outros
fensa dos seus sectores estratécomo Fraga, despois. de non
xicos de difícil inserción no acdar entendido as mensaxes dos
tual marco europeo.+
EEUU para rematar co fran-

Q

-

·

°

Solana, representante da burguesia ilustrada madrileña, gañoulle a batalla a
un PP decimonónico.

transaclóns entre Washington
os seus sócios asiáticos.

~

Nos últimos meses quedou patente o interese das trasnacionais
por impedir conflitos naqueles territórios nos que as liortas intestinas poden perxudicar o tránsito
de mercadurias, impedindo a liberalización de mercados. Só así
pode entenderse o apaciguamento de Bósnia, os pactos no Oriente Meio ou os esforzos para que
se chegue a un acorde en Irlanda.
Semellante interese poderia .estar vinculado aos conflitos nacionais que se están a dar no
Estado español, segularmente o
chamado problema b~sco, pola

· sua posición xeo-estratéxica.
Nos últimos meses produCiuse
un xiro importante nos partidos
nacionalistas de Euskadi que
están a pór de manifesto o carácter. poi ítico da confrontación.
O PNV radicaJizou a sua mensaxe, lembrando que a indepen-déncia e a sua aspiración Esta
posición ven auspiciada· po.lo
apoio da Internacional democristiá e tamén dos EEUU, .con
quen mantiveron historicamente
os helkides unha estreita relación, até o ponto de ser o FBI o
principal instrutor da polrcia autonómica. As viaxes dos dirixentes bascas aes EEUU tamén
son constantes e téñense intensificado nos últimos meses.

UNHA LOITA QUE DESBORDA A FRÁNCIA
.

'

As taigas e movilizacións da clase obreiguir aumentando ás diferéricias sociais, a
Para Galiza esta é unha loita que cobra
senón non próprio corazón da Europa do
unha. dimensión especial, porque bota
ra francesa, especialmente no sector pú- · precariedade e a marxinación. Non é
"estado do benestar", demostrando que
unha xarra de auga fría a aqueles que
alleo a isto o contar cun movimento sindiblico, levan máis de dez días e todo indinen entre os "privilexiados" as causas van
cal e social articulado, que ainda que moi
ben e que, o máis importante, non lle ven
sentenciaban que no marco europeo calca que continuarán. O detonante foi a
quer alternativa económiGa e social dismodificación da Seguridade Social, pero
dócil frente ao capital
millar futuro.
tinta a actual era impensabel, porque tono trasfondo está a situación de incertie á construción euro- - - - - - - - - - - - - pea (agás a CGT), en
do estaba atado e ben atado. Fortalece
dume coa que os traballadores e estuCon estas f<¡>lgas e
momentos coma este
ao nacionalismo que leva tantos anos codantes ven o futuro. Trátase dunha senmovilizacións, estase
sirve para canalizar as
mo corredor de tondo cuestionando a
contribuíndo fundasación na que viven hoxe todos os sectoconstrución da Unión Europea e o proceloitas e darlles a cores populares europeos e en maior medimentalmente ao mobertura adecuada.
vemento contra a rup- . so de abertura económica, pero tamén o
da o terceiro mundo, e. confirman que a
modelo de estados-nacións herdeiro da
tura de barreiras ecopolítica neoliberal non convence a granrevolución francesa e dos intereses das
nómicas en beneficio
des grupos sociais. Cando menos así o .A loita dos traballadograndes nacións, plasmados mesmo na
das grandes empreempezan a ver algúns analistas, preocu- ·res franceses indica
sas e á alta burgue- · descolonización posterior á Segunda ·
que hai cando menos
pados ·agora porque este sacudón se dá
Guerra Mundial. Por todo 'isto é tan imsía, pero famén conunha forte contestano corazón do mundo rico.
portante o que sucede. na Fráncia, mestra o levantamento en
ción ao modelo ecomo máis alá das reclamacións coxuntuparalelo de muros á
nómico e social que
Estas folgas, nas que xa moitos ven o lirais de empregados··e estüdantes, porinmigración e entre as
se pretende impoñer
miar dun novo 68, danse mesmo arrasque ataca nun dos corazóns do império
clases sociais. Sai
desde o eixo USA-UEtrando a várias das grandes centrais sinunha política económica e social inxusta,
fortalecida a postura
dicais francesas (FO-CFDT) que .partici- · Xapón. Unha oposie baseada nunha maior explotación labodos máis débiles (seción que non só reside
paran na comisión encargada da modifix art colectivos, naral e opresión das nacións sometidas. E
no terceiro mundo
cación da Seguridade Social, como é o
máis alá de que o movimento continúe
cións oprimidas ou
caso do Secrétário Xeral de FO, Marc. (Chiapas, . Venezuela,
estados discriminacoa mesma forza, ou non, esta sensaBlondel, e fortalecen á CGT satanizada ·Arxentina ... ), no fortados) e permite,p.lanteción positiva de rachar coa impoténcia
lecemento dos movena última década por governantes e intearse cara ao futuro . está un ha vez máis conseguida. •
mentos nacionalistas
lectuais conservadores e "progresistas".
unha alternativa política e social distinta
(Polonia, Hungría,· Kurdistán , Escocia,
Una vez máis, a Fráncia centralista e nea actual, que se presentaba como a úniGaliza ... ), ou. nos .estoupidos sociais das
gadora da pluralidade étnica e cultural, é
MANUEL MERA
é Secretario Confederaº! da CIG
ca posibel, sacralizando ao capi tal~smo.
metrópolis americ.anas (Los Angeles ... )
~ capaz de facer frente á prete·r:isión de se-

'Fortalece ao
nacionalismo que leva
tantos anos como
corredor de fondo
cuestionando a
construción da Unión
Europea e o proceso
·de abertura
económica"
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Os timadores
oferecianlles librar
o servizo militar

Xesus Balboa, historiador

Estafan
a rapaces
en varias
parroquias
da Yerra Cha
#

#

'No XIX houbo na Galiza un movimento de insubhlisión·
venCellado ao perigo físico na mili e á pobreza'

•

•

• PAULO NASEIRO/VILALBA

Todas os casos coñecidos son
semellantes. Os estafadores
buscaban mozos con pouca info rm ación respeito ás suas
abrigas militares e cun baixo nível económico. A importáncia
dos seus ingresqs nas febles
economías familiares empurrábaos a cair nas redes dos timadores, que lles ofrecían librar
do servizo militar a cámbio dunha módica cantidade.
O xeito de actuar era sempre o
mesmo. Un "gancho", unha persoa coñecida na zona, localizaba aos rapaces e citábaos nun
bar, .onde lles informaba da posibilidade de non incorporarse
ao servizo mediante un sinxelo
trámite. Tamén lles advertía da
ilegalidade do feíto.• polo que
debían gardar silenzo por própria comenéncia. O "padriño"
solicitaba un primeiro pago dunhas cen mil pesetas. Lago cobr ía solicitudes de recoñecimento como obxectores de
conciéncia cos datos dos 'rapaces e presentábaas.
Meses despois, estes recibían
as comunicacións habituáis
dos ministerios de xustiza e
defensa declarándoos exentos
do servizo militar ·por ter sido
recoñecidos como obxectores.

Des~~ecedores da obrigatoriedade de. realizar a prestación social substitutoria, os estafados
abonaban o segundo prazo pactado, dunhas duascentas mil pesetas. A sorpresa viña meses
despois, ao recibir a bolsa de
postas de actividade da prestación social. Alguns afectados dirixíronse a entidades que acollen
obxectores en busca de información e descubriron a estafa.
Orabén, á reacción inicial de
carraxe segue a dúbida de
apresentar denúncia fori:nal xa
que, aceptando a prestación
social como mal menor, unha
denúncia· poderia provocar a
revocación do recoñecemento
como obxectores por parte do
Consello Nacional e ter que
realizar o servizo militar, sen
desbotar o temor as represálias por parte d~s timadores.
A gravidade do feíto reside en
que os estafados adoitan ser
mozos pertencentes a familias
con escasos recursos económicos, o que fai imprescindible a sua ·contribución, e que
polo tanto non terían dificultada algunha para solicitar os
aprazamentos previstos pala
lei para estes supostos.
Ainda que ate o momento só
se detectaron casos en varias
parroquias de Vilalba (Belesar,
Distríz) e Abadín (Moncelos), o
asunto podería estar xeralizado en todo o norde de Lugo. +

----------------------~~

até o ponto de emigrar ou cortardá vias de escape: un podía ben
llor, ou porque a lexislación seña
máis ecuánime, simplesmente /
se os dedos, trataba de denunredimir o servizo, pagando unha
O perigo de morrer na mili
cantidade -o que facian nas zoporque o Estado, desde Primo de
ciar eses casos para que o seu
tillo non cumprira o servizo. Isa é
Rivera, e sobretodo ca Xeneral
nas máis desenvolvidas do Esta. -o .50% dos quintos non
un atentado claro contra a solidafranco, canta con métodos coactido-, ou ben podía contratar a un
volvia por mor das
sustituto, o cal era o colmo da
riedade viciñal nunha sociedade
vos suficientemente tortas como
aberración, alugar a un home parural como a galega, un atentado
para evitar esa resisténcia ao serguerras- e a imposibilidade
contra as boas relacións entre
ra prestar o servizo no lugar douvizo militar.
económica de pagar a
amigos ... O estado liberal vai
tro. Nos lugares menos desenvolredención do servizo
asentándose contra os mecanis- vidas, o trauma era superior porChegou, nalgun momento, a toque as posibilidamar corpo político a resisténcia
mos que tradiciomilitar, fixeron agramar un
nalmente sustendes de evitar o
ámili?
fenómeno de deserción
servizo meiante o
taban a sociedaA resisténcia ao servizo militar é
de civil, porque o
pagamento eran 'Galiza era
colectiva na Galiza do ·
inerente ao próprio servizo can moi escasas, na
. estado liberal o
século pasado que o
discriminada
que trata é de enGaliza unicamente
do se convirte en obrigatório. A
historiador Xesus Balboa
tenderse con indisua articulación política e social
as famílias bur-·
económica e
guesas
de
apeli.ví
d
u
os,
pero
iné
máis difícil. O tránsito entre a
estudou na sua tese e que
tenta por todos os
resisténcia como postura individos máis sinalaterritorialmente"
aborda nesta entrevista.
dual e a resisténcia como postudos libran aos
médios rachar
seu.s tillos. Por
vínculos asociatira con apoios políticos ou colecNa Galiza no século XIX agrotiva consíguese cando as cirvos en todos o
tanto hai unha disma un fenómeno de resisténcia
criminación ecoámtiitos. Empecunstáncias políticas o permiten ,
ao cumprimento do servizo minómica de partida,
zouse por non recando hai un nível de liberdade
litar. Hai algun paralelismo coa
pero tamén hai
coñece r aos sinpolítica dabondo que facilita que
situación actual?
unha discriminaesa resisténcia deixe de estar
dicatos, seguiuse
ción territorial, pordeixando
sen
conformada por indivíduos e paNon me sinto capaz de estabeleque se examinaefeito á entidade
se a estar organizada de forma
1
cer unha relación direita entre .a
mesmo institucional, pero para
mos como se distribuía o cupo
xurídica das comunidades ruresisténcia ao servizo militar no
iso ten que haber un sistema popor províncias e vemos que a Lurais ... o Estado quere entenderse
século XIX e -a actual, sobretodo
l(tico que recolla liberdades mínigo sE3 lle exixia aportar tantos mocon indivíduos, sexa para a deporque as condicións da resisténzos como a províncias como Mamas. lsto ocurre en xeral no seclaración da renda, sexa para o
cia de entón eran moi claras: undrid ou Barcelona, estamos venxénio revolucionário , entre 1868
servizo militar, de maneira que
ha sociedade fundamentalmente
do cales eran os critérios que ·se
intenta evitar a formación de grue 1874, e especialmente durante
rural, indivíduos ou mozos que
seguían para o reparto. "De onde
pos de presión frente a el.
a primeira república, entre 1873
pretendían fuxir da quinta polo
callemos mais? -dician as autoe 1874. Neses momentos chegaperigo físico que acarreaba, sen
ridades- De onde poden evitar
ron ao poder forzas políticas que
Soldados paralíticos
sustento nunha ideoloxia polítlca.
menos o servizo". Daq'uela a respropuñan a supresión das quinMentres que hoxe a insubmisión
posta da sociedade galega contas, algo que non se conquire
Mesmo chega a articular un
.é un fenómeno preferentemente
vírtese en masiva.
sistema para que os enfermos
porque os compromisos militares
urbano, e ideolóxico, é dic_er, que
libren a míli.
víronse incrementados pala supodemos incluila nun grupo de
Seica tamén introduce un meblevación en Cuba, pota terceira
clase meia e mesmo coi:i moita
A lexislación vaise endurecendo
c~nisrrio que impede a organiguerra carlista, polos problemas
presenza de· estudantes universiprogresivamente, hai un momenzación da sociedade, que é o
en Marrocos. lso fai "i mposíbel"
tários con motivos político-ideoloto que, nos anos trinta d9 século
fomento da delación.
·
a sua eliminación. As expectatixicos. No século pasado a razón
pasado, a caréncia de duas movas criadas provocan que a xenpara non ir á míli era esencialF?olo sistema de recrutamento vias ou de un dedo da man direita
te proteste e que haxa forzas pomente vital, pero en termos físiabondaba para liberarse do serxente até a ditadura de Primo de
líticas que , se ben non chegan
cos. Moitos dos mozos que non
Rivera, o que había era que covizo. Como duraba catro anos, e
direitamente ao Governo, forman
querían facer o servizo militar· brir un cupo. Unha vez que os
catro anos na guerra de Marroparte do entramado institucional,
convertíanse en emigrantes, pormozos dunha quinta eran recoñecos ou na de Cuba podía supor
seguen insistindo na abolición.
que, se tiveran meios económicidos físicamente e medicamente
morrer. A resposta dos que non
Chama a atención que, na histócos, tiñan unha forma moi fácil de
e declarados soltiñan posibilidaria de España, desde aquelas a
evitar os quintos: pagar a redendad os e se lles
des económicas
hoxe esa abolición non se volveción. Era unha resisténcia ligada
adxudicaba un
para redimirse era
se a formular desde as grandes
á pobreza, ao pedgo de marte e
número, os núme·
cortarse un dedo.
forzas políticas. Para isto hai que
vencellada ás condicións tradicioros máis baixos, o
Entón, a lexislater en canta cal foi a história do·
nais dunha sociedade rural. Hoxe .un, o dous, o
só pode estar ·
ción endurécese
século XX, que na política ten
a insubmisión ten parámetros
tres... xa sabían
até níveis absurorganizada se hai dos, como por moito de militar.
afortunadamente distintos e isto
que eran os pridemostra que a sociedade evolumeiros en ir, pero
unhas liberdades exemplo que po- Hai algunhas corporacións mucionou, que a xente pensa e susse era posíbel codia ser declarado
nicipais como a coruñesa que,
tenta a sua posición en ·razón da
brir o cupo cos
soldado un ·paralímínimas,
e
isa
.
repetidamente, intentan redimir
ideoloxia. lso no XIX era moi difídez primeiros, e
tico e tiña que dea todos os mozos do seu concil atopalo. Outra cousa é que
pasou na primeira mostrar a sua de- ce llo. Dá a Impresión de que
tres ou catro dehpt,Jbese forzas políticas, como o
les fuxian ou se
ficiéncia durante o
daquela habia máis proximidarepública"
Partido Republicano ou o Partido
cortaban un dedo
servizo. Esa lexisde entre o poder polftico e a ciLiberal, que respaldasen e.sa opou o tendón · de
lación a partir dos
dadania.
ción, pero sempre ten carácter inaquiles, tiñan que
anos vinte deste
dividua,!.
ser suplidos por
século vaise suaNon sei se hai un fundo máis
aqueles outros
vizando, agás na
democrático. O asentamento do ·
O Estado cria un servizo militar
que no sorteo tiestatura, xa qué
Estado liberal na Galiza do séque serve para as zonas máis
veran mellar serhoxe é a mesma
culo XIX nunca foi excesivo, era
desenvolvidas en tanto tamén
que en 1840. Date, é dicer, que
un estado ineficaz e con pouco
tiña unha vocación recadatólles correspondequela que a talla
poder efectivo para a penetraria ... Pero na Galiza ten caracera un número máis alto. lso fomínima fose de 1,54 metros era
ción na sociedade. Os partidos
rísicas dramáticas...
mentaba os ódios e as denúncias
moito pedir, porque a povación
que están na oposición, cando
entre os viciños; de maneira que,
era ·máis baixa, e hoxe manten se
chegan ao Governo, en instánO sistema co que se instala o Eso mesmo límite.
se o pai dun mozo via que, polo
cias que non son un poder centado liberal en España no século
número que lle correspondera ao
tral, como un concello, seguen a
XIX está viciado na orixe, xa que
seu tillo no sorteo, o rapaz podía
Por que se suavizan as exixéndefender as suas ideas. Pero
fai obrigatório para todo cidadán ,
cias físicas.
librar o servizo militar, pero que
' esas forzas, cando chegan ao
chegados os 18 anos, o servizo
se os mozos anteriores, viciños
poder central, vense abrigadas,
militar, pero que, sen embargo,
Non porque o Estado se faga medel, tacian o posí:bel para non ir,
pola forza das circunstáncias, a
• HORÁCIO VIXANDE

1

'A re~isténcia

de
ca
pr:i
XI
de
ir

ga
co
ea
pe

ne
ed
d~

pe
ne

ga
cii
SE

er
ri e
di'

m1
né

f r;
ve
mi
in
pr
E~

101

di·

dE

r--------------------------------------------------,
O insubmiso e funcionário Milucho Romero
di que o novo Código Penal
condénaos á morte civil e laboral
.

Prefiro ir ao cárcere·que
perder ~ posto de traballo'

1

o lume, os cursiños de INEM ... , o
campo laboral está moi subsidia- Milucho Romero é un insubmi- . do polo Estado, case non hai opción de-traballo fóra desta posibiso ao que a aprobación do novo Código Penal pode afectar-. lidade, de modo que os insubmisos van quedará marxe".
lle negativamente. Funcionário
de profisión, Romero prefire ser
Mover o ~aso no·.xulgado
condenado a cárcere que perder o posta de traballo, xa que
No plano persoal, Milucho Ropode ser inabilitado para a funmero axiliza dos trámites para
ción pública. Por esta razón esconquerir ser xulgado antes de
tá a tentar que o seu xuízo se
celebre antes da entrada en vi- . Maio, ·cando entra en vigor o novo Código Penal. "Terian que
gor do novo ordeameno.
xulgarme en Pontevedra, o meu
avogado xa estivo ali várias ve"A inseguridade xurídica é ainda
~
ces para mover o
pior que antes",
caso. Son· insubexplica Romero.
miso desde 1993
"E a pena é excee xa están a xulsiva se ternos en
gar aos do 94 ,
canta que calquer
ainda que algun
político, por moito
do 91 tamén está
·que malverse funpendente, por que
dos públicos ou
eu non vou a xuíprevarique, non é
zo agora?", perinabilitado tanto
gúntase. A leí petempo coma a
nal no Estado rínós -engade-,
xese polo princísitúanos na marpio de non retroxinalidade e reactividad e, que
corda ªº masignifica que, cacarthysmo ou á
so de mudar a leAlemaña da guexi slación, ao reo
rra fria, cando os
cómpre aplicarlle
comunIBtas tiñan
a pena máiS"'lene,
que
vedado o acceso
o problema é deá función pública".
terminar
cal é a
non nos
condea menos
As penas estabegravosa, se o cárleci das no novo
abriguen a
cere ou a inabilitaCódigo non son
pagar impostas, ción . "O xuiz ten
de cárcere para
que consultarme,
os insubmisos á
xa qu~ non
pero a~ miña opiPrestación Social
nión non é vincuSubstitutória, peirnos ter
lante, de niodo
. ro a cámbio suque pode inabilibenefícios do
poñen unha inatarme, por iso prebilitación total de
E
_ stado"
firo ser xulgado
entre oito e doce
agora mesmo,
anos e ünha mulainda que signifita. Os insubmique ir ao cárcere,
sos á míli poden
xa que unicamenser condenados
te seria inabilitado
a unha pena de
durante a condea", di Milucho.
cárcere de entre seis meses e
dous anos, ademais de ser inaMália a aprobación do novo
bilitados durante un periodo de
Código, trescentos insubmisos
entre dez· e catorce anos. "lmado Estado continuan en prisión.
xino que, con semelantes pe"O lóxico seria un indulto parnas, non nos abrigarán a pagar
cial",-di Milucho. A insubmisión
impostas, xa que non irnos ter
vai en aumento, estímase que
benefícios do Estado", di Miluhai doce mil en todo o Estado.
cho Romero.
A isa hai que engadirlle os dez . (
mil prófugos dos últimos anos. 1Para os insubmisos, o novo tratamento penal da insubmisión ·
0 movimento de obxección de
é máis duro pero ten a faculdaconciéncia explica o tratamento
de de "lavar a cara" ao goverpenal distinto entre os insubmino, "pero nos condena non só
sos á míli e os insubmisos á
· a morte civil, como teñen maniPrestación Social debido á prefestado, senón tamén á marte
sión do Exército e pala intención
laboral, pero sen que esteamos
de dividir ao movimento. "De tona cadea, algo que a priori a
dos xeitos -.:explica Romero-,
sociedade considérao mellar,
estamos valorando optar por encando non é asi".
trar. na míli desertar despois, para
levar de npvo o problema aos
"A alta precarización do mercado
xuíces militares. Por outra banda,
· de traballo fai que moitos postas
na situación actual non hai un crique se crian entre a xuventude
tério unificado no ditado das conestexan vencellados a axudas
deas, é unha lotaria que depende
púplicas á xeración de emprego,
do xuiz que te toque, unha vez
que van estar vedadas para os
quetes designádo por que vas
insubmisos -explica Romero-;
ser xulgado, tamén sabes a conpero tamén están os cursiños de
dena. Ademais hai outro grande
formación, as bolsas de investiproblema, non ternos diñeiro pagación, substitucións na adminisra avogados e procuradores".+
tración local, os piquetes contra
•H.V.
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entender o arraigo que segue a
desdicirse. Tamén hai que ter en
canta que as circunstáncias do · ter o Exército, as circunstáncias,
desde a morte do xeneral Franpróprio servizo militar do século
co, continuamente atenuadas do
XIX non son nen parecidas ás
servizo militar, o que é un arma
do actual. Na maior parte do XIX
ir á míli era xo·
de dobre filo, que
se fai ver ao sergarse a vida, en
conxunturas bélivizo militar case
eas un 50% de 'Aqui non habia
como un trámite.
posibilidades de
lso fai difícil o
cartas para pagar avance na suprenon volver. A
sión. Tamén hai
educación militar
a redención ao
que ter en conta
dos espano1s,
que, nos últimos
por así decilo,
servizo e os
anos, o Governo
non estaba arraicupos de quintos houbo de lidiar
gada na conciénc·un estamento
cia colectiva neeran iguais que
militar e os diverse século. Pero
sos governos touen épocas posteos
de
Madrid"
rearo n ese tauro
riores, como na
ditadura de Pricomo podían e tamo de Rivera ou
m é n como quena do Xeneral
rían. Desde Q
franco, fixeron
Exército houbo un
ver ao estamento
cámbio cara a pomilitar como algo
. sicións máis aceiinerente ao prótad as, máis deprio conceito de
mocráicas, cara
entender ao Exército como un
España, ao pariotismo ou a vaservizo ao Estado non de g6lores educativos dos que é moi
difícil desprenderse. Para entenverno do Estádo, a integración
na Otan é un exemplo, tamén
der a situación actual hai que

e

con dobre filo, pero que trata de
convertilo nun Exército Ocidental. Eu creo que se camiña cara
1 a supresión da míli porque é unha institutción que hoxe en dia
só ten a razón económica para
existir: o custe que levaria a
conversión dun exército que se
nutre en grande medida de quintos por un profisional. lso ten un
custe elevado, sempre que os
sistemas políticos ocidentais segan empeñados na existéncia
dos exércitos. O problema fundamental é para que serve? Hai
intereses económicos, industriais e ideolóxicos, porque outras funcións que alguns usaban
como argumentos en tempos
pasados, están perdidas. Nos
anos 40 defendíase porque en
moitos casos era a única escala,
onde se aprendia a' ler e se viaxaba por primeira vez, mesmo
daba unha alimentación mellar
ca da casa. Todas esas funcións
"formadoras" hoxe non as cumpre, máis ben o contrário, interrompe procesos de formación,
experiéncias vitais con outras
negativas. Eses pretextos ideo- ·
léxicos están perdidos.+
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Vivimos no mellor
d9s ·mundos posíbeis
(Felipe González)
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0 cine é a segunda

indústria da primeira
poténcia do planeta. E
este dato que a CIA
coñece perfectamente
tamén deberian sabela
de memória os nasos
críticos no momento
de teorizar
alegremente sobre o
cine de aqui e de
acolá". Non é
afirmación dun
descatalogado antiimper.ialista, senón de
Juan Cueto, crítico
moderno1 ex-director
de Canal Plus e actual
mandamáis do grupo
multimédia.Prisa.
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Na Feira da

Ecoloxia, Natureza e

'

Médio Ambiente que
se celebra en Vigo
destacan os ·
-departamentos
instalados por Fenosa,
Endesa, Celulosa e .
Alumina-Aluminio. Os
visitantes ficaron
extrañ~dos de que
non houbese
representación
algunha da central de
Chernobil.

Manu~l .Cabezas,

~1
:
...

-

alcalde de Ourense,
polémico ultimamente
polo salário municipal
que percibe, foi
defendido através
dunha carta na prensa
asinada por un tal
J.J.C. quen se
presentaba decindo: "a
pesar de que soy de
izquierdas ... " e detrás
viña un panexírico do
alcalde. Comprobado
o carné de identidade
resultou ser o irmán do
próprio presidente da
corporación.

Carta dunha
Conselleira ·
ao Director Xeral
da CRTVG
Señor Campos quero facer pública a miña repulsa e a miña
indignación, como muller, como cidadana galega, pola retransmisión no programa Luar
da TVG da eleición de Miss
Galicia. ·Quede claro e vala .,Por
diante que non estou nen con:tra a beleza , a elegáncia, a
sensibilidade, a clase ... pero .sí
contra estes concursos sexistas e degr¡:¡dadores para o colectivo das mulleres.
A retransmisión que vostede
ofrece mañá respondé· a intereses aviesos de utilización, pub l i cidade e
negóeio para
terceiros.
Responde a· Non hai
intereses comerciais. Re- nengunha
presenta un
Comunidade
desembolso
d.e cartas pú- que eu saiba,
blicos para
que reclame que
atender intereses
de as mulleres
eventos priteñen que ser
vados.

fermosase

As mulleres
como cidada- recibir unha
nas reclama- banda
mos respeto,
igualdade, so1id ar i edad e
nunha comunidade. A TV Pública está para fomentar a relación, a participación, a democrácia e non a discriminación.
A eleición de Miss Galicia non
conta nen no apartado educativo, nen social, nen sindical.
A eleición de Miss Galicia non
ten nada que ver coas raíces
dun país, hin coa súa cultura,
nin coa lingua nin .coa súa
.identidade.
Non hai nengunha CQmunidade
que eu saiba, que reclame que
as mulleres teñen que ser fermosas e recibir unha banda.
Lémbrolle Señor Campos que a
declaración das Nacións Unidas
sobre a eliminación da discriminación contra a muller é clara e
tallante e quea CE o 5 de Maio
de 195 pediu un tratamento
xusto e equitativo no respeto
dos intereses das mulleres es·
pectadoras de TV.
Estes concursos son enganosos .
nas s.úas formas e nos seus obxectivos. Seguimos reduCidas á
pasividade, sumisión e á dependéncia.
Gostaríame que a Consellería
de Familia, Mullere Traballo e
máis o Servicio Galega de
Promoción de lgualidade do
Home e da Muller velasen realmente e defendesen os dereitos máis fundamentais das
mullerés e a utilización da súa
imaxe pública.
Que oportunidade perdida, Señor
Cqmpos, de afondar na consolidación dunha TV realmente pública, non reducindo ás mulleres
galegas a meros obxectos decorativos de consumo ·publicitário. +
TAREIXA NAVAZA
(CONSELLEIRA DO CONSELLO DE

ADMINISTRACION DA

RTVG)

MEMÓRIA
NANINA SANTOS

A conta dos ~inte anos acontecidos desde 1975 en que m~rreu
o vello dictador e se re-instaurou a monarquía borbónica, menudean folletos, artículos, congresos, xomadas, encontros, etc.,
cerca da Transición.
Alí, a memória é praticamente sempre a da clase política ou
ben historiadores, cronistas ou tertulianos "oficiais" onde os recordos son deliberadamente selectivos, parciais e tendenciosos.
A história é de vella escala: unha presa de importantes:·.Franco,
juan Carlos, Su:irez, Torcuato, Carrillo .. . a manexar os fios do
guiñol, facedores e desfacedores. Artífices. Importantes e gañadores. Os _perdedores non están e sen sequer da fe dun fraca so: o vivido e sentido palas x entes que aspirabamos e loitabamos a pral dun rexime sen atadura algunha co anterior (ilexítimo, dictatorial, asasiño, responsábel de tantas atrocidades ... ) .
Neste canto, Calvo Sotelo apunta - ¿non é un pouco esperp ent9?- que 15 dias após o 23 F (voltaban ao Sr. Leopoldo para

presidente cando entraron Tejero e compañia), aos militares reunión co Consello Superior do Exército de Terra- o que lles
importaba era .. . A Pomografia! •

A "incineradora"
de Allariz
Non, xa sei que non se está a talar da incineración do lixo cando
o Concello de Allariz quere levar
adiante unha termo-eléctrica que
queimaria o mato do monte, -resíduos de indústrias madereiras e
segundo o proxecto basico apresentado en lndústria un 10% de
plastico-e papel. Hoxe non é unha inpineradora, mais si é unha
bomba de reloxeria que dentro
de dez, quince ou vinte anos si
se poderia chegar a "reciclar" e
convertir n1.mha planta para queimar lixo e.despois tal vez as movilizacións serian imposíbeis.
Non son de Allariz, mais si estou
vinculado familiarmente a ese
Concello, en. concreto a parróquia
da Santa Mariña. Sempre me felicitei e tentei "vender" a boa laboura que o BNG fixo e fai pola
recuperación do medio ambiente
e o património dese Concello,
.mais hoxe teño que ser crítico
coa sua actitude como o seria tal vez mais- se este proxecto
fose levado adiante polo PP..

Tentar vender unha termo-eléctrica como ecolóxica é tan disparate como aqueles que defenden como a xestión que maiores
garantías medioambientais ten
. para o lixo é a incineración, porque tal _vez dentro de pouco estaremos a ~alar do mesmo.
Mais a actitude do BNG en
Allariz vai máis ala do meramente ecolóxico. A actitude do
alcalde que o
a pasado dia
18 tivo ao non
presentarse a Tentar vender
mesa redonda
na que diver- unha termosos grupos e eléctrica como
partidos políticos talaban ecolóxicaéun
desa incinera- disparate
dora e a escusa que apresentou de ser
un acto propagandistico, é a mesma actitude que amasa a Xunta do PP,
cando fai ouvidos xordos ao
debate ecoloxista.
A cobardía amasada pela Xunta
cando non quere talar é a mes-
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ma que a que amasa o Bloque
alaricano. A prepoténcia da Xunta vai ser equivalente á dun cpncello do BNG se se consigue po. ñer en marcha ise proxecto, ao
que vários grupos ecoloxistas
galegas teñen amasado o seu
rexeitamento e preocupación.
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Te~o medo que algun dia este
poida ser .o camiño que sega o
Bloque se chega ao poder, que
esquenza o diálogo, o traballo
en comun cos grupos ecoloxistas o que ·amosaria que só os
utilizou cando lle inter.esou.

Pido calma e diálogo antes de
pecharse e meter a pata, porque mesmo hoxe quén? En coeréncia vai solicitar sinaturas para a ILP contra a incineración na
que BNG , Galiza Nova e grupos
ecoloxistas camiñan xuntos sabehdo que un alcalde do BNG
expon o seu concello a un "paquete bomba" medioambiental
que se chama termo-eléctrica.+
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ANxoMoURE
(GRUPO ECO LOXI TA

XEvALE)

Carta aberta ao
Governador Civil

Pe
di

Sr. Governador: Son profesor do
Instituto F.P. Lamas de Abade.
No noso instituto, o mesmo que
no resto dos centros de ens ino
deste país, estamos educando
na toleráncia, na convivéncia entre todos, na non violéncia,·e nos
hábitos democráticos , por entender que este é o mellar xeito de
9riar unha sociedade de persoas
responsábeis que coñecen as
súas abrigas , pero tamén os
seus dereitos, e así, poder esixilos cando sexa necesário.
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Como vostede sabe , o día 21
deste mes produciuse unha carga policial en Santiago contra ós
nosos alumnos. Non quero, de
momento, entrar a valorar as razóns que os levaron a manifestarse, tempo e ocasión mellor
haberá para facelo, o que si teño
moi claro é que a policía que
ese día reprimiu a manifestación
pacífica dos nosos alumnos botou por terra, en tan só dez minutos, todo o noso labor de
anos.
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Qué idea poden ter agora os nos os alumnos da policía, se o
comportamento que atoparon ·
nestes "funcionários" é tan só
paus e violéncia, en lugar de
diálogo e de arranxo pacifico da
manifestación?
Señor Governador, teño moi. claro que con actuacións policiais
represivas desta categoría a no- .
sa sociedade retrotráese aos piores tempos do franquismo, onde
os estudantes
eramos• sistem aticam ente
machacados A
pela máis ·abpo teta que
surda irracio- ese dia reprimiu
nalidade en
aosnosos
aras de manter unha dita- alumnos
du ra. Agora
queren facer- botou por terra,
nos ver que vi- todo o noso
vimos nun sistema de liber- labor de anos
dades democráticas, pero
a actuación
policial demostra todo o contrário, e isto é algo que non quero
para min nen para ninguén. O
mesmo feíto de ter na cadea, toda unha noite, a un _dos nasos
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A
alumnos de dazaseis anos é simbolo inequívoco do que digo.
Estou convencido de que si as
forzas chamadas "da orde" tivesen que enfrentarse con traballadores de Astano ou cos mariñeiros do Morrazo, procurarían previamente dialogar para evitar conflitos nos que puidesen sair mal
parados, pola contra, cargan contra alumnos de dazaseis anos, e
ainda de menos idade, no convencemento de que a violencia é
a mellar forma de disuadilos, cando e precisamente por iso, deberían ter máis tacto e non recorrer a
lei da xungla, segundo a cal quen
ten a forza ten a razón.
Quera que vostede reciba o meu
incomodo como cidadán e o meu
cabreo e indignación como profesor polo comportamento dunha
policía irreflexiva, impetuosa e
irracional, que todos cos impostas estamos a pagar, para isto?
Procure vostede, como máximo
responsabel deste corpo que actuacións policiais desta categoría
non volvan a suceder.+
XAQUIN PENAS PATIÑO

(SANI1AGO)

Por um galega
digno
em A Nasa Terra
Adiantando o meu total apoio a
ANT pala su recente e reiterada
discrimina9om por parte da Junta nos subsídios que outorga
aes mei.os de comunica9om,
com a escusa de que nom usa a
normativa que a instituic;om autonómica pretende impor, gostaria de achegar a minha crítica como assíduo leitor desde há
anos- a um aspecto tam importante como esquecido na práctica jornalística deste semanário.
Estou-me a referir ao total descuido que se percebe a re~peito
da correc9om linguística. E esta
umha eiva "antiga" nonacionatismo galego contemporáneo, que
parece reduzir a sua teorizagom
a favor do galego a um "o importante é falá-lo".
Pois sim, falá-lo é fundamental,
mas dignificar o idioma é mais
do que isso. É falá-lo e escrevélo com um mínimo -tendente
ao máximo- de correcc;om.
Semana trás semana, as páginas de ANT mantenhem-se
numha sucessom de erros, incoeréncias, contradic;ons e, enfim,
mostra descaradamente nom
apenas o desconhecimento dos
responsáveis, mas -e isto é
mais grave- a desídia ou desinteresse por melhorar um bocadinho neste plano.
Preocupado e até irritado com eta
atitude pola vossa parte, decidim
pegar num número recente qualquer e sublinhar as faltas mais evidentes e reiteradas 1, para mostrálas aos leitores e a vós próprios,
com a esperanga de que vos decidades a dar umha correcQOm aos
textos do semanário. O exemplar
que corrijo é do nº 701 .

É importante pontualizar que a
correc<{om que fago é dentro
das coordenadas da norma de
mínimos pala que ANT opta 2,
pondo em eyidencia em primeiro
lugar a "cissom" que a respeito
desta normativa protagoniza o
vosso semanário, ao decidir eliminar o trac;o de uniom entre o
verbo e o pronome enclítico (ex.

··-r-aleíche -por"FaleT.;ché}. A qüe · ·-.1ifpar7eriCT1f'[p."11fj; mas apase deve esta decisom?
· réncia, nem *pregunta (p. 25),
mas pergurita, nem *ista (diaCome<;ando polo sistema verbal, chama a atenc;om o desconhecimento e improvisac;om
no que á conjuga<;om dos verbos di respeito.
- Usadas formas inventadas
como *serva (p. 3) por sirva, e
espanholismos (* ellxen por elexen, p. 3; *costou por. custou,
p. 9; *estudiando por estudando, p. 11 ; *reciben e * recibimos por receben e recebemos,
p. 12; *correxir por corrixir, p.
11; *invertir por inverter, p. 18;
*recurrir por recorrer, p. 18, ... ).
- Cometedes erras constantes
na conjugagom dos verbos com
alternáncia na vogal radical: *fuxen por foxen, p. 32, *reflicte
por reflecte, p. 32, *acude por
acode, p. 15, ...
- Usades umha mesma forma
verbal de maneira contraditória,
por vezes na mesma página ou
até no mesmo artigo (!): *pide
na p. 3 *piden na p. 6, mas peden na p. 14; *dicindo e dicer
na p. 15, *consigues e perseguen, na p. 15; *reclbiron na p.
15 e recebeu na p. 19, *respetado na p. 18 e respelto na p.
19, ... , além doutros erros como o
de grafardes *sullña (p. 9), que
nom existe em normativa nengumha, em lugar de subliña.
Na morfología nominal, a correc<;om nom é maior: *dere/ta e
dlrelta convivem na primeira página, onde aparecem outras formas incorrectas como *presencia, em lugar da galega presenza; ou *diferéncia em vez de di·
ferenza. Na p. 2, a espanhola
*dimisión substituí a algo mais
galega demisión, e os mesetários *servicios da p. 2 tornam
galaicos servizos na p. 13, onde porém também aparecem de
novo os *servicios anteriores.
Na p. 3, opta-se polo barbarismo *enemigo e nom polo galega inimigo, e chegam-se a inventar uns inverosímeis *si/enzas (p. 3). onde deviam ser colocados silencios, que sim aparecem na p. 32. Na p. 4 grafades
*sumisión e na 32 aparece correctamente escrita a forma verbal submetidos. Na p. 7 figuran
meio e * médlos, sendo logicamente correcto só o primeiro.
*Tales e *cales som plurais incorrectos na vossa normativa,
mas usade-los nas pp. 13 e 32,
em lugar dos correctos tais e
cals. Inventadas a forma *cslqueira (p. 13), inexistente em
qualquer das normativas em
uso, incluída a da Junta, igual
que a palavra * calidade, ·q ue
nas normas do ILG e nas de mínimos se grata cualidade.
- Os diferencialismos inc;am
também as vossas páginas: *fro-

res (p. 14), *abandoado (p. 15),
*galeiria (p. 25), ... , bem como os
espanholismos flagrantes: *esos
por eses (p. 18), *xeneraci6ns
por xeracións (p. 18), *mentras
por mentres ou encanto (p. 13),

*plegado por pregado (p. 9).
- Na p. 9 usades custos com
correc<{om e na 1 O trocada-la
por * custe. Na p. 32, aparecem
*coñecemento e nacimento no
mesmo artigo, contradi<{Om evidente na sufixa<{om nominal (em
qualquer· normativa). Na norma
de mínimos nom há *grácias (p.
32), mas grazas (forma, por certo, ainda viva na expressom
"grac;as a Dios"), nem *arrastre
(p. 10), mas arresto; nem *catalana (p. 32), mas· catalá, nem

lectalismo, p. 18), mas esta.
Também nom .importa a norma
que usarmos
para . saber
que o sono é
a necessidade Énecessário
ou vontade de
dormir, e nom que dedes um·
a ideia fantás- passo
tica ou ilusom,
confusom em significativo na
que caídas na dignifica~m do
p. 32.

nosso idioma no

- Num mesmo artigo da p. VOSSO
25, análise semanário
aparece como
masculina e
como feminina, senda correcta apenas a segunda. E *a risa (p. 18) é só a espanhola, já que o galega é o riso.
Quanto á ortografía:
- Enganades-vos ao colocar
agá intercalado em palavras como *inhibición (p. 1) ou *exqibici6n (p. 7), o mesmo que ao grafardes *escursi6n em lugar de
excursión (p. 11 ), *extrañe por
estrañe (p. 11) e *estricto em lugar de es~rito. Aliás, pandes *ob-
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xetivo na p. 4 e obxectivo (mais
correcta) na p. 12, *destrucción
na p. 11 e destruclón (como é
na vossa norma) na p. 19. Escrevedes *tal vez assim, segarado,
apesar de todas as normativas
coincidirem ao escreve-lo junto.

A Inmaculada

A desf~ita atinge também ao léxico. Vejamos umha pequena
mostra:
·

-

*Aportación (p. 8 e 25) nom
existe em galego (em nengumha
norma). O correcto é dizer achega ou contributo. *Pago (p. 1O) é
correcto só em espanhol; em galega di-se pagamento (até os da
TVG o sabem). Erradas também
ao usar *incertidume por incerteza (p. 11 ), *exento por isento
(p. 13), *a veces por ás veces ou
por veces (p. 13), *chemineas
por chaminés (p. 13), *cementerio (!) por cemitério (p. 18),
*Quebec por Quebeque (p. 18),
*paro por de5emprego (p. 18), *a
partires por a partir (p. 18), *sabor todo por sobretodo (p. 1),
* inagotábel por inesgotábel (p.
32) ... Na p. 9 aparecem uns espanholizad.os *presupostos e,
mais abaixo, os restaurados orzamentos . .*Sano (p. 13) di-se em
qualquer norma san ou sao.

r

Podaríamos continuar enume-

Constitución sofreu xa
un par de abusos .
desonestos. Primeiro,
o 23-F e lago a
cesión de soberania
en favor da UE, sen
que mediase consulta
popular
respeito.
Tema, por certo, sobre
o que pasan con pes
de lá os xuristas.
Teñen medo do que
dirán.
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Para infidelidades
na nobreza británica
as de antes. Por
exemplo, as do duque
de Hamilton ou a do ·
ex-rei de Inglaterra, o
duque de Windsor,
ambos xermanófilos e
pro-nazis, ao comezo

Axenda Alternativa Cjalega 96
papelaria
Apónta-te á Axenda-Guía de papelária. Unha
morea de información sectorial ao teu servizo.
Colectivos, entidades, teléfonos, enderezas e
voceiros dos-seguintes sectores:

Asociacións Culturais - Cooperación
Internacional - Ecoloxia - Feminismo Galego - lnsubmisión e Obxección de
Conciéncia - Mocidade - Movemento
Anti-sida
Movemento Vedñal
Obx.ección Fiscal · -· Sindicalismo
Solidariedade e Antirepresión
E ademais:
Días a Lembrar - Encontros Culturais Festas Tradicionais - Feiras de Artesanía
e Feiras do Libro
FEITA EN PAPEL RECICLADO· ENCADERNACIÓN ARTESANAL· FORMATO 25xl9 cm.· MAIS DE 200 PÁXINA~

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

NOME _ _ _ _ _ _ APELIDOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ENDEREZO _ _
C.P. - - - - TLF. _ _ _ _ _ POVOACIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ N.l.f. _ _ _ __
..c:....___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Solicita lle sexan enviados .. ...... .exemplar/es da Axenda Alternativa Galega 96, polo importe de 1.700
ptas cada exemplar; incluido xa ; 15% de desconto. (Ofertas especiais para pedimentos colectivos}.
FORMA DE PAGO
O Ingreso do importe na canta de Caixa Galicia 2091 0550 82 3040002831, adxuntando con est~
Boletín, copia do resgardo de ingreso.
O Envio de talón-a nÓme de papelária.
O Contrareembolso (gasto adicional de 300 ptas).
Sinqtura

.
.
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~.ttil~A~A~L_D_E~A~G~L_O~B_·A_L~~~~~~~~~~~--c~~~~~~da 11 Guerra Mundial.
Deixaban o palácio
palas noites e ian
verse con Rudolph
Hess, o lugartenente
de Hitler. Se cadra
mesmo houbo filias
bravos.

/

Estevez e Portomeñe
brindan con cava
catalán pala
capitalidade cultural.
Tamén podian tela
feito con Albariño.
. Como se acostuma en
todos os paises
vinícolas.

~

.

Vários traballadores
de Caja Madrid
.chegaron esoutro dia,
de mañán cedo, ao
choio e, nada máis
prender o computador,
apareceulles na
pantalla: "Pase
vostede polo
despacho de direción
e recibirá o despido".
Nesa altura, algun xa
tiña ingresado o
finiquito na sua canta.
. O mundo avanza que
é unha barbaridade.

O novo presidente do
Tribunal Constitucional
chámase Gandido
Rodríguez Bereijo que
ven de Bereixo ou
Brf?ixo. Coma Cugat é
Cucufate. Desde o
Tribunal poderia
axudar no respeito ao
galega e correxir as
faltas de ortografia.

Os concelleiros do
PP de Cangas din
sempre: Don Eulogio.
Néganse a chamarlle
alcalde ao alcalde do
BNG e mesmo a.
pronunciar o seu
neme en galega. Será
por medo a un virus.•

rando erros e incoerencias, como a insistencia no uso da preposic;om a introduzindo o O.O.
pessoal (*visar sos balseiros
por visar os balseiros, *atarearon a un poeta por aforcaron
un poeta); mas esta listagem
nom pretende ser exaustiva e
acho que será suficiente para demonstrar a falta do mínimo de
correcc;om exigível a um meio de
comunicac;om escrito em qualquer língua, incluída a galega.
Ainda reconhecendo o mérito de
manterdes o rechago ás espanholizantes normas impostas pala Junta, é necessário que dedes um passo significativo na
dignificac;om do nosso idioma
no vosso semanário. Nom es-quec;ades que estades sendo
umha .referencia de correcc;om
para muita gente .
1 Nom recolho, por nom estender-me em excesso, erras "menores"? como acentos ou escolhas
léxicas de duvidosa conveniencia
do ponto de vista dos registos.
2 Tomo como modelo, portante, a
Nova Gramática para a Aprendizaxe da Língua. Ed. Vía Láctea.•
M. CAsTRO
(FERROL, TERRA DE TRASANCOS)

Sobre o Proxecto
de Xestión de Lixo
Recentemente Manuel Fraga afir- ·
mou que a sociedade galega ten
que elixir entre os vertedoiros incontrolados e o Proxecto de Xestión do Lixo aprobado polo Governo galega en Xaneiro de 1992.
Fraga e Guiña pretenden que a
sociedade se conforme con escoller entre unha solución pésima e outra moi má, cando son
viábeis xa outras solucións mellares, tanto desde o punto de
vista ecolóxico, como ·desde o

SEISMO
XAN X.

PIÑEIRO

Non sería desde lago a sociedade galega a que máis se beneficiaría coa execución do Plan da
Xunta que precisa un investimento de 43.000 millóns de pts.
Os maiores beneficiarios serían
Unión FENOSA, as empresas
que se encargasen da construcción das instalacións e os bancos que ofrecesen a financiación.

Por moito que os asoballantes caetanienses queiran convencernos do contrário, cada vez fixanse menos en nós . Ou, que é
peor, mentras a solaii.ización da OTAN ou a Conferencia dos Paí-.
ses do Mediterráneo ocupan primeiras páxinas, aquí somos carne
de reality Show. Xa están afeitos a velo: morre unha nena en Vi- A pesar do que digan os defen. sores do Plan da xunta, a estramianzo ou tremen as terras luguesas e unha bandada de reportei:- téxia dos 3 erres (reducción, reuros apousentan por ali buscando testigos, sangue ou fendeduras. tilización, reci-

o

Lonxe quedou o suceso aquel de cando avisaron de Madrid
pedindo a localización do epicentro dun movimento sísmico e
a garda civil respo$tou que o tal movimento estaba desarticulado e o epicentro e os seus cómplices metidos na cadea, mais
chama a atención que unhas terras como ás luguesas onde o
auténtico seismo e a perda de ·poboación, de recursos, de riqueza, de vida, en definitiva, sexa noticia sóporque unha agulla na escala de Richter deu conta dun movimento soterrado,
coma se, con só ver as aldeas, non houbese outros tremeres
para facer soar alarmas.
Entre nós , conviña cambiar de varas coas que medir seismos
diversos, cotidiáns cataclismos, larvadas sacudidas que nos
abalan e chuch¡m mentras as primeiras páxinas esbardallan
con banalidades como as de discutir quen vai ser o sustituto
do sustituto. "Terremoto na cúpula do PSOE" .,-titulaba estes
dias un periodico madrileño--: só lle faltaba dicir canto marcou na escala de Richter. •

económico. Entre os vertedoiros
incontrolados e o Plan da Cons el le ria de Política Territorial
que veña o demo e escolla.
Sería un erro que nos resignasemos a elixir entre a desastrosa situación actual e un centralizado e faraónico Plan que despreza a estratéxia dos 3 erres
(reducción, reutilización, reciclaxe) e enfoca a xestión de nada
menos que o 99,6% do lixo cara
a un método de tratamento despilfarrador de enerxia e de materias primas, altamente contaminante e caro como é a incine-

ración con producción de electricidade ou "reciclaxe enerxética".
O secretario xeral da Conselleria
de Política Territorial manifestou
hai un ano no Parl_amento que,
se o Plan da Xunta se aplicase,
cada família galega que vivise
nun Concello que se acollase ao
mesmo tería que pagar por termo médio 5.500 pts. máis cada
ano pola xestión do lixo, 5.500
pts. máis cada ano para estragar
recursos, envelenar o ambiente,
ameazar a saúde pública e facer
do naso país o de maior tránsito
de lixo por estrada do mundo.

claxe)_, a única
ecolóxicamente sustentábel,
é viábel desde
agora se existe o interese e
a ·vontade política necesarias por parte
dos poderes
públicos.

Quando já váo vinte anos da
-marte do ditador Franco, que
deixou a sua vida entre os rielas
de sar)gue dos seus assassinados, surgem as vozes públicas
da Democracia, os panegiristas
oficiais, burdos oportunistas do
discurso, para adjudicarem o
inexistente protagonismo da suposta transic;ao ao rei de Espanha e as suas colónias. Mas, onde estavam eles, estas vozes,
em 1975, quando o país escutava a rádio noite trás noite esperando (para que qualquer eufemismo?) a boa notícia da morte
de Franco? Estavam os panegiristas correndo diante dos polícias que batiam fisicamente no~
carpos que queriam ser mais livres? Estavam refugiados em escuras habitac;óes urbanas, vivendo como toupeiras ainda tantos
anos depois .de urna guerra imperialista? Estavam os panegiristas reunindo-se em grupos sigilosos simplesmente para planificarem em baixiriho a Utopia da
igualdade? Estavam senda tortu. radas por pensarem, arrebatados da sua terra? Tinham acaso
urna singela ilusao de mudanc;a
· social, urna mínima reflexao so-·
bre o que significa verdadeiramente a dignidade, um mínimo

projecto de contribuírem para a
emancipacáo humana?

Que impopulares resultam agora
estas palavras, saídas da minha
poeirenta gaveta de idealismo necessariamente contraditório, desde a contradic;áo dos que nos debatamos entre a revolta interna e
a comodidade diária! E, · porém,
que clar~s me parecem para denunciar a derrota das ideias á
que nos submeteu durante vinte
anos essa projecc;ao social das
próprias tiranias que chamamos
Exército ou Estado·(nessa ordem
exacta). Mas as vozes públicas,
praticamente as únicas vozes
que se constituem socialmente
como tais (quer dize'r, como linhas de pensamento coerente) no
falaz espac;o do discurso, falamnos dos logros democráticos de
um indivíduo (anedoticamente de
grande estatura, sexo masculino
e dicc;ao confusa) ao que as
forc;as do continuismo investiram
do poder de assinar a versao local do novo Decálogo ocidental,
com actos linguísticos que traduzem a falta de justic;a em assumido feito quotidiano. Onde estavam as vozes públicas democráticas quando o antecessor deste
chefe de estado assinava com
punhos militares semelhantes as
penas de morte de Setembro de
1975, entre a ira dos inocentes, o
medo dos escravos e a pútrida
culpa na que hao morrer sempre
todos os verdugos? Onde andavam os produtores da Verdade

fin-de-siécle quando matar legalmente (aqui, nao em Bósnia) deixou de ser civilizado? Quantas
vezes no dia beijam os mesmos
lábios que nos falam a nossa
Bandeira (urna franja diagonal
amarela sobre fundo vermelho
azul celeste)? novo como era
possível para ele, sem ter vivido
apenas o pesadelo dos 70, situarse também nesse pequeno espac;o simbólico de supervivencia,
nessa ilha insuficiente que por
vaidade chamamos resistencia. A
resposta oral
do amigo, que
agora gloso e
t r a ns formo 'Onde estavam
sem pudor para faze-la min- asvozes
ha com o popúblicas
der da escrita;
foi clara, foi democráticas
clara, assim
quando
de evidente:
"Quepo~

assinavaas

que
resistir? E sin- penas de rnorte
gelo. Olha em de Setembro de
torno de ti.
Observa os 1975
bairros marginais, a dor da
seringa de veneno . nas veias, o combate dos
esfarrapados por encontrarem
pao (sim, pao) entre os resíduos
urbanos dos poderosos, nós. 01ha como se reduzem imperceptivelmente o pensamento e o corac;ao das gentes, como aparecem cada dia mais extraviados
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Os beneficiarios
serian Unión
FENOSA,as
empresas que
se encargasen
da construcción
eOS bancos que
ofrecesen a
financiación

Debemos presionar aos nosos Concellos
para que non
se acollan ao
Plan que lles
ofrece o Goberno galega e opten por promover a recollida selectiva en orixe
e a estratexia dos erros, unha
solución máis difícil pero máis
ecolóxica e máis barata.
Tamén é preciso presionar á
Xunta para que elabore canto
antes un novo Plan de Xestión
do Lixo baseado nos principios
da reducción, a reutilización e a
reciclaxe (por esta arde de prioridade), que promova a recollida
selectiva en orixe. •

XosÉ M. VEIRAS
(MEMBRO DA COMISION
PROMOTORA DA INICIATIVA
LExlSIATIVA P OPULAR DE
TRATAMENTO DO LIXO E DOS
RESIDUOS TOXICOS E PERIGOSOS)

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------,
Estratégia
contra as vozes
que n~s falam

A NO

nos labirintos portuários, nas rufnas da antiga casa familiar agora comesta por um ria fedorento,
nas ruelas habitadas de urinas e
alimárias onde se esmaia urna
inocente violada. Olha como se
enferrujam as fauces nos albóios
penduradas de um cravo de onde mana sangue preto. Como ao
alvor um homem completamente
bebado, já sem tempo, darme
entre redes secas, recolhidas.
Como na noite urbana pervagam
em procissao eléctrica de insectos hordas de jovens a procurarem com os olhos brancos um
buraco, urna tobeira, o letal alcantilado".

Calei para compreender, e lago
nao calei, e seguimos talando
várias horas na noite. As palavras prévias só tem sentido se
somos capazes de arremessálas contra o discurso oficial que
proclama a grandeza, se somos
capazes de enturvarmos as diáfanas imagens das comemorac;óes rectangulares com u ma
espécie de turulho de frases soezes por sinceras, como urna
·enguedelhada massa escura
que resvala pela pantalha luminosa do Discurso enquanto nós
rimos a gargalhadas ou fazemos
o amor ou (por que nao) redigimos um planfleto como este:
A Águía Imperial que defeca sobre nós leva o Graal no bico. •
CELSO ÁLVAREZ C A CCAMO
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ANOSATERRA

N2 703

Pardo de Cela, o. derradeifo Mariscal
O 17 de Decembro,
• XAN CARBALLA

O dia 17 de Decembro
foi unha data
fundamental de
reivindicación do
nacionalismo galego
restaurado neste século.
Comemorábase a
execución do Mariscal
Pardo de Cela en
Mondoñedo, derradeiro
defensor do Reino de
Galiza frente á
imposición imperialista
de Castela. N estes dias
a organización Galiza
Nova organiza diversos
actos en Mondoñedo
para debatir a figura de
Pardo de Cela.
Nos primeiro 25 de Xullo celebrados en liberdade após a marte de
Franco, a chegada dos manifestantes nacionalistas á Praza da Quintana produciase no meio dos acordes
maxestuosos do Himno do Antigo
Reino de Galiza. A particular emoción que xeneraba aquela melodía
tiña moito a ver coa necesidade que
sempre tivo o nacionalismo galega
de explicar a hi tória do país desde
dentro, saltando por riba de toda
caste de manipulacións. A figura de
Pardo de Cela, como ponto de inflexión na fin do Reino de Galicia,
non ficou preci amente a alvo.

--,

Pero non era só A Nosa Terra. En
Buenos Aires, a revista da Socieda-

n
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De que e publica A Nosa Terra
sempre, arredor da data do 17 de Decembro, se reivindica a figura de Pedro Pardo de Cela, como campeón
das liberdades galegas. Os irmán
Antón e Vitar Ponte on autores de
vários artigo no que se situa a figura do nobre ax.u tizado en Mondoñedo, na fa e final independente do
Reino de Galiza, realidade política
que ainda hoxe é moi ignorada

1
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de reivindicación dos direitos históricos galegas

de Nazonalista Pondal, A Fouce, de
carácter arredista, insistía na mesma
dirección. En 1932 (número 57) nun
longo artigo editorial asegura: "rnorto o de Cela, Hespaña inicia na nosa
Terra a sua política destructora'', para rnáis adiante insistir no simbolismo, "os señores rnáis ricos son obrigados a trasladar a sua residéncia a
Castela, e <leste xeito, as rendas das
terras, que antes ficaban na Galiza,
emigran para Castela e ali se invirten. A economía de Galiza tén por
forza que resentirse <leste cons.tante
emigrar das utilidades da Terra e iso
tradúcese nun progresivo empobrecemento que fecha á Nosa Patria o
camiño de todas as posibilidades.
Para completar, para asegurar o éxito da criminal empresa de aniquilar
a Galiza, négaselle incluso o direito
de estar representada en Cortes, outorgándolle a Zamora, o priviléxio
de falar e votar por ela".

Cela corno unha típica manifestación da presuntamente revoltosa e

anti-progresista nobreza galega
frente ao progresismo dos tempos

-novos, destrutivos dos seus intereses de clase retrógrada".•

Detal!e dunha
moderna
evocación
pictórica da figura
do mariscal Pardo
de Cela.

Unha história
de manipulación
Na mesma A Fouce antes citada
acusa Ramón Vilar Ponte "nengunha figura se atopa na História
de Galiza que cal a do Mariscal
Pardo de Cela teña sido obxecto
de tantos xuizos adversos e condenatórios. ( ... )No decorrer dos anos
e dos séculos a obra dos cronistas
tecedores de mentira e da falsa
historia, en troques de se interrompire, continuouse decote e asi se
ten que os relatos coetáneos dos
acontecementos galegos do ano
1483, o ano en que esrnoreceron as
liberdades galegas, deitan falsedade, apaixoamento e parcialisrno".

Nun recente artigo sobre o simbolismo de Pardo de Cela, Francisco
Rodríguez (Terra e Tempo, número
1, segunda época. Setembro 1995),
situa este proceso de manipulación
nun horizonte intencional "os prexuizos e falla de infonnación específica sobre o país serven ao debilitamento da conciéncia nacional dos
galegos, que non contan asi cunha
vi ión própria do seu pa acto, sentíndo e case como un povo en história, ou xa na situación actual desde tempos inrnemoriais. Non é de
extrañar que se teña por opinión comedida e obxectiva a que interpreta
a rebeldía do Mariscal Pardo de

Desquell1a péffi bÚtarqn. .,. ,
Naide ma~. foi ~ Frouseim)

Soilo Dios puxo fr{>liñ.as-

Por entremedias dia#;penas ~

Froliñas pequerrecblñasJ
Y-agrouladas, que semellan
Bágoas de sangue calladas
n-o bíco d'as carrasqueiri:ts,

Froliñas, que, con~er froles1
Caladamente se queiXan
De que tanto, tanto tarden
En cobrarse contas vellás.
1

..............••••.••..•...•..•..••..•..•....•.•.....••.•.•.••.•.....•................•..•.•......••...•••..•.•..••..•..................•.••.••...............•••••......•.....••.....
CANDO MORRERON AS .LIBERDADES GALEGAS
ANTON VILAR PONTE

o

o
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(... ) Véndase a imposibilídade de sometere
ao valente guerreiro, caudillo .das liberdades
galegas, botouse man do procedimento de
mercar a guarnizón da praza de Mondoñedo; e na noite do 6 de N adal de 1483, entraban no castelo do Castro de Ouro un fato de
soldados do axudante ·y áñez, facendo prisoneiros a Pardo de Cela e ao seu fi1lo.

A morte de Pardo de Cela sinifica o mouro
serán das nosas liberdades e o xunguimento
da Galiza ao carro trunfal de Castela.
O gran Mariscal, xefe da revolución galega do século XV, vendo engriloada polos
Reís Católicos, en norne de Castela, a autonomía da sua pátria, ergueuse e lanzouse coma un león na defensa dela, logo de
facer un exérCito de miliciáns e guerrilleiros -as Irrnandades que tiñan por lema
Deus Fratesque Gallaecie, vencendo aos
condes de Camiña, Lemos e Andrade;
vencendo a frota castelana que qirixia Ladrón de Guevara; esnaquizando rnais de ¡:;en castelos e pazos feudais, e conseguindo gobernare en cinco das sete províncias
en que se achaba dividido o antigci Reino
de Galiza, que ·obedecían as suas ordes,
sendo .capital a cidade de M ondoñedo, fe-

Asi traicionado e vendido foi sumariado e
sentenciado a morrer en forca vil o dia 17 de
Nadal de 1483, polo delito de tere loitado fe:.
rarnente en defensa das liberdades da terra.
A ponte do Pasatempo en Mondoñedo, onde os
c¡mónigos enredaron a Isabel de Castro, dona
de Pardo de Cela, que traia o indulto dos Reis
Católicos que poderia evitar a sua execución.

ro baluarte da independenza espiritual da
nosa terra.

E contan os cronistas daqueles ternos que
a rnuller de Pardo de Cela, dama nobre,
forte, verdadeira "leona de Galiza", logo
de coñecere a sen~enza que caeq1 sobre os
seus, púxose en carniño da corte, co fin de
conseguire o indulto do Mariscal e o fillo,

cousa que logrou movendo grandes influéncias. Co indulto no peto, chea de ledícia, re]oucando de x.úbilo, voltou sen
perda de minuto para Mondoñedo.
Mais os treidores, temendo por si, agardáronna con ruin intención preto daquela cidade, a catro quilómetros, xunto a unha fonte
que desde entón até hoxe chaman olos mesmo do pasatempo, e ali entretivérona, terrnando dela, probe muller!, só para dare lugar a que ~ardo de Ceía e o seu fillo fosen
aforcados antes de chegar o indulto.
No cárcere de Mondoñedo inda se garda a cadea coa que o·Heroi e Mártir estvo engriloado
até que foi á forca. Chárnanlle A Mariscala.•
Extracto do artigo Non esquezamos a nasa história.
A Nosa Terra número 4.
15 de Decernbro de 1916
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que estará presente, Manuel
Casal, irmán do galeguista.

• Homenaxe
para reivindicar
a figura
de Ánxel Casal

•Nace a
Asociación Galega
de Xermanistas
Desde o 2 de Decembro, xa está
constituida a Asociación Galega
de Xermanistas, formada por
profesores, licenciados e .
estudantes de Filoloxia Alemana.
Esta asociación ten como ·
obxectivo promocionar a língua
alemana na Galiza até acadar a
. sua implantación no ensino
público dentro do marco da
LOXSE. A AGX opina que hai
"deixadez por parte dos
responsábeis de Educación á hora
de ofrecer unha segunda língua
extranxeira na ESO (Ensino
S~undário Obrigatório)". O
marco europeo no que se integra o
país formula, segundo os
membros da asociación, a ·
necesidade de que o alemán
adquira un carácter obrigatório no
ensino.+

• Debate sobre
a cultura galega
en Vitória
A Universidade do País Basco
adica unha semana cultural, do 11
ao 15 de Decembro, a Galiza, con
diferentes mostras do país que

patronato que leva o nome da
escritora "poñelo ao dia no
aspecto máis didáctico da vida e
obra de Rosalia de Castro".+

O semanário A Nosa Terra
participa na homenaxe do que
foi o responsábel do primeiro
edita
.número do periódico. Foi en
Novembro de 1916 e, daquela, a :un dicionário
publicación era cabeceira das
No centenário do nacemento de
sobre a literatura
Anxel Casal, sucédense as
lrmandades da Pala. O
lembranzas para o editor e .
obxectivo de Anxel Casal non se
Xa está a venda o primeiro tomo do
galeguista. Na Coruña, o xoves
limitaba a un periódico, senón a
Diccionário da Literatura Galega,
un proxecto editorial global que
14,-o periódico A Nosa Terra, a
· que se completará con outros dous.
abranguia a publicación de
Asociación-Sócio-Pedagóxica
Editorial Galaxia é a responsábel
Galega, a Federación de
libros, revistas culturais e un
desta obra, que recolle información
diário. Hai unha semana, a
Asociacións Culturais e a
desde a ldade Média até a
figura de Anxel Casal tamén foi
asociación que leva o nome do
actualidade, e está coordenada pola
coas intervencións de Xulio ·
lembrada nunha mesa redonda
editor, uniranse para lembrar e
profesora da Facultade de Filoloxia
Cuba, presidente da Asociación
reivindicar a sua figura. O lugar
no Auditório do Museu Carlos
· da Universidade de Santiago,
Anxel Casal, Jenaro Maririhas
Maside, coa preséncia de Isaac
escollido é a sua tumba no
Dolores Vilavedra e unha equipa de
del Valle, que foi membro da
Diaz Pardo, Xosé Maria
cemitério de San Amaro na
especialistas. O primeiro volume
Innandade da Pala da Coruña e,
Coruña e a hora, as cinco da
Dobarro, Jenaro Marinhas e
está adicado aos autores e inclue
en representación da familia,
tarde. A ofrenda frorat contará
Henrique Rabunhal. •
máis de mil. Os dous tomos
seguintes sairán en 1996 e 1997,
·····························································~·········································
baixo os epígrafes Obras e Voces.•
O viño Don Pedro de Soutomaior
Murado, Xosé Cid Cabido e
abranquen desde a pintura ao
obtivo catro prémios neste ano:
cinema. A semana, denominada
Miguel Castelo. +
Prémio na Festa de Albariño de
Os galegas, desenvolverase con
• O xornalista
Cambados, Acio de Prata na VII
total protagonismo dos artistas
Cata dos Viños de Galiza, Baco
galegas. O grupo Lega/eón
Xabier Lama gaña
de Bronce da Unión Española de
representará a peza de teatro O
Catadores e medalla de ouro na
siléncio das Xigulas, de Antón
un
Vinexpo de Burdeos.+
Reixa e proxectaranse as películas
O desexo, Veneno puro, Contar,
vino apresentado
Continental e A metade da vida.
Antón Patiño, Jorge Barbi e Xoán
de xeíto estelar
A obra de narrativa Os moradores
•Restauran
Anleo apresentarán a sua pintura e
da nada, do xomalista da TVG,
Trescentas persoas reuníronse no
escultura e falarán da evolución
Xabier Lama, foi a gañadora da
a Casa de Rosalia
Pazo de San Lorenzo, en Santiago
da arte contemporánea na Galiza.
ill Edición do Prémio Alvaro
Os representantes musicais serán
de Compostela, para a
de Castro
Cunqueiro, que convocan os
apresentación do viño das Rías
Os Diplomáticos de Montea/to,
concellos de Mondoñedo e Vigo,
Mercedes Peón e Antón Reixa e a
O arquitecto Andrés FemándezBaixas, Don Pedro de
anda que se outorga no primeiro.
Soutomaior. Este viño é o máis
videocreación estará presente con
Albalat dirixe as obras de
A obra está formada por relatos
importante de Adegas Galegas ,
restauración da Casa-Museu de
lgnácio Pardo.
que amasan biografias de
que tamén se apresentou como
Rosalia de Castro, que
personaxes destinados ao fracaso.
empresa despois da reconversiÓfl'.
Haberá tempo para a gastronomía,
permanecerá pechada por un
O xurado estaba composto por
de Bodegas Condasat e a sua
da man de Paco Feixó e diferentes
Dario Villanueva, Marina
tempo ainda sen concretar. O
personaxes galegos desfilarán .
adquisición por parte do Grupo
peche servirá para revisar e
Mayoral, Manuel Rivas, Dolores
modernizar as instalacións,
potas instalacións do campus
Larios. Para os responsábeis das
Vilavedra e Anxo Tarrío.
universitário de Alava. Entre eles,
adegas, a compra é positiva en
restaurar pavimentos, teitos e
Salientábel foi a auséncia dos
madeira e reordenar os materiais
Raul Veiga, Xabier Villaverde,
canto garante a distribución de
representantes da corporación
viños galegas por todo o Estado.
expostos para, segundo o
Arnoal Malvar, Miguel Anxo
municipal de Vigo.+

• Galaxia

• Don Pedro de
Soutomaior,

o Álvaro
Cunqueiro

O Xabarín lánzase ao mercado para o NadaI·
Xa se poden mercar as cancións e os vídeos .d o programa
•A. ESTÉVEZ

•J

"'[ '

Uxia Senlle, que xa colaborara no
programa facendo algunhas voces, interpreta a duo con Víctor
Abundáncia o tema Vimos do
monte. O compositor de Tui, que
ultimamente abandoou Madrid
pola Galiza, deixa notar a sua influéncia nesta canción, que fala
de nenos selvaxes que se divirten
sen complexos e en 100% animal,
tema que interpreta .el só. Tamén
son novedade Def Con Dos, nomeadamente famosos nos últimos
meses, que con Capitdn Araña,
seguen ensaiando o galego como
língua a ter en conta na sua música, despois de incluir un tema
neste idioma no seu último traballo. Para oXabarín, non rompen
coa sua liña e contan o aburrido
que ir á clase "onde non se ensina
nada divertido".

Xa son corenta mil sócios no Xabarin Club da TVG e, segundo un dos
seus temas musicais, teñen que chegar a cen mil. De calquer xeito, o
programá da televisión autonómica
é o que obtén maior audiéncia, converténdose xa nun fenómeno entre
os nenos e nenas galegas. Este éxito
leva aos responsábeis do programa
a lanzar un paquete coa imaxe de
marca, que, a bó seguro, será o re- .
galo de Nadal para moitos cativos.
As imaxes e a música do Xabarfn
están recollidas nesta compilación.
A posta á venda dos compactos
musicais e dunha fita de vídeo coas
caricións que, tarde a tarde, fixé- ·
ronse populares para os nenos, pon
de manifesto as ambicións dos responsábeis do programa. Xa deixou
de ser, simplemente, un espácio televisivo, para convertirse nun distintivo. Antes de que apareceran
música e imaxes á venda, todos os
obxectos que elaborou o Xabarín
eran moi cobizados (camisetas, insígnias etc) Até os carnets de sócio
eran motivo de fachenda.

O paquete que a TVG pon no mercado contén un compacto doble,
con corenta e catro cancións, unha ·

fita de vídeo, un manual para
aprender a tocar as cancións e unha
colección de cromos ilustrados polo criador da mascota, Miguelanxo
Prado. Se desde un primeiro momento, o director do programa, Suso Iglesias, quixo incorporar ao

mesmo a grupos galegos con temas
exclusivos para o programa, a liña
ampliase, agora, con novos participantes. O Volume 1 de A cantar
con Xabarín ten as cancións pioneiras mentres que o Volume 11 fai
medrar o abano de músicos.

Repiten moitos como Aerolíneas
Federales, Yellow Pixoliñas, Siniestro Total, Korosi Dansas ou
Nación Reixa, con novos temas.
Aparecen outros como Rebelde
Rojito, Skupe Skapa, Blood Filloas ou Os Creepers . A cantante

Todo custa tres mil pesetas e, por
non ser excesivamente caro, xa·
está voando das tendas. A boa
aceptación estaba prevista; quizais
o que xa non estaba planificado
fose que moito adultos se lanzasen
a mercar, vídeo, ~pmpactos e cromos. "Envólvollo para regalo?,
preguntaba o dependente dunha
tenda hai uns días. "Non, non, é
para nós", respostaba unha parella
de idade média moi sorrinte. •
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Teatro

espectáculo

galega de
transformismo
História/histéria
de Líli Moreno •
Duas horas de risos, bon humor e
palmas son o que ofrecen Carlos
Blanco e Alfredo Conde -nada a
ver co escritor- no seu espectáculo
"A história/histéria de Líli Moreno", que se ven de estrear na Sala
Nasa de Santiago e de seguido se
poderá ver por toda Galiza.
Con duas personaxes e moita imaxinación, os actores son quen de
conseguir algo que s6 contadas veces e logra no teatro galego: facer
rir e entreter ao público. Iso abondaria xa para felicitar aos artífices do
primeiro espectáculo galega de
transformismo, pero as virtudes son
ainda maíores. A cautela con que
boa parte dos asistentes se poden
achegar a un espectáculo sen dúbida
rompedor nas nasas salas, desaparece nada rnáis comezar a función. Líli Moreno, Líli Brown ou todo un
sinfin de Líl.is protagonistas -sete
personaxes femininas interpretadas
maxistralrnente por un só actor- fan
unha paródia elegante de certas mulleres -a xornalista Marinita da Coruña que casa cun Nóbel ou a tia pia
Pitita Brown- esaxeran os !asgas
con prudéncia, critican sen incomodar. Consiguen, en.fin, o riso dos espectadores, ás veces estruendoso,
como cando a vedette, cantando "eu
en amare on tan lixeira ' escolle
entre o calzón de Beiras -con bandeira e estrela- ou o de Fraga -adubiado con tirantes roxigualda-. Porque Líli Moreno, ao dicer do actor e
guionista Cario Blanco, é unha tre-

conta de libros

baixador(,l cultural do
país. Para iso nada
mellor que a música
que, ao fin, é o ponto
fo~ da artista. Dezaseis números musicais dan forma ao variado espectáculo no
que o actor-actriz interpreta e recrea á
perfección ás diversas personaxes sen en
ningun - -momento
desfacerse do seu
transformismo. No
repertório: desde Ana
Belén até Gal Costa,
pasando pala Pantoja
verquida ao galega.

O prirneiro

ARQUJVO

pas que para conseguir o éxito non
dubida mesmo en cantar <liante da tropa ou facer o que lte veña ben
para o seu fin.
A obra dá conta da axetreada, inesperada e mesmo rocambolesca vida
da vedette que desde o seu Briallos
natal chegará a trunfar nos Estados
Unidos de América, para logo volver como estrela a Galiza, onde o
mesmo presidente da Xunta, visibelmente emocionado, noméaa em-
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Líli é un home, pero
interpreta a fascinantes mulleres, esaxera
os seus rasgos pero
con mesura; Líli é
unha estrela do cabaret á que a aciaga vida a converteu nunha
·exitosa artista internacional. Carlos
Blanco, entre número e número, e coa
soltura e a grácia á
que nos ·ten afeitas
nos seus "Directamente Paco", guia a
narración dando as
claves para entender
unha história que,
pésie aos seus logrados esforzos, busca
conducirse pala música.

Sen grandes pretensións e mesmo
con exce"Siva discreción, o duo
Blanco-Conde agarran ao público
que se resiste a abandonar a sala: O
,glamoiµ- do vestiario, confeccionado e deseñado polo próprio Conde,
que apañaba os bártulos de costura
despois dos ensaios, e a desbordante imaxinación mostrada no cenário, fan esquecer a escaseza de médios dunha obra non subvencionada. Non por iso é menos espléndi-

da, a pesares de ter que contar co
esforzo suplementário dos autores;
o luxo dos traxes e o coidado dos
atrezzos en nada envexan a calquer
rnontaxe do CDG. E os risos do público, resultado do labor dós artistas, ben reflicte o nimo que os levóu a criar a obra, a partir do título
. dunha canción. "Non me divertin
tanto na miña vida corno preparando esta obra, as cousas ian saindo
unha a unha como se encaixasen a
medida", di Carlos Blanco, quen
agradece a s~lidariedade da
xente do teatro
ainda que moi- Un sinfín
tos dubiden de de Lílis
que exista á
hora de apoiar protagonistas
esta montaxe e fan unha
lembra especialmente a paródia
Guillermina elegante
Motta, "unha con críticas
muller estupenda" que sen
lles cedeu per- incomodar
sonalmente
duas cancións
para· o seu espectáculo que logo en Compostela
interpretaría Guillermina, unha cabareteira do Paralelo barcelons.
Ovieu, Lugo, Valdoviño, Moaña,
Porriño, Vigo e San Sadurniño son
algúns dos lugares onde chegar en
breve a vedette Líli Moreno co seu
espectáculo ·cada vez máis transformado, dia a día retocado pala
própria flexibilidade dos actores,
que estudan a resposta do público ·
·e a recollen. Quen en Compostela
asistiu a várias representacións nos
tres días que estivo na Nasa, xa
notou os cámbios desenvolvidos
na obra. Cando en Marzo volva á
Sala Nasa pode ser tamén que Líli
estexa moi transformada. Nacidade redbiu as primeiras, e moi efusivas, palmas galegas e logrou 0
difícil labor de tirar risos a
cachón.+
CARME VIDAL

Novo número
de A Trabe de Ouro
E xa van vintetrés co correspondente
ao trimestre de Xullo, Agosto e
Setembro. A publicación, que edita
Sotelo Blanco, conta, nesta ocasión,
con artigos de Xoán González-Millán,
Maria L. López Ruído, Manuela
Ribeiro e Camilo Gonsar, entre outros.
Tamén contén A Trabe de Ouro unha
crítica de Xosé Luis Méndez Fertín
sobre a revista Galicia Internacional e
un infonne da ANABAD sobre os
arquivos públicos da 6aliza. •

Novas fantasias para
4 Colección Merlín
Xerais continua engrosando a sua
colección infantil e, as novas propostas
pasan pola poesia e m.áis pola fantasía.
Lueiro de papel é un poemário que
Antonio García Tei.xeiro tece ao redor
da lua con ilustractóns de Maria
Antónia Pascual. A Colección Merlín
tamén ofrece unha história fantástica
de Xosé Cermeño, recomendada para
nove anos en <liante, como a anterior.
Estas rapazas chegarán rrwi alto é a ·
aventura dunhas nenas ila catedral de
Santiago de Compostela. Algo ten que
ver co botafumeiro e o vértigo do seu
movimento. Tres nenas protagonizan
unha viaxe incnoel ante a ollada dunha
morea de turistas.•

Leitura contra
a discriminación
A Colección Arbore de Galaxia publica
unha novela para nenos e nenas que narra
o difícil que é sentirse estranxeiro.
Espinacas sobre rodas da austriaca
Renate Welsh contaa história de Maria,
unha rapaza romena que se instala en
Viena e sofre a marxinación das suas
compañe~s de escola. A mensaxe final
é de esperanza e, nisto, terá moito que
ver a aparición dunha vella muller que
offecerá a sua amizade a Maria •

ando petan
·na porta
pola noite
Xabier P. Docampo

·Premio nacional
de literatura infantil 1995
Premio ·Rañolas 1994

Percorrido pola
ollada dos nosos·
esc_ritores
Ediciós do Castro publica La Mirada
Atlántica , ensaio da madrileña Mª .
Femanda Santiago Bolaños. Cun prólogo
de Xesus Alonso Montero, a autora fai
un perconido pola narrativa galega,
buscando elementos característicos e
comuns. Os antores escollidos son
Cunqueiro, Blanco Amor, Pimentel,
Valle-Inclán e Dieste. Fernanda Santiago
impartiu clase de filosofia en Ourense
durante cinco anos, tempo no que
aprendeu galego e se interesou pola
actividade cultural do país.•

;¡.·1
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tarra central que vai marcando o
ritmo, e outras dúas que van discurrindo, máis libres, pola liberdade
da melodía de turno. Na gravación
non soa unha guitarra multiplicada
por tres, senón que o oínte pode
dar conta, efectivamente, de que
está escoitandcr tres .instrumentos
indivudualizados. Mérito, pois,
dos responsábeis das transcripcións, entre eles un dos compoñentes do Trío --:-Xosé l. López-.
Agardamos a volta dos tres guitarristas á Galiza, prevista para comezos do próximo verán. Teñen ante
si o reto de facerse cun repertório
próprio, froito das súas vivéncias e
t~mén da propria peneira que o
tempo vai facend_o en .todo artista.

Entre
o clásico e
o folclórico
Trío Góiico)
unha formación
musical con tres
vértices
A comezos de mil novecentos noventa e tres formóuse en Barcelona
o Trío Gótico, integrado por dous
guitarristas galegos e un arxentino,
que nestes case tres anos de vida
artística veñen simultaneando os
estudos de gravación cos · espazos
abertos,_ que no verán serven para
deleitar aos viandantes cun repertório que inclúe pezas clásicas e temas de música sudamericana. Pero
non crean que o Trío é unha formación par.a turistas, xa que teñen
dous discos gravados, e un prestíxio gañado ·a pulso na Arxentjna,
por onde andan nestas datas, de teatro en teatro, recebindo o visto bó
do público, máis especializado, das
sás de concerto.
En Galiza os cenários habituais para eles son algúns pubs, e no verán
prazas como a compostelana da
Platería, xa que --cabe pensaras instáncias oficiais non saben da
súa existéncia, ou máis ben procuran ignoralos, xa que intentos houbo no "milagreiro" ano 1993 de artellar algún ciclo de concertos, pero non chegóu a materializarse.
,..

".

O curriculum dos componentes do
' Trío Gótic;o é dos gue prestixian a
traxectória de calquer músico que
se précie de tal. Francisco Gamallo, nado en Vigo, trasladóuse a
Barcelona, onde ten a súa residéncia estábel desde hai dez anos, e
alá estudou no Conservatório Superior de Música, no que acadou a
Mención de Honor; en mil novecen tos oitenta e sete, formando
dúo con outro comp.oñente do
Trío, Xosé Ignacio López, gañan
o II Concurso de Intérpretes Galegós. Gamallo tén sido alumno·, en
cursos de interpretación, de mestres da guitarra coma Leo Brouwer ou David Russell. Iguahnente

vigués é o mentado X.I. López, · cidade de Miramar, no que particique en mil novecentos oitenta e
paron xunto a outros músicos, altres gañóu o primeiro prémio do
gúns dos cais acompañaron ó Dúo
na gravación, realizada igualmente
Concurso de Interpretación Cida-.
de de Vigo; como o seu colega,
na Arxentina. O resultado: catorce
trasladóuse a Barcelona, onde
composic.ións que, agás o célebre
consegue unha beca para asistir a
Asturias de l. Albéniz, son de autocursos de aperfeizoamento con
res sudamericanos:· Agustín Ba.rrios, Juán Falú, Egberto Gismonprofesores do Royal College of
Music de Londres. O terceiro
ti ... o repertório, unha n:iorea de
compoñente é Gustavo Margulies,
tangos, milongas e valses, que tennado en Buenos Aires; en Arxendo en conta a técnica interpretativa
tina formóu
dos guitarristas; os sitúa nesa liña
parte do céleintermedia entre o clásico e o folbre Quinteto
klórico, que xa ternos comentado
nestas páxinas en outras ocasións.
Cedrón, entre O mérito
ou tras formacións. Coxun- desta
Máis coñecido é na Galiza o prituralmente, gravación
meiro disco da formación, xa que
déu concertos
os próprios intérpretes procuraron
está na
con instrupara o seu produto unha boa distriharmónica
mentistas da
bución, maiormente nos concertos
_guitarra, do distribución
ep directo: Trío Gótico foi gravado
violín e mesen Barcelona, e inclúe un repertómo da quena. instrumental
rio certamente tópico, que, en
G. Margulies
cambio, gaña en novidade cando
aporta á forreparamos nos arranxos -versus
mación o susdistribución instrumental do espatrato porteño, que fai no Trío creízo sonoro; de outra forma sería dibes as versións que fan de tema_s
fícil reivindicar a estas alturas
sudamericanos, desta vez grav3:composicións coma El Amor Brudos en forma de Dúo Gótico -F.
jo de Falla, Concerto de Aranjuez
Gamauo· / G. Margulies-, durande Rodrigo, As catro estacións de
te a primeira viaxe que fixeron á
Vivaldi, ou A Zenda do bico de R.
óutra beira do Atlántic'o, ·entre XaSoutullo -única composición de
neiro e Abril de 1995.
-autor galego rexistrada polo Trío
ata agora-. O mérito desta gravaNesa xeira orgaizaron o Primer
ción está na harmónica distribuFestival de Guitarra de la Costa, na
ción instrumental, entre unha gui-

A música de Plá espallouse pola
Galiza co seu primeiro disco en
castellano No sólo de rumba vive
el hombre , no que continuaba co
seu espírito inquedo e transgresor.
Eles son fillos cronolóxicamente
dos anos sesenta, e optaron en pleNas recentes
na mocedade pola difícil opción
actuacións, inda aprendizaxe e aperfeizoamento
terpreto u temusical. Os resultados están á vismas dese dis - No cenário,
ta, e sobre todo, ao ouvído.
co. Unha das
sorpresas foi a a sua
canción La de- expresivida
Curiosamente, na súa curta traxectória artística veñen tracexando un., . jo o no la dejo
de ao
trÍángulo cos seus tres vértices
, que pertence
ao disco proi- interpretar
ubicados na Galiza, Barcelona e
bido. Coa sua os temas
máis Atxentina. •
inocéncia céX.M.E.
nica, Plá de- contrasta
senvolveu a coa timidez
canción con entre os
naturalidade e,
· xa mediada, mesmos
ningún dos
asistentes pensaba en volver
a escoitala en moito tempo e, menos, nunha cadea comercial de rádio. O dilema de Plá refírese a unha moza que lle fai vivir nun pesadelo. Débese a sua ocupación: é terrorista. A canción afronta con ii-onia a situación: delatar á moza ou
aceptar o seu amor e, consecuentemente, os seus ideais.

Para os que teñan prexuízos a respeito
do Nada!, que ~i é convencional, cursi
ou así, é recomendábel o disco de estre
trío español: Tradere. BaiXo, frauta,
cello, oboe, voz ... certa sofisticación
sonora e uns arranxos surprendentes
nun repertório coma este. Semellacoma
se estes cántos fosen desempoeirados,
desprovistos dos· tópicos ritmos e
cadéncias que adoitan acompañar aos
vilancicos, e porén, déuse cunha versión
máis libre do Nadal.
Un dos componentes do trío, Jaime
Lafuente, xa amosara o seu dote no
seu anterior disco, Divergente, aberto
rio desenrolo dun repertório folk.
Desta vez, continúa cos seus
compañeiros na mesma liña, baseada

nunha densa e sólida
percusión, que tracexa un camiño
lento, presto para transitar a modiño.
Amáis, as cancións son pouco
coñécidas, co cal a asfisia do N adaL
apenas se deixa percebir. Os temas son·
tradicionais, agás un que tén música
do inefábel Joaquín Díaz. +
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-Albert Plá .

A liberdade

do directo
e a censura
nos discos
Albert Plá supone
Fonollosa

Tradere. Cantos
de Navidad y I_?eyes

vez, se acompaña dunha guitarra
eléctrica e dun radio cassete. O
mesmo que tiña hai un ano, na anterior visita a Galiza. A particular
interpretación dos textos do poeta
catalán e dos seus próprios, crian
unha atmósfera, cuxo engado _dura,
sen decair, duas horas. Apresentaba
a, tamén' cantante, Uxia Senlle ,a
Plá, como un artista para "xentes e
mentes sen prexuizos". As verbas
estridentes, ainda que con sobreaviso, fixeron frunxir o xesto dalgúns
asistentes aos seus concertos. Outros, evitandó matinar no que estaban escoitando; preferian rir.

A mestura de teatro e música no cenário marcaron a viaxe que Albert
Plá fixo pola Galiza. O espectáculo
Al!J..ert Plá supone Fono/losa é a
opción que lle .quedou ao composítor para continuar vivindo do arte e
.polo arte despois de que a discográfica paralizase a saida do seu último disco. Ante a negativa da coRlpañia a sacar á rua un disco que,
ainda hoxe, lle poderla traer problemas coa censura, Albert Plá criou
unha montaxe para poder xirar con
ela. Segundo o artista, a compañia
tivo un bó detalle ao editar a sua
homenaxt( a Fonollosa en compensación polo arrinconamento nun sótano das outras cancións.

Albert Plá supone Fonollosa é un
espectáculo sobrio, onde· un guitarrista acompaña ao cantautor que, á

A Plá semella non alporizalo a
postura da discográfica por non publicar o seu disco, cuxos segredos
non coñecemos e son difíciles de
imaxinar despois dun disco tan sinceiro como o anterior. Tamén mira
para outro lado cando lle fan as
preguntas máis recorrentes nos
dou's últimos anos: que lle levou a
pasar do catalán ao castellano nas
cancións e se sofre represálias desde a Generalitat por esta atitude.
Está canso de non dicir nada e de
dicilo todo co siléncio. "Sei que a
política en Cataluña ten que defender o catalán e, nela, non teño cabida. É unha opción persoal, sen
traumas", di.
Na sua última intervención na rádio, o entrevistador rematou respostando as suas próprias perguntas
e só conseguiu arrincar unhas verbas de Plá ao mencionarlle a sua infáncia. No cenário, a sua expresividade ao interpretar os temas contrasta coa timidez entre os mesmos.
A paródia máis esaxerada lévaa a
cabo coa versión libre de W alk in
the wild side, de Lou Reed, titulada
por el Caminando por el lado más
bestia de la vida. A reflexión, en
ton humorístico, sobre a trasmutación que sofre o individuo ao enfrentarse cun mundo denominado
moderno, arrincou os maiores·
aplausos do público. Plá segue xirando con Fonollosa mentres parte
do seu traballo considérase perigoso e permanece agachado. Sen
montar rebumbio, Plá semella 'feliz
co poeta maldito que leva dentro.
Mágoa que sexa tan <'.Juro cos xornalistas. Se cadra, aburríronlle. •
. ARANTXA ESTÉVEZ
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Máis alá de
Eco e
Kristeva
O intre

persuasivo
da novela

A besta
e o fascismo
O día da besta
Na sua primeira longametraxe,
AJex de la Iglesia oferecíanos un
traba11o que apontaba máis que
concretaba cousas. Coñecimos ali
a sua cinefília, as suas teimas estéticas, as suas preferéncias culturais
e referentes intelectuais e a sua
forma de narrar; pero sempre en
estado embrionário, en formulacions en bruto e sen pulir. O resto
daquela película chamada Acción
mutante, era só lume de artificio
que contribuía a formar un filme,
inconexo, nervioso e trampón que
se desfacía a pouco dos trinta minutos do seu comenzo. Quedaban,
iso si, as formas dun cineasta que
tiña moito que retocar e autodiscíplinarse á hora de enfrentarse cunha história que contar en imaxes.
. Porén en O día da besta, de la
Iglesia fai un traballo de máis merito mesmo construe unha película
dun atractivo inesperado.
A s formas están mais polidas ,
mais coidadas (pésie ao seu aparente de baraxuste), máis axeitada á construción dun guión ben
traballado que coquetea cunha verión moi sui generis --e enxendrada en función do no os tempo da Apocalipse de San Xoán, narrando a chegada do anticristo nun
Nadal madrileño ao carón das torre de Kio con perspectiva da
Praza de Castilla e cos Xulgados
da Audiencia Nacional como teloneiros de excepción. A partir <leste
'. 'akelarre" final podemos situar
con precisión os vieiros polos que
transita esta película que é do me11 ollado nesta tempada do cinema chegado desde Madrid.
De la Iglesia revela os sus referentes e faino sen trucos, sen guiños
cinéfilos oficiados desde a posición
de copista impuro e embaucador;
notanselle os seus amores por Buñuel, Ridley Scott, Billy Wilder,
Toumer ... , pero tamén, como xa
confesou publicamente, por Lovecraft ou o Quixote. Todos estan
aquí, pero ben usados, sen emprego excesivamente debedor como
reéurso criador, senón sempre sustantivados e vivos caseque elipticamen te (inconscientemente) nas
imaxes que ollamos. Hai moito de
comédia sarcástica e burlona en O
diada Besta, moito de traxédia escatolóxica e surreal, moito de drama místico e irreverente e moito
tamén de ferocidade iconoclasta
contra "a besta" que habita na nosa
sociedade. E desde o comenzo do
filme, de la Iglesia esfórzáse por ir
atando cabos, por ir tecendo un fio
conductor, aparentemente jncon-

"A escritura non é reparadora" sostén Natacha Michel na súa recente
obra El instante persuasivo de la
' novela (editorial Agora, Málaga,
creto e arbitrário, que remata por
1995, traducción de María José Jiacadar evidéncia tanxíbel ao final.
ménez Tomé) introducindo así un
principio de división que a afasta
A besta está entre nós, van pouco a
de Julia Kristeva ou de Umberto
pouco dicfudonos as imaxes. De la
Eco que segundo ten declarado esIglesia non agacha a sua responsacribe "para mata-lbs demos". Non
bilidade á hora de tentar atopala. E
existe catarse novelesca. E pode
faino artellando unha história de ficengadirse: o libro non ten destinación onde un crego doutor en Teotario. Dúas teses decisivas, a través
das cales se configura un novo esloxia pola Universidad~ de Deusto,
pacio de inscrición para a pregunDon Angel Berriartua (lñigo Anguta: ¿por que escribir? De tódolos
lo), convírtese en obseso invocador
xeitos, en opinión da autora, a "es- .
de Satán para manter con el un
critura" como categoría e no seu
cruel combate e librar asi ao mundo
do nacimento do anticristo. No seu
uso actual está obsoleta No tocanempeño quixotesco non endereza
te a isto, unha das aportacións máis
entortos nen libra batallas contra o
salientables do presente ensaio É a
mal, senón que
crítica da problemática da escritura
o reveréncia e
e do textual que con Maurice Blanchot e o grupo TEL QUEL ten sido
pratícaó sacrihexemónica durante moitos anos.
legamen te a De la
Para Natacha Michel a literatura é
cotio para asi
Iglesia
Antígona, ou dito nout:ros termos:
--<:orno se dun
o ámbito no que se artellan acción
crego buñue- revela
e verdade. A novela da "segunda
lián se trata- osseus
modernidade", e moi especialmenra- provocar
unha cita for- referentes e
te consonte á práctica desta autora,
postula a ficción mais é allea a calmal con Satán. faino sen
quera totalidade imaxinaria, foxe
Na sua andaina trucos
da centración no eu -vaise sub)iñar
vai acompaña"o eu é odioso" como a directriz de
do por un escu- cinéfilos
acordo mínimo- e aposta pola presdeiro saído ·dos oficiados
cripción do instituínte antes ca podetrítus urbadesde
lo exercicio da deconstrucción, é
nos, un Sancho
Panza nacido a posición
."prosa", non "escritura", ou para
expresalo na.linguaxe de Pascal: é
do máis sórdi- de copista
movemento e tensión entre dous
do da cidade,
empapado de impuro e
infinitos, que agora se configuran
en dúas musas: a musa futima e a
realidade co- embaucador
tián, e de nome
musa épica. Lonxe da escola da
voz, na ·que o escritor canta o seu
J osemari (Sanpropio desacougo, a súa mágoa
tiago Segura).
persoal, e da que Marguerite Duras
Áffibolos dous alíanse cun tal profesería o seu máis claro expoñente, e,'
sor Caván (espléndido Armando de
lonxe igualmente de calquera conRazza) a meio camiño entre Jimécesión"á intriga, Natacha Michel
nez del Oso e Rappel, algo que perafirma a irreductibilidade da lingua
mite a de la Iglesia facer unha feroz
como lugar por excelencia da incrítica da tele-lixo (Berlusconi e Tevención novelesca, afirma a lingua
le 5 receben os cañonazos) a cuxas
como suxeito, como "principio de
práticas acusa abertamente como
suxeito e de subxectivación". Fronoficiantes do mal. Ao longo do filte á novela do "pensador" -non do ·
me, narrado con pulso certeiro e trefilósofo- ó xeito de Kundera, Natapidante, o realizador madrileño recha Michel reivindica a prosa novela o seu oficio na eleición da plavelesca, indisociable do pensamennificación, no uso da banda sonora,
to "en interioridade". Fronte ó trano emprego máis que notábel dos
ballo sobre ficción e realidade proefeitos especiais, na dirección dos
pón o traballo sobre ficción e linactores (magnífica Terele Pávez no
guaxe, vencellado xa que logo coas
seu papel· de nai de Santiago Seguverdades, "pois a ficción é o modo.
ra), no manexo de grandes masas d~ ·
baixo o cal a prosa ten unha verdaextras e, sobretodo, na -asunción
dunha evidente carga de crítica so- . de como destino".
cial e mesmo política Porque o ciO que data a: novidade desfe imneasta califica aos oficiantes do mal
portante libro pode concretarse
como a esa panda de fascistas que
asemade nos seguintes puntos: unxurden de cando en vez para "limha, xenealox~a da novela que intropar Madrid" (segundo a consigna de
duce unha- nova periodización do
Álvarez del Manzano) de imigranxénero alicerzada prineipalmente,
tes, vagabundos e pobres. E é ao
se a circunscribimos ó noso sécufascismo a quen, entre sorrisos e
lo, nas caregorías de "primeira
dramas, psicotrópicos e tele-lixo, de
modemidade" e "segunda moderla Iglesia sinala e descobre, metido
nidade", unha teoría dos procedena pel da "~sta" e travestido no seu
mentos novelescos fondamente
interior, como o maligno que nos
anovadora, unha análise das vanacosa, unha besta que agarda o c4a
gardas, un estudio verbo da metá- ·
para (re)nacer. •
fora, e diferentes intervencións
arredor de temas tan . aguilloantes
CELSO X. LOPEZ·PAZOS

como a ética da literatura ou a
"escritura feminina", un achegamento á obra de Madame de · La
Fayette e de Colette, e apuntamentos máis curtos aínda que
igualmente escintilantes sobre
Blanchot, Calvino, Céline; Conrad, Desnos, Duras, Giraudoux,
Gómez de la Serna, Góngora,
Kundera, Lowry, Michon, Perec,
Queneau ou Rousseau.

nos intres, nos detalles ou nos retratos, como o maxistral retrato-que se
nos ofrece de Paul Auster. Le jour
oó le temps a attendu son heure
(Seuil, 1"990) suxire, como diría
Yannis Ritsos, que esta hora singular é a nosa hora plural. Libro do
dobre, da morte, da memoria e da
avaliación. ¿Tamén do amor? Por
forza. Cómpre ter en conta que -e é
unba das teses de Natacha Michelo amor constitúe, desde Madame de
La Fayette, a substancia, o tema ou
a materia da novela francesa L ' Hexaméron (Seuil, 1990) é unha obra
colectiva, o trazado dun Xénesis no
que N atacha Michel se ocupa do
cuarto día da creación. En Le Rameau subtil. Prosatrices franáaises entre 1364 et 1954 (Hatier,
1993), ensaio escrito en colaboración con Martinc de Rougemont,
aborda, ademais de cuestións históricas da literatura, o problema da
"escritura feminina". Non hai prosa
feminina senón unicamente "unha
dimensión literaria que é muller", e
que remite á temporalidade. Ciel
éteint (Seuil, 1995), a súa última novela, enfronta entre outros desafíos o
seguinte: dicir hoxe o profundo "da
prosa berrando as imaxes e as m~tá
foras sen as cales a prosa seguiría
sendo branca".

Natacha Michel a escritora e filósofa. Ici commence (Gallimard,
1973), a súa· primeira novela, desprégase a partir do imperativo do
cornero, da decisión do comezo. En
La .Chine Européenne (Gallimard,
1975) atopamos unha novela revolucionaria, en tódolos sensos do termo, non unha descrición da revolución, unha novela revolucionaria
entre outras razóns porque falaba
dunha actividade política apelicada
á insurrección. En Contre M.A.
Macciocchi {Potemkine, 1976), un
texto militante que se inscribe nas
loitas ideolóxicas dos anos 70, denúnciase precisamente a corrente
ideolóxica coñecida como "sexofascismo". Le répos de Penthésilée
(Gallimard, 1980) é sen ningunha
dúbida unha obra mestra da literatura contemporánea. Trátase dunha
novela épica na que se
aborda a cuestión do
amor e a renovación
da política en Francia,
unha novela que sen
recorrer ó. clixé da
guerr.a dos sexos enea~
ra desde o pensamento
a contradicción homes/mulleres nos seus.
aspectos máis serilleiros: contradicción sexual, intelectual, material, afectiva e política,
constituíndo en certa
maneira unha aposta
metafórica a prol dunha nova civilización
que encomeza a erguerse encol da paisaxe ficticia dunha Europa esnaquizada. Impostores et séparations (Seuil, 1986)
volve incidir sobre o
tema do amor nunha
liña marcadamente
crítica coa posición de
Proust ó respecto. De
porparte perséguese Natacha Michel.
E.ARAUXO
demostrar, mediante o
O efecto sobre o lector da arte sor~cio das nove novelas curtas que
prendente de Natacha Michel pócompoñen o libro e nas que se prodigan doridamente as ·imposturas e
dese resumir quizais nunha das
fórmulas que empregou Alain Baas separacións, que a novela non é
dio i.l para pensa-la obra desta
unha fábrica de ilusións senón de
grande escritora: "o abraio do inverdades. Canapé Est-Óuest
discemiple".
(Seuil, 1989) é unha obra que carniña entre dúas
enquisas, un li-Na tacha Michel aporto u tamén
importantes e valiosos enfoques
bro para dúas
no eido da temática teatral que fiviaxes. O pri- Unha obra,
xeron época, como por exemplo o
meiro, qu~
transcorre nos que na
seu estudio sobre A Gaivota de
Estados Uni- presente
Chejov, ou o que lle éonsagrou ó
autor de teatro. Ó fin, cómpre
dos, remata conxuntura,
lembral-la súa faceta de traductocon estas desra. Traduciu a César Vallejo e a
concertantes do
Djuna Bames, seguramente porpalabras: ." napalmdo
que sé tratá de dous escritores me"Mais se cadra, espírito",
tafóricos, e a metáfora para NataEstados Uni-cha Michel é a conciencia da lindos, é o país do irrompe
gua, ó mesmo tempo principio de
que, malia as como
aparencias, napensamento ruptura e principio de suxeito.
da ven". ViaUnha obra, en suma, a de Nataxamos do oeste afirmativo
cha Michel, que na iresente concara o leste,·paxuntura do "napalm do espírito"
ra atopar alí o
irrompe cot::no pensamento afirmovemento
mativo e non só baixo o signo do
polaco e analiza-lo papel de Solidaimportante senón tamén baixo o
ridade, a problemática das fábricas
signo do novo.•
e a cuestión nacional. Canapé EstOuest é tamén un ehsaio no que
prolifera o humanismo da _novela,
EMILIO ARAÚxo
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Yodo se ergueu
sobre o sangue.
E este sangue
devorcado a
cachón polos
bárba_ros que
estragaron Caliza,
que cobriron de
dor e de vergoña os
seusprados
floridos, as beiras
dos seus ríos e o
fondo do seu mar;
estesangue
xeneroso e fecundo
é o lagar de amor e
de ódio no que
se amasa
unha raza nova.
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A LITERATURA GALEGA ADEBATE

Á ·N OVELA P ÁSALLE ó MESMO QUE AO DEMAIS
RAFAEL CHIRBES

Agardábase que a chegada da liberdade e o
esbroamento do réxime franquista producisen unha espléndida colleita novelística: supoñíase que moitos represaliados -tanto durante a guerra coma nos anos posteriores-- e
moitos disconformes tiñan os seus libros gardados na gaveta, e que outros, abertas as
comportas da libre expresión, poderian
dar renda solta á novela na que andaban
a cismar e que o medo ou a prudéncia tiñan mantido en estado de embrión.

Individualismo e mercado están no cerne dos problemas da
actual literatura en castelán, segundo o escritor Rafael Chirbes,
cuxas opinións poden ser tamén significativ~s para o.campo
literário galego.

Había un erro de cálculo entre os profetas da eclosión. A novela é un xénero
perguiceiro, de seguro curto de reflexos
na maior parte das épocas históricas, que ·
se impregna dos problemas a cotio malgré soi e que cumpre un voluntarista papel de conciéncia da sociedade dun xeito
que non poucas veces e tanxencial, e
sempre relativamente autónomo dos procesos políticos -Marx, Lenin o Trotski
xa teorizaran sobre isto--, por máis que
en determinados momentos se tefia criado a miraxe do contrário -a Revolución
rusa, a guerra de España-, sen dubida
por unha presión xigantesca dos movimentos sociais e políticos sobre o conxunto da vida cotián, incluida a arte.
Neseos procesos pontuais, púxose en
marcha unha enorme vontade colectiva
que contaxiou tamén aos artistas, excitándolles o desexo de ocupar un lugar na
vangarda. Foron ondas da história que Máscaras, 1986.
ensouparon por igual aos artistas e ao público a quen se dirixia a obra de arte, tamén el mergullado nesa enxurrada de espemodelo de sociedade que se tentabá establecer en España á morte do ditador - morreo
ranza. Non foi o caso da transición española,
na cama, conven lembralo-- con non poucomo non era no caso da Europa dos oitenta,
á que a nova España estaba destinada a se incas dificultades, xa que o propósito de concorporar. Para comezar, e xa desde os círcuvertir en monopólio o espácio público por
los que marcaban as tendéncias que tiñan que
parte das burocrácias políticas e sindical encontraba resisténcias no vello réxime, pero
ímpoñerse, babia tempo que se predicaba,
con maior ou menor fortamén (o que era máis
tuna, con máis ou menos • • • • • • • • • • • • • • • • • • perigoso para conseguir
brillantez, unha certa puo plácet europeo ao sistema), nos núcleos que
reza no arte, e tamén na
tiñan participado direcliteratura, que chegaba a
tamente nos movimenformularse por parte de
tos da transición, cuia
influintes críticos como
preséncia fora coreada
unha aporía entre polítimentres serviron como
ca e literatura - onde
forma de presión contra
entra a política esvaese a
o franquismo, e aos que
literatura- en canto ouagora habia que devoltros planteaban que a naver ao lugar pasivo do
rrativa de intervención
privado, esixindoselles
(daquela decíase literaa sua renúncia a intervir
tura de realismo social,
fora das estreitas vías
comprometida ou de deda votación cuatrienal,
núncia) era lícita en paídefinidas nunhá intocáses nos que tifía que
bel Constitución que adquiriu o carácter de
exercer un papel alleo ao seu --o da inforlibro sagrado.
mación secuestrada polas ditaduras- e que,
unha vez normalizada a situación, deixaba de
Acalados os últimos focos de resisténcia
ter sentido. Volvía ao seu espácio: ao da litecoa utilización do conceito de mal menor
ratura propriamente dita.
(is to é menos mao que o fascismo) como filosofia da derrota, a actividade pública queSegundo esa teoria, e segundo outras moitas
dou definitivamente en mans das cúpulas
que se esgrimiron daquela, acabado o franpolíticas, empresariais e sindicais, grupos
quismo, a literatura de denúncia perdía o seu
cerrados para fora e relacionados entre sí,
humus xerador, e estaba condeada a enxoitarcon apoio económico e ideolóxico das mulse. Na normalidade, a novela debía regresará
tinacionais do ramo correspondente. Fechaeira do privado, deixándolle o espácio públiron as ruas como esceário de reivindicaco a quen correspondese. Os .políticos convercións e tamén as fábricas (estas, como escetianse nos únicos autorizallos para ocupar o
ário de calquer actividade, incluida a produterreo do público, porque foran refrendados
tiva), e quedaron como espácios públicos os
polo voto democrático dos cidadáns. E, suespectáculos, o fútbol e a televisión.
brepticiamente, ao narrador disconforme (como a calquer outro que quixese facer soar unA liter~tura, en xeral, limitouse a seguir as
ha voz disconforme) discutiaselle o espácio.
No nome de quen escrebe esa voz crítica? A
pautas da nova orde. Ao igual que partid~s e
quén representa? Con qué votos? Algo así. Á
sindicatos, os novelistas deix~on a responsabilidade de boa parte da sua nómina en mans
marxe das canles estritamente democráticas,
do Estado, que se convertiu nun patrón x~ne
toda crítica convertíase en sospeitosa como
roso que subvencionaba conferéncias, cursos
·mínimo de imprudente, se cadra de desestabi~
de veran e reunións de escritores que enconlizadora, e, a partir do 23- F, moi probabeltraban nese patrón un complemento necesário
mente até de cripto--golpista.
para a sua subsisténcia nun país de escasas tiradas - onde, ademáis, o crecimento destas
· AS PAUTAS DA NOVA ORDE
podía estar íntimamente relacionado con esa
A teoría axustábase como unhas luvas ao
pron~ocjón que en boa parte xeraba a activi-

'A chamada

normalidade
democrática trouxo
canda ela o conceito
de competitividade
sen complexos"

moito menos, de encefalograma plano,
porque, case con pes de lá (e sen ·que tampouco nisto mediase xa nengunha discusión teórica) estabase a producir un alifiamento dos escritores encol dunha série de
problemas literários que tiñan moito que
ver co momento histórico español e
coa tradición narrativa.
Na batalla inaugural entre su pos tos
esteticistas e supostos realistas, colarase de esguello a polémica tocante á
función moral da forma como esixéncia, algo que habia tempo que xa se
planteara.
A polémica entre fondo e forma estaba ·
sinxelamente resolta por un grupo de escritores, que sabían por·experiéncia própria que só buscando o como podían encontra o que, e contar algo novo. Tamén
ert literatura cada época esixe un instru_mental coque operar.

E esa foi unha lección que mamaron case
intuitivamente os narradores máis mozos
que empezaron a publicar xa na transición, e para os que a memória do franquismo e a sua perduración resolvíase
nalgo máis que nunha vontade de denúncia cuantitativa do horror e a mediocridade e buscaban o cualitativo, nun esforzo
por convertir o conxunto da sua obra nun
soporte moral que necesitaba por igual a
X.L. SUAREZ CANAL
precisión da palabra, a textura da frase, o
ponto de vista e a construcción novelesca: Por máis que esa actitude se vise axidade do-Estado- e no que o leitor descubrira
ña relegada a un segundo plano pola confuque tampouco a literatura --como a política
sión que a presión do ambiente competitivo e
ou o sindicalismo-- tiña como misión alterar
a constelación ideolóxica da modernidade fo.
o orden das cousas, senon entreter.
mentaron no autor a respeito do seu público, é
dicer, con respeito á sua función na nova soA CONQUISTA Dó PÚBLICO
ciedade española, e que esa confusión acabase por afogar nun espácio desconcertante á
A chamada normalidade democrática troumaioria das voces surxidas nos oitenta.
xo canda ela o 'conceito de competitivida- .
É unha dinámica que romperon os narradode sen complexos, tamén no terreo editores dos noventa, os fillos da transición, que
rial, e esteticistas e rebeldes encontráronse
buscaron sen complexos nen escrúpulos O'
vestidos para se enfrentar nun mesmo
campo de batalla, que era o .da conquista
seu espácio comercial no desaborido público
adolescente e, desde unha postura de ap&rendo público e a loita polas tiradas. O escate falta de interés polo social, encontráfonse
lafón entre escritores, despois dunha precina maioria dos casos, sen se cadra sabelo,
pitada carreira contrarrelóxio, estableceuse
convertidos en portavoces dunba sociedade
en milleiros de exemplares. Éxito e calidana que a loita por impoñer un ego feroz e.
de pasaron a ser sinónimos, neste, como
chorimiqueiro teimudo en existir aparte do
nos demais eidos da vida española, incluicolectivo, e que, sen embargo, é o seu filio
da a política, onde tiña razón quen tiña
exemplar, e (como mandan os canóns da remáis votos e máis votos quen contaba con
conversión permanente e a xubilación anticimáis diñeiro para as suas campañas eleitorais. A narrativa española encontrou o que ·· pada) o seu seguro canfbaL Os enfants terri·bles da transición buso cine xa tiña atopado:
•
o público.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • can a sua paisaxe nos
mesmos ptados nos que
paceron os rebeldes dos
O cine tocara desde moi
sesenta: Borroughs, Kepronto as cordas q1:1e forrouac, Camus, Drieu e
maban o tapiz da alma do
Céline, ou, en música,
novo español, cuias raiHendrix, Bowie, Lou
games bebían en fontes
Reed ou Janís Joplin.
non moi alonxadas das de
sempre, e tiña emprendiCompoñen un sesenta
do a transición pasando
e oito sen Marx, e sen
do costumismo franquista
próximo, partidário do
(que prolongaba o pior de
acto gratuito dos exis· Muñoz Seca), ao da trantencialistas, que hoxe
sición (co destape), apro~n día é ·un acto de
priándose dos novos moconsumo, un despilfados de achegamento ao
rró de gasolina, e ta.inmediato: ese acento que
men da morte a tempo
o ouvido se acostuma a
- Kurt Cobain- que, no espácio imaxiná:
recoñecer e ese xesto cotián que se identifica
rio da metáfora, é unha foto-fixa da beleza ·
(Resines prolongaba o landismo, ou renovaba
que nunca se murcha da mocidade·, mentres
e quitáballe os complexos).
que n:o espácio pedestre da rua e unha forma de que avance un pouco máis a colit anA literatura, con certo retraso, sumouse a esa
te a xanela do paro.•
tendéncia, e a novela, na sua loita pola tirada,
achegouse ao seu novo público, xeralmente
R.\FAEL CH! RBES é xornalista e escritm.
cun realismo sen intención (neocostumismo)
Publicou as seguintes novelas: Mimoun (1988), En la
e sen pretensión (contar histórias). A literatulucha.final (1990), La buena letm ((1992) e Los disra escomenzaba a sua lua de mel coa normaliparos del cazador Cl 994). As duas primeiras e a ú ltidade reconcilián~ose co público por abaixo.
ma·editadas por Anagrahrn e a terceira, po r Debates.

'O Estado

convertiuse nun
patrón xeneroso que
subvenciona
conferéncias, cursos
de verán e reunións
. de escritores"

E, sen embargo, non podia falarse, nen

Este artigo foi publicado de forma m áis completa no
número de Nove mbro da revista Pagina Abierta.
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·CONTIDO .E .INTENCIÓN
XosÉ M. ETirn
Na interdependéncia que se .esta-·
blece entre o que se canta e como
se canta (o fondo e ·ª forma) a preponderáncia decántase swprendentemente a prol do primeiro termo.
Acostumados· estamos a estudar o
devir histórico de unha literatura a
través de compartimentacións en
. escotas e tendéncia8 estilísticas. O
que provoca en nós a falsa idéia de
que evolueionan conforme o fai a
forma. Primeiramente cómpre advertir que o concepto de evolución
debe entenderse na estreita marxe
da mudanza. E, se pensamos un
pouco, )ogo observaremos como a
función desas compartimentacións
-case mimeticamente constatabel
en todas as literaturas de un mesmo entorno cultural- non vai
máis alá da dun simple instrumento de fixación no espacio temporal.
Parece moi oportuna unha compa- .
ración coa función que, dentro do
próprio sistema literário, desempeñan procedementos estilísticos como paralelísmo, antítesis, contrapunto, rima, metro o, en definitiva,
todos aqueles que contribúen á memorización, á lemhranza da própria história literária. Sen embargo
debemos ir pensando en reformular estas créncias de tal maneira
que o contido (o fondo) adquira a
súa verdadeira dimensión.

t
!

Tradícionalmente, adúcese como
primeira causa da "morte" da lírica trovadoresca a marte de Don
Pedro e a desaparición dos mecenas. Non parece excesivo crer que
unha forma e facer literatura tan enraizada
desapareza tan drásticamente? Efectivamente, noméanse posteriormente <lúas escalas
epigonais. Pero ha de ser unha detida revisión da intrahistória da ]frica trovadoresca a
que nos revele as verdadeiras causas. Nen se
precisa deterse tanto: só observar cómo o trovador vai introducindo novas formas a medida que a sociedade vai cambiando. O mundo
vaise facendo máis cortés e cada vez mórrese
máis de amor, antes as namoradas vianse
fundamentalmente en secuéncias campestres
' e domésticas pero agora presentan unha ousadía e descaro antes impensábeis.
Falernos da maltratada -e ese maltrato ten
unha óbvia explicación en si mesma- escola rosaliana. Lembremos a feroz diatriba que
Manuel António se ve na obriga de formular
coa fin de desacreditala. E o· mesmo con Curros e Poildal. A Santa, o Bardo e o Rebelde,
por qué? Porque despois de 60 anos non se
podían seguir vendendo estampas do XIX,
ao fume do tren xa estabamos habituados e o
bardism~ precisaba dunha posta a ponto que
non o folclorizara. Os tempos mudaron moito. A realidade agora é outra. E di isto un
poeta eminentemente lírico.
Por outro lado, literatura trovadoresca séguese facendo hoxe, que son tan escasos os
mecenas. Pero chámase literatura neotrovadoresca. Por que? É neotrovadoresca por. que non pode ser trovadoresca. A realidade,
o mundo vivencial non ten nada que ver coa
· ldade Média. Non é que se prefixe como
neo para diferenciala da escrita 600 anos
antes. Non, porque só un milagre podería
facer que Cunqueiro escribise as cantigas de
Martín Codax. Á hora de poetizar, hoxe non
é poetizabel o mesmo mundo de aqueles e
iso percébese a primeira vista. Polo que os
meirandes iogros neotrovadorescos áchanse
alí onde se reproduce o século XX con procedementos medievais.
Condumios dúas causas. Que, a importáncia do contido é moito máis relevante do
que se opina. E que polos procedementos
estilísticos non pasa o terppo_ Nen' este pode
vivir sen aquel, nen aquel sen este. Mais,
abrigados a pronunciarnos, a reflexión
non pode ser outra que a de que sen conti-

taparche a boca sabendo que o teu
rol como leitor che impedirá, mo- ·
tísimas veces, ofr~cemos debida
réplica. Permítasenos esta hipérbole que ten a finalidade de poñer ·
de relevo, de unha vez por todas, ·
que a ética autoriaí non ten prínci, pío nen final no texto. Como acto
de comunicación que é -voluntário e sen posibilidade de que o receptor interveña fóra da pasividade do seu rol-_escrito presenta
un cúmulo de intencionalidades
éticas que atinxen tamén o acto da
escrita e a súa manifestación editorial. Con outras palabras: o escritor establece unha comunicación e é responsable da ética, estética, e cóntido da súa mensaxe; e
os receptores ternos a potestade de
configurar a imaxe ética de quen
establece a comunicación porque_
queremos saber quén e como é
quen nos jala e para iso podemos
acudir a calquera fonte que nos informe. A escrita é un acto destinado ao publico e quen a realiza é
lexítimo que sexa considerado
"personaxe pública".

do a forma non ten motivo de existéncia.

Neste contexto, as palabras dun
coñecido escrebedor, tratando de
xustificar o feito de escreber en
castellano, dicendo que en galego
a súa novela non lle respondía á
estructura (dita <liante das cámaras
da T.V.G.), esas palabras conforman unha imaxe ética moi ilustradora a cerca dese emisor que nos
CALI
demanda como receptare& -por
certo, moito se queixa de que se
lle fai pouco caso, porque será?-. Estéticamente tampouco presenta atractivo nengún.(l)

Poló camiño que levamos, o tema do que se
Dado o· feíto de escrebermos nunha língua
escrebe ten unha forte influéncia sobre os
minorizada (mellor <lito: asoballada) todo o
procedementos estéticos que- o expresen.
que sexa poñerse de parte da língua agresora
Mesmo podería chegar a esixir un(s) deter(da súa manifestación escrita) representa unminado (s) trátamento (s) desde o mesmo
ha pura traición. U nha traición menos dura
momento no que determinadas temáticas se
pero tamén moi forte é a de aquel que con
encadrah en determinados xéneros. Debe reolocuentes ·palabras e feítos traballa a prol
sultar moi difícil, senón imposible, escribir
unha naina empregando estridentes cultis- · do ghetto folclórico< 2>asegurando que o move o interese de traballar pola Galiza, soen
mos. Pero, como levamos <lito ao longo de
acadar renome e son os máis difíciles de deesta série de artigas, a história sobre a que se
senmascarar porque sempre se escudan nun
vai construír ·a obra literária leva inerente
altruísmo patrioteiro que desacredita ao deunha forte dose de intencionalidade, más
nunciante. .Pero, a intención da história da
diáfana ou máis opaca pero sempre aí. En risúa própria obra delátaos. Se cadra non é a
gor, nen a chamada literatura de evásión se
hora do xuízo sumarísimo, se cadra nunca é
. debe cqnsiderar socialmente descompromea hora. Pero si é preciso sentar as bases da
tida, porque o mesmo f eito de non querer reinstrucción a fin de que
flectir a realidade é moi
signiftcativ.o tanto para - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • non pensen que somos
tontos. Porque neste paexplicar a personalidaís existe a falsa urxénde do autor como para
cia dunha literatura naexplicar a realidade na
cional consolidada e
que vive. E, desde o mométese todo no saco.
mento en que se escrebe
Chégase, inclusive, a
algo, non se pode ficar
poñer unha idade para
á marxe de esa intencioser considerado clásico,
nalidade que toda arte
non se engana Suso de
(pintura, ·música, arquiToro. E, se as cousas
tectura, cal sexa) preseguen como até agosenta en canto constitúe
pres~nta
ra<1> esa idade será cada
unha mensaxe.
vez menor en canto non
Pero o aspecto intenciodescenda ese afán en (er
moitos clásicos en m.oinal presente na figura do
autor non fica no contas matérias.
xunto do que escrebe e
cómo o escrebe. Vai
A realidade ensínanos,
máis alá. LCitor que isto
duas cousas. Primeiro
estás lendo: ficarías imque escritores vivos
pertérrito de saberes que
que m,erezan o calificaisto que escrebemos fativo d~ clásicos, porque
cémolo namentres defea súa obra así pode ser
considerada en virtude da súa calidade, só
camos enriba da túa bandeira máis querida,
hai dous ou tres. E non é pequeno número.
que sostén a memória dos teus seres máis
Segundo: que o devj.r histórico da literatura
queridos (presentes. e ausentes), e irnos ocugalega fomece de nomes máis que suficienpar un espácio editorial que ti precisas máis, e
tes, de valía contrastada, para entraren denque cando se publique nos sentiremos plenamente' satisfeitos por amargarche os días e
tro da nómina dos clásicos. Nornes que outras literaturas envexan e, ás veces, a Literaaínda por riba poderemos presumir de intelectuais porque unha, ou várias veces, logramos,
tura Imperial nos quixo arrebatar. Vexamos
algúns ilustradores exemplos. Comecemos
coas mañas que fosen, emitir a nosa burla e

'Desde o momento
en que se escrebe
algo, non se pode
ficar .á marxe <lesa
.íntencionalidade que
toda arte
en
·canto constitúe unha
mensaxe"

pola literatura trovadoresca que pretenderon
asimilar despois do coñecemento das jarchas ou carxas -:-eon igual pretexto podería
pretender o mesmo algunha literatura asiática, se é que o noso pasado celta non se pon
en entredito e a mesma etimoloxía da palabra Galiza confirma o pasado e a orixe xeográfica<4>. Podemos continuar con Rosalía ou
con Cunqueiro --dous casos tan evidentes
que non precisan comentários. E, finalmente, hoxe as traduccións -canto antes se
efectúen mellor- cumpren ese papel: minimizan o feito de que orixinalmente sexan
escritas en galega (total por un aniño ou
dous ... se chega a tanto) e desvirtúan a imaxe da realidade da literatura galega -a tanto chega o descontrol que algunhas traduccións non as dá explicado a calidade e hai
que recorrer a outras causas- ademais de
contribuír á marxinación da nosa lingua:
chegará o día en que tal obra estea esgotada en galego e non en castellano, polo que
se venderá só a segunda versión deformando o contido (a olios de un lector sen coñecementos de história literária; vamos; o
máis común) da literatura escrita en tempos
anteriores. Evidentemente, as traduccións
son necesárias (tanto do. galego a outros
idiomas como procedentes de literaturas foráneas) sempre que sexan feítas con esa prudéncia que aconsella o sentido común.
O que se nos fai difícil de entender é como
este voraz panorama non fai pensar á xente
en que é un indicativo claro e explícito de
que non somos tan malos. De que a literatura galega ten unha calidade innegábel e cobizada desde o día do seu nacemento. Teñamos algo de a_u toestima e pensemos que
ninguén de fóra é preciso que nos estea a
lembrar que valemos para algo. Non porque
to traduzan ao castellano che van dar antes
o Nobel, aínda nen llo deron a Saramago.
Se algunha intencionalidade vemos clara en
todo isto é a de pretender unba Literatura
Nacional. Máis ou menos descafeinada e
folclórica, ou auténtica. Por un ou por outro
motivo. E ter, témola. E seguirémola tendo
se somos consecuentes co seu acontecer histórico. E ese ser consecuente pede tanto
Sombras Cazadoras como Cervos na Torre,
porque, antes de nada, a literatura galega
ten que ser galega. Non esquenzamos que
facer literatura é contar unha história, e no
que se di e como se di vai implícita a intención. Desde ese momento é imposible enganar, se non queremos ser enganados. Somos
responsables de que exista unha literatura
galega e tamén de cómo esta sexa. O que está moi feo é usala ]Jara a consecución de intereses particulares. Trátase de unha actividade que pode representar retriducións económicas máis ou menos fortes. Se a pretensión é a de lucrarse a custa da manifestación
escrita da lingua (da ánima) do pobo galego,
non nos estrañen os nomes que nos dean:
non seremos escritores, só vendedores de
palabras como podiamos selo de bragas.•
(1) Non eremos necesário indicar quen se
de tras esta descripción.

e~,con

(2) Aínda non demos esquencido a vergoña allea
que nos producíu o feíto de vernos na obriga de
escreber o desmentido publicado en ANT (n 2 524,
24 do 12 do 92), que diante dos taus narices che
falseen a realidade a tué:J. própia literatura é algo excesivamente duro.
(3) Evidentemente a necesidade de clasicismo non
é unívoca. Por parte do escritor existen tamén urxéncias de que o consideren un clásico. Polo que
as palabras de Suso de Toro (lembremos = ANT,
.n2 694, 5 do 1o do 95) unidas á a,firmación que
~.G.G. (en El Progreso: "Vinte Anos de Vida Literaria en Galicia", 15 do 2 do 95) fai de que·un escritor
galego non ten un prémio se non quere -e nós
dámoslle toda a razón- chegamos á conclusión
de que o parámetro que selecciona o clasicismo ·
consiste na acumulación de prémios e anos amén
de algún estúdio (máis ou menos brillante) coincidíndo coa adícación do Día das Letras Galegas, de
algún autor amigo ou que estea morfo.
(4) Vid. Michael Mclain : "Sobre a etimoloxía do
nome de Galicia", no nº 85 de Grial, páx. 355 a
388, 1984.
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Convocatórias
Certame
de narracións breves
O concello de Arteixo organiza a quinta edición do certame de narracións
breves Manuel Murguia e dótao cun
único prémio de 350.000 pta. Poden
concorrer todos os que o desexen.cunha única obra (orixinal e cunha extensión entre os 15 e 30 fólios) de temática libre. Os traballos apresentaranse
sen remite, por cuadriplicado, mecanografados a dobre espazo, por unha soa
cara e baixo plica (título, lema, nome,
enderezo, teléfono e curricula). A entrega ten que ser antes do 1 de Marzo
de 1996 no Concello de Arteixo (Travesía de Arteixo. 15142 Arteixo), nun
sobre que indique: V Certame Manuel
Murguia de Narracións Breves. Teléfonos: (981) 60 00 09/60 12 00/60 00 54.

Encadernación artística
avanzada
A Cooperativa de Educación Medioambental (CEM) enceta o 13 de Decembro, un curso de perfeccionamento
en encademación artística de 40 horas,
repartidas en 3 meses, Luns e Mércores
laborábeis de 18 a 20 h. na A venida de
Calvo Sotelo, 43 da Coruña. A matrícula custa 10.000·pta., lago hai que pagar
tres cuotas de 8.500 pta. Maior información no (981) 26 56 40, de 9 a 14 h.

Préínio
de investigación escolar
Intermon convoca o IV Prémio de Inv es tigac i ó n Escolar baixo o lema
"0,7% ... para qué?", aberto a equipas
de alunos de secundária. Os traballos
han facer unha reflexión escrita sobre
o destino da axuda ao terceiro mundo
e levar a cabo unha ou várias actividades de sensibillización. O primeiro
prémio consiste nunha expedición da

equipa gañadora xunto co profesor
responsábel ao antigo império Inca no
Pero. Os prémios segundo e terceiro
reparten obséquios persoais e un ordenador para ·O centro. O prazo de entrega remataJ o 30 de Decembro.
Maior información no (981) 13 54 44.

Bolsas de criación
fotográfica
O Concello de Vigo convoca 4 bolsas
d~ criación fotográfica destinadas a fotógrafos e fotógrafas nados ou residentes na Galiza que non fosen seleccio- ·
.nados como bolseiros en negunha fotobienal. O obxectivo das axudas é recoller traba.tJos para expoñer na Fotobienal de 1996. Os aspirantes teñen
que apresentar antes do 11 de Decembro de 1995, unha tarxeta de solicitude acompañada da cuITícula, memória
e documentación fotográfica (30 fotos
realizadas polo artista). Unha bolsa está dotada con 500.000 pta. e o resto de
con 250.000 pta., cada. Maior información na Concellaria de Cultura do
Concello de Vigo.

Concurso
de caricaturistas nóveis
A Casa da xuventude de Ourense
organiza 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 Bóvedá. O certame
está aberto a galegas e residentes en
Galiza de 14 a 30 anos que poden
. apresentar tantas caricaturas como quixer, de modelo e técnica libre, ainda
que valorarán os referidos a 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 Xuvenlude: Celso Emílio Ferreiro, 27 . .32004
Ol;lrense·. Hai un prémio ~á mellor colección (6 caricaturas) de 100.000 pta.,
e cati:o prémios de 25.000 pta. ás menores caricaturas. Maior información
na Casa da Xuventude: (988) 22 85
00, fax (988) 24 99 30.

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
mecanognifados 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 Jugo é: (982) 22 40 12.

Prémio de guións
Chano Piñeiro
O Cine clube Lumiere organiza un
prémio de guións, aberto a todos os galegas ou residentes na Galiza, en homenaxe ao cineasta Chano Piñeiro, finado
oeste 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 prérnios de 150.000 pta.
que pagará o Cbncello de Vigo, un para
textos de ficción e outro para documentais. Os envíos han dirixirse á Casa da
Xuventude: López Mota, 31. 36211 Vi- ·
go. Maior información no Cine clube
Lurniere: (986) 22 09 1O, ou na Casa da
Xuventude: (986) 29 49 34. t

Portugal
mericana, xuntq con cadros próximos
a certa arte pop británica. Unha estética de banda deseñada serve d~ soporte
para unha intención crítica e irónica.

Ex osicións
ENCOIMBRA!

O estético enquanto instrumento de
poder de António de Sousa, até o 15 de"
Decembro no Círculo de Artes Plásticas
de Coimbra. Amostra 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
estritamente políticai o discurso sobre a
arte, o xornalismo e a publicidade.
EN LISBOA!

Liszt em Lisboa no Museu da Música,
os 40 días que Liszt estivo en Lisboa
entre o 15 de Xaneiro e o 25 de Febreiro de 1845 serven de excusa para
unha mostra que reune un cento de pezas, desde instrumentos musicais a
iconografía da época, a partir da rela- .
cionada directamente co· compositor
húngaro. O catálogo oferece textos sobre a época, como é o caso do de Rui
Vieira Nery: "Liszt veio a Lisboa para
dar sua disgressllo europeia um caracter exaustívo, juntar mais condecora\íO.es e presentes de luxo a sua co-

a

Teatro

lecl(llo e refor~ar ainda mais' o seu saldo bancário; Lisboa recebeu-o com o
melhor do seu esplendor provinciano
para se convencer a si própria de que
esta sua participa~~º episódica na
Lisztomania a convertía numa grande
cappital cultural europeia sem ter para
isso de se esfon;ar demasiado no plano
dos investimentos culturais. Cento e
cinquenta anos despois constata-se
com alguma amargura que este padrllo
continua loñge de se ter esgotado".
Antonio Seguí, a Fundal(ao Gulbenkian oferece até o 24 de Decembro unha mostra antolóxica do pintor arxentino. Cotnpr~nde pezas feítas en París,
integradas nas novas figuracións dos
anos 60, pero fieis á referéncia sula- .

NoPoRTo:
Um beijo no asfalto d_e Nelson Rdrigues, encenificación de Roberto Lago,
inter pretada pola Seiva Trope no Au·ditório Nacional Carlos Alberto, teléfono ('07-351-2-200 45 40).
EN LISBOA:

Duas cómédias sem palavras sobre
textos de Samuel Beckett, adaptados
pola Companhia Teatral do Chiado, no
Teatro Municipal de Sao Luiz, teléfono (07-351-1-347 12 79). Intersec~áo
polo grupo Nervo Óptico, adaptación
de Sofia Borges, de poesía e pensa- .
mentos íntimos de Pessoa, interpretada
por Joana Craveiro e Rogério Carrilho.
A actuación vai encadrada nas Corunemoral(ües do 60º Aniv.ersário da Morte
de Feranando Pessoa., da Casa de Fernando Pessoa. En cena até o 7 de Xaneiro no auditório Carlos Parades. In:..
formación no (07-351- 1) 715 45 65.t

éJ escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,
agora en insígnia ..

cantidad~

¿olicita a
que desexes ao apartado
1371, 36200 de Vigo. ·
ENVIA O IMPORTE TOTAL
EN SELOS PE CORREOS

P.V.P. 200 PTA UNIDADE
i-.

a·trinque
posue un bon número de
mistérios arquitectónicos,
xeográfi~os e históricos .
que paga a pena
coñecer. A maiores do
bon xantar, claro.+

Consultando algunha
guia e con pouco diñeiro
é posíbel descobrir,
nestas datas, que Galiza

·Anúncios de .balde
• Clases particulares de solfeo e piano. Prezos económicos. (981) 28 62 82.

queta e lote de 10 adesivos G~ nación, autodeterminación e Na Galiza
em Galego. Por 1.300 pelas máis gastos

• Viaxes Céltigas proponlle a todas as
persoas que anden a terra na procura do
recoñecimento e catalogación dos nasos tesouros megalíticos e prerrománs non catalogados ainda (mámoas, antas, pedrafitas, castros, camiños
reais, etc), a criación dunha Asociación
cultural que nise senso, vaia encarregándose da revitalización donoso pati:imónio, hoxe en perigo de extinción
e con el, unha boa parte da nosa história. Trátase de unificar esforzos
orientados a dar tratamento urxente ao
noso patrirnónio en aras de salvalo da
masiva destrución que se ven levando a cabo nestes últimos anos. Para
J>reservalos con accións práticas, para
denunciar as suas constantes violacións
e destrucións, para instar aos órganos
públicos competentes ao seu recoñecimento, tratamento e estudo. Contactade
con Manolo Camba Gayoso. Apartado
1.364 (Suc. 1). 15007 A Coruña.

de envio e contrarreenvolso. Xosé Lois
García Moreira. Boa Vista, portal 3 piso
E. 15600 Pontedeurne. A Coruña.
• Precísase zanfona. Alúgase ou
cómprase. Perguntar por A velino nos
teléfonos (981) 56 03 95 e 57 31 93.
• 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 libraría, ou outros
choios. 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

• Cam, a revista da Celtic League I
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 a Associa~om da Cultura Galega Aloia. Os que tenhades os mesmos
sentimentos ponhede-vos em contacto
connosco no seguinte endefel(o: Associal(om da Cultura Galega Aloia.
Apartado dos Correos 23092. 08028
Barcelona. Teléfono (93) 473 40 60.
• Precísase persoa para compartir
casiña reformada en Sárdoma (Vigo). Unha habitación grande e luminosa, sen mobles, cuarto de baño próprio.
21.000 roáis 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 roáis má~

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-Mesia, A Coruña. Atoparedes discos, fitas, camisolas, adesivos, etc.
• Se queres receber de balde até fin
de ano Irímia, revista quincenal dos
-crentes galegos, escrebe ao Apartado
de Correos 980 de Santiago.

a

• Galiza Nova Ferrolterra pom
venda adesivos e postais com o lema
"Simboloxia Fascista Fora da Galiza"
a 60 pta. unidade. Mínimo duas unidades. Mandai o importe máis um selo de
30 pta a: Galiza Nova Trasancos. Galiana, 71-entreplanta. 15402 Ferrol.
• F~ músicas alternativas mudou,
agora podes atoparnos en M 1 Berdiales,
25. Vigo. Telf. e fax (986) 22 69 76.
• Se queres adoptar un can ou gato,
nas protectoras están agardando
xente agarimosa e responsábel coma
ti. Chámanos á Protectora de Animais
do Porriño, das 16 ás 20 h., no teléfono (986) 413207.+

Relacións
• Mozo de 25 anos e pais galegos,
que sinte soedade, quixera coñecer
moza de 20 a 32 anos que se sinta soa
coma min. Podedes chamar ao teléfono (94) 490 21 42, a partir das 10 da
noite ou escreber a Alberto Seoane
Abucide. La Economía, 17-4 11 Izq.
48902 Baracaldo (Biscaia) ..Bicos.
• Desexo facer amizade por carta con
mulleres de entre 18 e 35 anos. Góstame sair cos amigos, pasilo ben, os rallies, etc. Teño 28 anos. Escrebede a:
Adolfo .l3lanco Rodríguez. Avenida dos
Mallos, 9-3º Esquerda. 15007 A Coruña.
•Forno refractário ao condicionamento capitalista en todas as facetas da vida, aireado no campo ao NO. Galaico,
prec~ leña vital afio, crítica, solidária e
licenciosa, para obter sagacidade, cordialidade, e cocer certos placeres sensíbeis ...
procurando que os fumes non tupan o tiro.

Alleo ao espectáculo social e ás suas representacións persoais, e inímigo das respostas alienantes á alienación, os exclusivismos persoais, o patriarcalismo e a
mansedume familiarista ... amén das relixións... e os e.ucaliptos. Podo fomear aclaracións e precisións necesárias. PD: A miña cómplice coce testos semellantes. Xa. vi. (981) 78 88 20. De 9 a 22 h.
•Dous mozos bretóns queren contactar con )!(ente bretona que resida actualmente na Galiza. Dirixirse a: Cécile Laborde. 8 rue du Stade. 29830 Plouguin. Bretanha. Ou a Davy Gyeniran. ·6
roe Volnay. 29200 B·rest. Bretanha.
• Gostaria de intercambiar. correspondéncia sobre arte, literatura,
medicina, espeleoloxia, filatélia ou
numismática. Escreber a Mayra Bourricandy. Apartado Postal 3.057. Habana 3. 10300 Cuba.+

Teatro
Nau de amores
O Centro Dramático Galego interpreta Nau de amores unha farsa sobre
textos do escritor portugués do século
XV Gil Vjcente. As últimas representacións son no Teatro Rosalia Castro
da Coruña, odia 11 ás 9,30 da noite, e

do dia 12 ao 15 ás 8,30 do serán.

Museo
Matarile Teatro interpreta a peza de
Ana Vallés Museo do 21 ao 22 de Decembro ás 10 da noite na sala Galán
de Santiago.•

axenda
.Exposicións
Língua e humor

Néboa .

A Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística do Salnés
inaugurou no IESP do Grove unha
mostra de viñetas do humorista Xaquin
Mario. Un total de 33 láminas con debuxo e texto ao redor da discriminación
da Língua en diferentes ámbitos (ensino, administración, xustiza, etc). A
mostra permanecerá de 15 a 20 dias no
IESP do Grove, para. logo percorrer os
demais centros de ensino da Comarca.

Néboa encetou a sua xira de Decembro xunto cunha banda tamén achegada ao hardcore, os madrileños de Like Peter at Home. Néboa autosubvencionase, canta en galego contra o
centralismo españore os que o apoian
desde Galiza, son concertos necesários. O Xoves 7 ás 8 do serán (entrada
800 pta) na casa ocupada da Ria, en
Oleiros. O Venres 8 ás 11 da noite,
no pub Brevis de Arzua con entrada
de balde. Tamén con entrada gratuíta,
actuan o Sábado 9 ás 11 no Planta
BaÍJca de Vigo.
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Produtos naturais, ecoloxia urbana, educación ambiental ou produtos reciclados, son alguns dos engados da Feira de
Ecoloxia, Natureza e M~io Ambiente,
aberta até o 10 de Decembro de 10 a 21
h. no Recinto Feiral de Cotogrande.

Advento, exposición de Christian Boltanski.

Advento
)S

3.
ta

Montaxes de Christian Boltanski na
Igrexa de San Domingos de Bonaval
(Santiago). Abre, a partir do 12 de Decembro, de Martes a Sábado de 11 a 20
h., Domingos e feirados de 11 a 14 h.
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Felix González-Torres
Obra da última década en vários soportes, valo publicitários contra a discriminación sexual, fotografías do nazi Klaus
Barbbie e a sua fam Oia ou Kurt Waldheim recibindo comuñón do Papa. Abre
no Centro Galego de Ane Contemporánea (Santiago) a partir do 12 de Decembro, de Martes a ·Sábado de 11 a 20 h., e
Domingos e festivos de 11 a 14 h.

Bocetos para un clima
o
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Cadro de Leopoldo Nóvoa na sala de
Caja Madrid en Pontevedra. Abre até o
22 de Decembro de Luns a Venres de
19 a 21,30 h., Sábados á mañá de 12 a
14 h., e tarde, e Domingos á mañá
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Acampada do 0,7%.
n
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Quique Alonso expón fotografías da
acampada polo 0,7%, na Casa da Xuventude de Vigo.

Rufino Peral
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Pinturas na galeiria Sargadelos qe Vigo. Até o 29 de Decembro.

Auga e cor
Arrondo, Méndez Paz e Santiago
Jorge colgan cadros até o 14 de Decem bro na ala Jrma lexos (Centro
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Cinema

,,

Mururoa n Chantada
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O ine clube O Papeiros e máis o colectivo de defen a da natureza Xevale,
artellan a
timas xornadas de cinema e
ec 1 xia, únicas na Galiza, do 11 ao 15
de Decembro na Casa da Xuventude
de Chantada. tJ ta volta farán e pecial
fincapé na política nuclear-colonial do
governo francé no Pacífico. O programa: o Lun l 1 á 7 da tarde pasan vídeos
ccolóxico do Certarne de Vídeo Ecolóxico. O Marte 12 á 7 ,30 do serán a
curtametraxe Autopista, navallada a
No a Terra, unha fita de hai 20 ano
te temuña do primciro debate ecolóxico do paí . O Mércores 13 ás 6 datarde abren o apartado de títulos anti-nucleares co filme Silkwood, protagonizado
por Merryl Streep, unha denúncia ao éncobrimento dos moitos accidentes que se
producen nas centrais. O Xoves 14 ás 6
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Na Iguana de Vigo .

Páxinas coordenadas por

u

31

Música

Féira ecolóxica ep Vigo
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ANOSA TERRA
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· (986) 81 02 82 (Património histórico)
e 46 08 12 (Aula etnográfica) .

IAGO LUCA

Colección Laxeiro
Comercial

Carnéli~) ~e

Vigo.

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
Sargadelos de Ferro!. Abre de 11 a 2
na- mañá, e de 5 a 10 na tarde. Domingos de 12,30 a 2,30.

Frei Martin Sarmiento
E a Galiza do .teu tempo, o Consello
da Cultura Galega preparou a mostra
co gallo do terceiro centenário do seu
nascemento. Exposta no Edificio Sarmiento do Museu de Pontevedra.

Os derradeiros alfares

O terceiro andar da Casa das Artes de
Vigo, garda a colección· La~eiro do
concello. Unha morea de obras de várias epocas do grande pintor. Pódese
visitar ·de Luns a Venres de 11 a 14 e
de 17 a 21,30 h.

-·

Os fundos do CGAC
. O Centro Galego de Ane Contemporánea (CGAC. Santiago) expón as obras
adquiridas até agora para os seus fundos. As obras foron todas realizadas de
1960 a 1980 po~ dezasete artista.s: Tino
Grandío, José M2 Labra. Reimundo Patiño, Manuel Mampaso, A. Lago Rivera, Luís Caruncbo, Leopoldo Nóvoa,
Manuel S. Melzún, Jorge Castillo, Alberto Datas, Xose Lodeiro, Acisclo
Manzano, Rafael Baxeras, Ánxel Huete,
Francisco Mantecón e Xaime Quessada.
Abre de Martes a Sábado de 11 a 20 b.,
Domingos e feirados de 11a14 h.

Actua Mercr-omina 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. (entrada e consumición
1.000 pta). Para o Mércores· 13 ás
9,30 da noite .contan · con Psilicon
Flesti (entrada antecipada 800 pfa.,
1.000 na billeteira) . Pribata Idaho e
roáis t\.mphetamine Discharge (800
pta. antecipada e 1.000 pta. en taquilla) actuan o día 14 ás 12,30. Burning cbega o Venres 15 ás 12,30 da
noite (1.000 pta. antecipada e 1.300
na billeteira).
·

Gañadores do revóltallo
Xuntanza Xuvenil de Valadares
programa para odias 15 e 16 ás 10 da
noite no Planta Baixa de Vigo, a actuación dos grupos gañadores do IL
Revoltallo de Músicas Emerxentes. O
Venres 15 actuan No Hay Manera e
-Tbe Feixons e o Sábado 16 Salterium, Los Mastines e como grupo invitado Turbo Junkies de Portugal.

Neboa.

te no Café Liceum do Porriño.

Orquestra Sinfónica
de Galiza
O Venres 15 ás 20,30 h. no Centro
cultural Cfilxavigo. Teñen preparado o. ...,
concerto nº 3 para piano e orquestra de
Rachmaninoy e a sinfonía nº 10 de
Shostakovich. Dirixe Víctor Pablo,
coa solista Cristina Ortiz no piano.

Foliada en San Pedro
Xa é -o segundo ano que a A.VV. A
Xuntanza en colaboración coa murga

Aniversário
do Museu
do Povo Galego

A asociación etnográfica A Coruxeira (Saiáns. Vigo), xunta pezas tradicionais dos alfares de Gundivós, Buño e Niñodáguia entre outros, na
mostra Os derradeiros alfares. A exposición é un complemento da unidade didáctica A cultura do pan, tamén
aberta na aula etnográfica de Saiáns,
para a que se poden concertar visitas
de centros de ensino nos teléfonos

Cumpriu 18 anos o pasado Outubro, e
o celebran dando a coñecer unha escolma das suas adquisicións máis recentes. Os materiais CÜnstituen unha mostra da vida tradicional con úteis de oficios, enxoval doméstico, moblaxe, U..
dumentária, obxectos de devoción ou
pezas arqueolóxicas destinadas á futura
Sala de Prehistória e História Antiga.
Pennanecerá aberta até fin de ano.+

do serán poñen a ti.ta de Stanley Kubri.k
Teléfono vermello, voamos a
Moscova. Ao remate terá lugar un colóquio obre Mururoa e as bombas.francesas. E pa.G\ rematar o Venres 15 ás 6,
esión inf~til co Rei León de Disney.

puzcoana Arantxa Lazcano, fai un
achegamento en clave dramática aos
anos da posguerra. ltziar, unha nena de
8 anos, que sufre o mundo represivo
dun coléxio de monxas e caí enferma
serve de veÍGulo para recordar aquel
tempo. A entrada custa 300 pta.

Los Suaves

Justino e Pulp Fiction
en Redondela

Aetuan con Platero y Tú o Sábado 16
ás 9,30 da noite no Coliseum da Coruña. Entrada antecipada 1.000 pta., na
billeteira custa 1.300 pta.

Os Estalotes e os tabemeiros da rua de
San Pedro de Santiago, organizan e·stes 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. +

Def Con Dos

Danza·

Cronos

.

O Cine clube Pontevedra proxecta o
Mércores 13 ás 20, 15 e ás 22, 15 h. no sá
de Caja Madrid o filme Cronos, o primeiro de Guillermo del Toro. Federico
Luppi e Ron Perlman figuran rro reparto.

Programada polo Cine clube Lumiere
para o Mércores 13 de Decembro ás
20,30 h. no Auditório do Concello de
Vigo. Os anos escuros ("Urte Ilunak".
Euskadi 1992. 92'.) dirixida pola Gui-

A Segunda Semana de Cinema de
Redondela programa· para o Xoves 7
ás 20,30 h., o filme Justino, un asasiño da J!! idade escrjta e dirixida pola
Cuadrilla e interpretada por Saturnino
García. Ao día seguinte, o Venres 8 e
ás 9 da noite pasan en versión orix.inal
Pulp Fiction de Quentin Tarantino. As
proxeccións son no Auditório José Figueroa, e a entrada vai .a 300 pta.•

tructúrase en conferéncias, mesas re'dondas e comunicacións libres, con debates ao final das inteivencións. O dia
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 ("Importáncia da
reintegra9ao ortográfica para a relaQao
entre Galiza e Portugal"). Xa na tarde
ás 17,30 h. falan José Chantada Acosta da Univ . de Santiago, Fernando
Martins director do Jornal de Notícias
do Porto ("Contrapode_r no joma]ismo
da Galiza e do Norte de Portugal") eL.
Neycken do Ministé.rio da Comunidade
Alemá en Bélxica ("Coopera9om. trans-

fronteiri9a de umha minoria coro a· sua
nayoin mai") . Ás 19,30 Afonso Eiré
director de A Nosa Terra, Fernando
Martins e Joel Gomes de La Voz de
Galicia, discuten na mesa redonda "Há
fronteiras para os meios de comunica9om?". Odia 8 ás 10 da mañá apre- .
sentan comuni:cacións Alexandre Ba~
hos membro da AGAL ("A ucronia da
raia") e Pedro Velho do Instituto Júlio
Prieto N'espereira, ás 11 falan Luís
Blasco membro da AGAL °("Lutados
galegos em defesa da unidade cultural e
língüística galaico-portuguesa"), e Xavier Lamuela da Univ. de Girona. Xa
na tarde ás 4 interveñen Ferdinando
Albanese (Director do Conselho de
Europa) Jacques-Méderic Chevrot
(Vice-presidente do Copgresso das Regions), e ás 18 h. hai conferéncias de

Os anos escuros

No háy manera.

N'? Nova Olímpia de Vigo, o Xoves 7
ás 10,30 da noite.

Suburbano

Compañia Nacional
de Danza

Lufs Mendo e Bernardo Fuster, os
compositores de "Puerta de Alcalá".
Actuan o Sábado 16 ás 11 ,30 da noi-

Dirixida por Nacho Duato: Actua o
Mércores 13 ás 20,30 h., no centro cultural Caixavigo. •

Isaac Alondo Estravis ("Identidade
cultural luso-galaica") e a doutora Aurora Marco da Univ. de Santiago
("Exeµiplifica9om das rela9ons cultu·rais entre a Galiza e Portugal em jornais- e· revistas"), ás 20 h. hai unha mesa redonda sobre "Identidade cultural e
coopera9om transfronteiri9a" con Yvo
Peeters do INTEREG, o doutor Charles Ricq e Mª do Carmo Salido. O dia
9 apresentan comunicacions IJvres José ·
Gomes do LB. de Rivadábia e Bernardo Penabade Reí do LB . de Burela, ás
10,30 falan o escritor Joáo Guisán Sei. xas ("Projecto ·de dicionário vivo"),
André-Louis Sanguin da Univ. d' Angers na Franza, e Yvo Peeters; e ás
12,30 expoñen Vrian Franklin· Head
da Univ. do Minho e Carlos Quiroga
da de Santiago. A partir_ das 16,30 h.,

pódese escoitar a Mª do Carmo Henríquez e Jenaro Marinhas del Va-ne
membro de honra da AGAL.
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Identidade cultural e
coopera~om

transfronteiris;:a
A Associac;oni 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 ldentidade cultural e cooperac;om transfronteiric;a. Q exemf>lo
de Galiza-Portugal Norte. Os obxectivos do congreso comprenden analisar
experiéncias de intercámbio, fomentar
a cooperación entre Galiza e -Portugal,
amais de tratar a nonnaúva dos organismos europeus no tocante á cooperación transfronteiriza. O encontro es-

e

A Torre de Cal
A Asociación Cultural Aquilino Iglesias Alvariño de ~uimenta (Cospeito) organiza un ciclo de conferéncias
sobre a Torre de Cal, residéncia de
Pardo de Cela. O Venres 15 ás 8,30 do
serán Francisco Rodríguez fala baixo
· o título "Un personaxe simbólico: Pardo de Cela". O Sábado 16 'ás 7,30 Xosé
Ramón FreÍJceiro Mato fala sobre "O
Galego na Idade Meia". E o Domingo
17, tamén ás 7.30, X osé Antonio
Pombo Mosquera, trata a "Vida cotiá
na ldáde Meia". Todas as charlas son
no local social da Asociación.• ,.
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No-pasamento·do escritor galega-portugués Assis Paqheco

TRES EN RAJA

Carta a JoG,o Pacheco .
llos e paixón~. de picarescas e homenaxes,
tal e como a novela do avó. Américo Augusto da Silva Areal, o patrón da Asa, faloume dela nunha feíta do libro; o Fernando
ía publicala en portugués e gestaba de vela
tamén na lingua que mellor lle acaía. Dunha sentada tragueina enteira, e asinei contrato lago á mañá. Non imaxinaba a grande
alegría ·que lle ía dar ao teu pai, logo fixémonos amigos, e viñeron as viaxes de cima
.·para baixo e. de baixo para cima, e as familias· e.·outros amigos a gestarse. Agora é
que o- Fernando Assis Pacheco tiña verdadeiros amigos na Galiz~. como a súa grande descoberta de gastrónomo ·ilustrado: o
Paco Feixó e o seu Baleario de Vilagarcía,
nunca máis foi a outro hotel nin aprobou
outra cociña. Na carta de tan prestixiado
restaurante fica o fermosos .texto que lle ·fixo "ás veces andase polo mundo á procura
do' bo e do diferente e á fin resulta que o ternos aí mesmo ao pé de nós". - .

• ANTÓNIO MASCATO
~

M

oticia deixounos, menino, un frío no
orpo do' que aínda non sáfamos.
sa noite as terras do avó Santiago
tremeron nun sismo benigno. De iTiañá a
chamada da revista Visáo, abalou todo e o
frío instalouse xa no carpo. Non acredito,
non pode ser verd,ade. Só tivemos tempo
para avisar aos amigos de partir para Lisboa a darvos un abrazo. Que tristeza, o
Joáo Rodrigues, a Mai Rosarinho e as irtnás, os colegas do emprego e da escrita, o
Cardoso Pires desfeitiño, que tristeza.

Gestaba de ter hoxe, para ti, a palabra oorta, a pulcritude que o Fernando deitou en
canto texto saiu da súa man; o tino coque
enfiou a necrolóxica do Capitán Salgueiro
Maia, aq!Jel que cunhas ducias de rapaces
....-¡ deu cabo en abril "daquela merda tuda" e
que non merecía morrer dun cimero senon
"de pe fulminado por un raio". As poucas
ocasións en que Assis Pacheco tiña problemas cos· novas xornalistas da revista era
· sempre por eles non prestaren atención á
escrita, á palabra, e era exactamente iso o
que el non aturqba: o desleixo. Nestes dias
lin. nalgunha referencia de prensa portuguesa que el non levaba a serio o traballo nos
xornais en beneficio da literatura, e non é
verdade. O coñecemento superficial das
persoas, ás veces, leva a estas afirmacións.
O Fernando chegou até a fin coa maior das
honestidades, coa rigorosidade e a eficacia,
e hoxe é xa unha das grandes referencias
do xornalismo portugués. O xornalista.culto,
documentado, rápido e pulcro que dedicaba
·~ máis tempo a correxir o traballo doutros colegas que ao del propio. Cando me chamaba por teléfono era para consultar cousas
. como se Oubiña é con b ou con v, pois o
· correspondente non sabía; a mesma cousa
cos topónimos galegas, que á revista chegaban sempre en español.

ARQUIVO

de Lisboa, s·endo o responsable da instalación do sistema de incineración dos cadáveres. Poeta menor, ten unha longa obra
en portugués e un libro en galega, pero este é asunto doutra índole, e ti xa coñeces a
historia. Había galegas e galegas nesa triste despedida que demos ao teu pai o Paco
Feixó, o Manolo Bello, a Eisa, o Henrique e
o Samuel, camareiros, ferroviários e corboeiros, oper~rios e patróns. E desfilaron por
alí o Presidente da República, o novo Ministro da Cultura, os seus compañeiros
~rosquistas do PSR, d_
a UDP, do PSP.
·

. Meu Joanzinho, como sabes, foi curto no
tempo, pero permanece a intensidade, os
proxectos comúns, a relación de cousas
por facer. E permanecen sobre todo os
momentos, as conversas, nos quilómetros de estradas para o lanzamento da
versión galega do Trabal/os e.Paixóns de
Benito Prada, nas visitas á Galiza desde
Ortegal ata a Guarda, norte a sur, e as
descubertas de viñas compartidos, de libros ofrecidos. Lembro a túa cara de rapaz orgulloso do seu pai na Faculdade de
Xornalismo ~n Santiago, a sala chea de
estudiantes e profesores, algún escritor:
era a estrea do novelista Assis Pacheco
na súa terra de orixe, e lego Vigo, e Ourense, Vilagarcía. Portouse sempre como
grande profesional, disciplinado e atento
a todo, arrastrando xa as arterias adoecidas, emocionado na re-descuberta deste
naso país que perdeu con el unha oportunidade para devolverlle unha parte do
moito que el lle ten entregado,_nas entrevistas dos )<Ornais en Portugal, nas axudas aos coterráneos, nos .textos literarios.

A Guerra Colonial, a morte de pretos anA l!ngua viva, a fala e algún dos dicciónarios portugueses recólleno nitidamente: ga- . galanos e portugueses brancos en Angolego, galegada, galeguices, e moitos aquí. la correuno lago cara á esqu.erda e xa
nunca máis fuxiu dela; a ética, se estaba
Non quero, Joáo, facer necrolóxicas, só
e aí acochan a testa e calan, desertando
nalgures, era alí. Eu sei que o ollar fino,
quero, cando baixes da nube negra da trisda reivindicación dun digno tratamento. El
miúdo, do teu pai viña de Angola, da tro- · teza, que saibas que tes pasado, que vés
non, nunca, antes ao cóntrario: diante del pa
e do terror, dos carpos destrozados a
dunha terra .maltratada, que tamén é túa
como diante do Manolo Bello- ninguén oubalazos. De aí viñalle tamén a descrenza
por sela do teu ·pai e do avó Santiago. E
sa insultar a galegos ou galegas. Simplese o seu permanente sarcasmo, a ansia de
que esa terra ten lingua propia da que o teu
mente, non consente. Orgullo da orixe e
+ gabanza ·de procedencia. Respeito por vida apurada. De máis lonxe víñanlle os pai sentía o orgullo de falala con modesta
recursos literarios, o amor, o escarño e o
corrección, e de coñecer ben a súa literatuquen el é, o neto de Santiago Doallo, de
mal-dicer, mestura de Galiza e· Portugal.
ra e cultura, esa mesma lingua que o abó
Melias, Os Peares, que de todo fixo para
Por isa non podía aceitar entre os seus
talaba correctamente "lego que entraba no
chegar a ser un influínte home na industria
ao Gordo Boullosa, "o único galega con
carro para vir á Galiza deixando de falar
téxtil portuguesa antes de andar en cuadrimal unha lingua que na realidade eran
llas de miudos á esmola, tras da roda ou de • quen me dou mal", afortunado emigrante,
e "podre de diñeiro que non -sabe gastar
tres". E que aquí terás xente que gastaba
feirante. Orgullo, si, e testa alta. Coñecía
máis que en financiar a perpetuidade da
moito do teu pai e que non vai esquecer ó
. ben a Galiza e ocupouse de explicar, en
~uerra en Angola". Amou a vida, percoque el lle deu a este naso país que hoxe é
_ Portugal, a diferencia. Non tivemos mellar
rreuna toda, curioso, na ansiedade -o seu
un pouco máis "orfo de vivos e mortos".
~- valedor, máis acertado e tenaz propaganestado natural- por sulcar mares e terras,
Coida da Rosarinho, e das irmás. E pensa
dista. E non terán os emigrantes galegas
moitas delas unicamente literarias.
que o Pai está de viaxe por estas terras,
en Lisboa outro embaixador sempre ben
1
desta vez non por traballo, só para descondisposto a dar unha axuda cun papel entaPois foi si, a súa, unha outra vida de trabatraír, cómo en moitas outras das fuxidas.+
lado, cunha xestión de subsecretario ministerial, c1mha herdanza rexistrada nunha escritura ilexible por quen descoñece o código alfabético. Tratounos a todos, afiamo/aFernando Santiago Assis Pacheco, naceu en Coimbra en 1937. Licenciado en .
-dores, camareiros, chulos, banqueiros e
Filoloxía Xermánica, especialista en poesía inglesa dos anos trinta dominaba as linguas alemana,
f; ·danos de restaurantes. Toda a Galiza lisbofrance~a, española e galega. Lendo e escribindo correctamente en todas elas .
'
·
eta estaba na súa cabeza, e cada un deles
Desde? seu reto~no da Guerra en Angola dedicouse ao xornalismo, comezando e.n ~ 965, no desaparecido
tiña o seu teléfono disposfü a dar axuda.
Diario de Lisboa. Pertenceu á redacción do xornal República, e do semanario O Jornal. Na actualidade era
Quen vai valer agora ao Pesetas, a Cristino
redactor principal do semanario Visáo e colaborador do Jornal de Letras. Mantiña cotas de participación en
o do carbón, a Remixio, o da Cañiza que
algún dos medios·nos que colaboraba ou traballaba.
lago de cincuenta anos aínda non acredita
que ao xamón poida chamárselle presunto.
A súa obra literaria comeza en 1963 con Cuidar dos vivos, poesía. A Guerra colonial portuguesa marca a súa escrita, en 197~ pu)llicou, sobre ese tema, Catalabanza, Quia/o e Volta, a:sunto que retomou en 1978
A colonia galega en Lisboa non deixou nanunha novela titulada Walt. A editorial Hiena publicou en 1993 a antoloxía poética A Musa Irregular, poesía
da que non fara traballo de escravos antes
cof'.1~1~ta, que, se converteu nun grande suceso editorial. En 1993, Asa editora, publicou o que el mesmo
, de "iren pró Guisado", expresión pala que é
def~n1na como u~ha novela picaresca de homenaxe aos emigrantes galegos en Portugal: Traba/has e
coñecido o forno crematorio en homenaxe {
Pa1xoes de Benito Prada. En 1994, Ir Indo Edicións, publicou a versión galega desta obra co título
popular ao poeta galega Alfredo Guisado',
Trabal/os e Paixóns de Benito Prada, participando activamente nos primeiros ·meses de 1995 na campaña
de lanzamento en distintas cidades de Galiza. En reiteradas oportunidades ten manifestado que moitas
de Mondariz, compañeiro de Femado Pesdas pasaxes da súa novela lle sonaban mellor en galego que en portugués.
!! soa na Revista Orpheu, e fillo dos dones do
restaurante para o que Almada Negreiros
A NOSA TERRA no número 666, de 23 de marzo deste ano publicou unha entrevista con Fernando Assis
pintou o seu célebre cadro de Pessoa. GuiPacheco, que faleceu no hospital de San José o día trinta de novembro , dun problema cardíaco, lago de
~ sado,\ ornalista e político, chegou a ocupar
sentirse indisposto na librería Buchholz, de Lisboa, á que acudía diariamente antes de entrar na redac'ción
da súa revista. Foi soterrado no ~i_miterio lisboeta dos Prazeres. •
'
un lugar entre os concelleiros da Cámara

A· paz
da OTAN
• G. LUCA DE TENA

N

o inverno de 1945, norteamericanos e soviéticos botáronse
ás mans· por causa dos Balcans e do Irán e daquel argumento
naceu a Guerra Fria.

Aquela durísima porfia balcánica dos
que na altura chamábanse ainda de
aliados e amigos, escúsase ou ven en
letra pequena en case todas as histórias da 11 Guerra Mundial e non se cita
nos ensaios sobre lugoslávia , que
agora se reedit.an a diário. No Irán
ocupado por británicos e soviéticos,
Moscova patrocinaba a independénc i a kurda e o Tudeh (Partido do
Pavo). Os petroleiros norteamericanos esixen a intervención e deseguida
nace a OTAN, con posición segura en
Turquía e, moi lego, no Irán.
A rifa sobre se os balcánico.s xogarian
pelas normas de Ohio ou do Spartak
resolveuse coa redacción dun novo
regulamento particular para Tito , no
que os goles se podian meter de puño
e de tacón.
Os norteamericanos meteron tantos
cartas por gañar na liga balcánica
que cando marre Tito, lugoslávia é a
cuarta débeda externa do mundo.
Do cobro (imposibel} daqueles prés. tamos desorbitados e dos apetitos
que o final da Guerra Fria acordan
arredor da lugoslávia, nace a nova
guerra balcánica.
Javier Solana, que tan ben entendera
no seu día o sentido profundo da Nai
de Todas as Mentiras, era o candidato
perfecto para que os bombardeos da
OTAN na beira do Adriático parecesen a indignación do xusto europeo á
tanto odio étnico.
E para que a história volvese a petar
na porta da que saira, a paz asinouse
nun cuartel de Ohio.+

VOLVER AO REGO

.
_Af

mobilizacións -en defensa do
errocarril conseguiran algo. A
unta e máis a Renfe asinaron
un acorde por méio do cal o governo
galega pagaba un millón cada día e a
empresa do ferrocarril acordaba non
levantar as travesas de Monforte á Coruña e manter dignamente os servizos.

J

Agora a Red Nacional de Ferrocarriles Españoles ven de anunciar
que por ela que medren as iXestas
• e os saramagos por riba das vías,
se a Xunta non paga todo o que se
derrama.
(
·
Mádialeva ao acorde é ao respeto
que lle teñen á Xunta. •

