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·O alcalde vigués como Juppé: 
esquece as suas promesas elei_torais 

Chegou arrasando baixo a aura de Aznar, pero agora asume 
con impoténcia a sublevación dos viciños como Juppé. Máis 
de 12.000 alegacións, en quince dias, á subida impositiva 
que patrocina, en contra do que prometera no periodo eleito
ral, supón toda unha marca política. Non é un caso aillado. 
En Ourense, o PP enfréntase a un problema similar. (Páx 4) 

Só o 4% das mulleres abortan 
na .sanidade pú.blica 
O 75% das rapazas menores 
de dezanove anos manteñen 
relacións sexuais completas, 
segundo o Instituto Nacional 
de Xuventude. Sen embargo, 
a mesma porcentaxe de mu
lleres na Gal iza nunca acu- · 
diu a un centro de planifica-

ción familiar e a metade non 
utiliza métodos anticoncepti
vos. Os embarazos nas ado
lescentes convértense, ta
mén, nun 50%, en embara
zos non desexados e, polo 
tanto, en abortos. Once mil 
nos últimos catro anos. (Páx. 9) 

Carlos Penelas: 'Moitos anarquistas galegos 
for0n claves no sindicalismo arxentino' 

"Ainda hai galegos na Arxentina que se avergoñan da procedéncia, 
pero os tópicos non sempre son certos", afirma Carlos Penelas,' fillo 
dun emigránte de Coirós. Poeta e colaborador na prensa escrita e 
na radio. Entre os seus últimos traballos publicados caben salien.tar 
"O Mirador de Espenuca" ou ''Tango". Nestes días acaba de sair na 
antoloxía "Voces alen mar" feíta polo grupo Dolmen de Ourense. 
Proximamente vai sair, na Galiza e Bos Aires, un traballo seu sobre 
os galegos anarquistas no sindicalismo arxentino. (Páx. 16 e 17) 

Os franceses contra Maastricht 
A mobilización en Fráncia 
está a descubrir un enterra
do descontento popular, 
conforme reactiva formas de 
reivindicación como a folga 
e as manifestacións que al
gú ns médios consideraran 

pasadas de moda. Os acor
des de Maastricht son cues- . 
tionados por esta enxurrada 
social que constitue a pri
meira resposta masiva, nun . 
país desenvolvido, ao libe
ralismo economico. (Páx. 5) 

O BNG organizase en América 
X.M. Beiras reuniuse coa colectividade emigrada, entrevistouse con 
dirixentes sindicais e da esquerda arxentina e uruguaia, e nun mitin 
no Centro Lalin de Buenos Aires deu Q sinal de saída á primeira or
ganización da frente nac:ionalista en Latinoamérica. (Pá~. 12) 

DICCIONARIO 
DA UTERATIJRA 

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. 

*. *· .. ~ . 
ga 1a 

A Xun~a endur~ce os requisitos para conceder 
as axudas sociais 

Os novos pobres 
.O recorte nas prestacións sociais provocou que cairan na pobre~a unha ma
rea de. persoas .que .bordeaban esa situación. A Henda de Integración Social 
(RISGA) ten asignacións mínimas e este ano a Admjnistración endureceu os re
quisitos para que sexa difícil que os pobres se acollan a estas pensións non 

. contributivas. A ONU declarou 1996 Ano Internacional de Loita contra a Pobreza. 

Manuel Pombo non s.e considera pobre, pero ten unha paga de 38.000 pesetas e ten que comer de caridade. A. IGLESIAS 

,- _ · 'G A L E u · Z K A 9 5 

Escritores galegos, basé:os e cataláns analis_an a obra dos exilados 
O exílio foi un lugar comun para o desenvolvemen- acervo literário dos que tiveron qüe marchar do pa
to das escritas negadas durante .o franquismo xa · ís, vese incrementada ainda ináis· en Galiza, anfi-
que só fóra das fronteiras se pudo conseguir a triona desta volta do Galeuzca 1995, onde ao exílio 
continuidade ·da língua no ámbito literário. A rele- se suma unha descom~nal emigración económica, 
váncia do tema, na bus~a da recuperación do . l3en igual .nos 99so~ ·.basco e catalán . (Páx. 21) 



2 ~º~~~~4~~EMBRODE1995 NESTA s·EMANA 
- - ------- --- ------------'------

A RISGA non dá· para viver, só_ queda p~dir esmolas e a _cariqade 

A marxin.ación .medra ao tempo que 
diminuen as ·· axudas • SOCIGIS 

• 

HORÁCIO VIXANDE 

Son pobres e teñe.n nomes e apelidos. · Peden palas ruas, dedícanse á venda amblante· ou sobreviven con pensións que 
apenas chegan para pagar un teito baixo_ o que ·acubillarse. Son resultado da.exclusión social. Uns saben porque están nunha 

situación dramática, outros_ simplesmente intúeno, pero todos reclaman unha solución que non chega. · 

Manuel Pombo Arosa, solteiro, 
· retirado por mor dunha enfermi
dade e de 58 anos de idade, non 
se ·considera pobre, pero cobra 
38.000 pesetas mensuais e case 
a diário acude a un comedor de 
e.aridade. ''Traballei toda a vida~ 
explica-, .andei na cuenca minei- . 
rae mesmo fun albanel. Polos 
anos de vida ·laboral que tiveri, 
considéronmé con direito a unha 
pensión máis digna, pero as em
presas nas que me contrataron 
case nunca cotizaron por min, asl 
que teño un ha paga ben cativa" .. 

A poucos dias de comezar o 
que a ONU declarou como Ano 
Internacional da Pobreza, millei
ros de casos como o de Manuel 
Pombo anegan as ruas galegas. · 
Os máis deles coñeceron anos 
de vida máis dignos, pero os re
cortes sociais levárorinos á ex
clusión social. . 

4 

Manuel Pombo considérase "un 
pouco vítima da desídia do Es
tado no momento de exixir opa
gamento das cuotas do seguro, 
porque á Seguridade Social 
tampouco podo botarlle a culpa 
da miña situáción actual''. 

Por serte para Manuel , que viv.e 
· nunha pensión, o comedor abre 
todos os dias e os pratos con 
abundantes e. de certa calidade. 
As ardes relixiosas ateriden dú
cias de comdores deste tipo ao 
longo de todo o país. Unha mis-

. tura entre caridade cristiá e ruin
dade asoma ·nas palabras dun
ha monxa dun comedor vigués: 
"os pobres teñen necesidades, 
pero non gastan de falar cos ~ 
xornaristas, todos teñen algo 
que agachar". 

"Hox.e vívese mellar que cando 
era nena --di Manuel-, no fran
quismo pasabamos moita nece-_ 
sidade, pero daqui en adiante as 
ca.usas van ir a piar. A xente no
va non ter:i traballo e daquela de 

· que vai viver? Non me estraña 
que anden á droga, coa sida!" 

Dignidade 

Manuel, Pombo non ten vergoña 
ao contar a sua situación, pero 
recoñece que "ao princípio cus
toume vir ao comedor de carida.:
de, era por dignidade, nunca 
pensara que ia rematar asi, ao 
final tiven que decidirme ... hai 
moita xente que non é ese paso 
e anda a pasar fame, pero non 
hai que. ter vergoña para comer, 
só hai que tela para rouba('. 

Outro Manuel, este de 54 anos e 
natural de Vilagarcia, non quer di
cer o seu apelido porque "ao final . 
alguén sempre se entera da si
tuación na que está un". Desde 
hai L,ms seis meses ~ sua situa
ción de pobreza agudizouse, ne-

. se momento agotouse o tempo 
. de_ ~r7~ta_ci$)~ por desemprego ao 

que tiña direito, lago de estar em
barcado ·desde nena. "Costoume 
moitísimo ir ao un comedor de 
caridade_, pasei moitos meses de
ambulando, pri- ._ 
meiro por vergo-

votarei nas próximas elejcións 
porque aqui ninguén arranxa 
nada". O mariñeiro culpa ao Go
verno da "situación da pesGa 

. porque non nos 
sabe defender". 

ña, ainda que nin- 'T · · 
guén me coñece, raballei toda Contado, Manuel 

ten confianza no en realidade .todo 
era por dignida
de". 

O pasado laboral 
de Manuel é se
mellante ao de citl
quer outro mariñei
ro. "Andei no mar 
desde novo, pero a 
crise dos caladoi
ros colleume moi 
vello -explica-, 
agora ás veces 
descargo algun 
barco no porto, pe-
ro non sempre h9i · 
traballo, daquela 
veño a este come-

, futuro: "mentres a vida para ter 
unha perisión 
mái_s digna, pero 
os meus patróns 
non pagaron a 
Seguridade 
Social', 

teña saude, sairé 
adiante, farei de 
todo agás rou
bar", explica, O 
que non quen de 
aclararé que fará 
cando non se va
·1a por si. 

, U_n caso extremo, 
no que converxen 
a miséria e a dig
nidad e dos po
bres é o de Car
los Estévez: "non 
só pobre, tamén 
son un desgracia-

dor, asi aforro mil pesetas". do", afirma cun ton que nada ten 
que ver coa conmiseración e si 
moito cunha demanda de maior 
calidade de vida. Pai de família, 
leva dez-anos ria paro e, coas 
esmolas que recebe, trata de 
axuda'r ao seu filio a rematar os 

110 Govern-o 
non nos defende" 

Manuel é votante do PP de toda 
a vida, ainda que, di, "non seise 

estudos de electró
nica. "O meu pro
blema é a idade, 
con 50 anos non 

· hai quen me con
trate, aind~. que son 
traballador, estou 
todo o dia na rua 
para conquerir un
has cadelas", di 
Carlos, que xa des
botou a posibilida-· 
de de atapar unha 
ocupación, ainda 
que ''todavia as ve~ 
ces busco algo". 

"Ademais de pobre, son un desgraciado'', di Carlos Estévez, que vende panos de 
papel nun semáforo. · A. IGLESIAS 

Nos últimos tempos proliferan os vendedores ambulan-
tes como tipo de mendicidade encoberta. . A IGLESIAS Cada quince dias, 

Carlos recebe un paquete de al i
mentos que distribue ünha aso
ciación de viciños próxima ao 
semáforo onde vende panos de 
papel. A sua preocupación máis 
imediata é a intención. do conce
llo de proibir a mendicidade .e a 
venda ambulante. "Solicitei per
miso municipal ·para vender pa-

nos de papel, pero me veu de
negada, de modo que trato de 
evitar á policía --di-; en reali 
dade saben de sobra quen son e 
a que me dedico desde hai dez 
ano, eu non me meto con eles 
nen eles conmigo, supoño que 
isto se rematará cando o conce
llo decida pó fin a isto, entón non 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
~omai recoñece que . 
só 79 beneficiários da RISGA conqueriron traballo 
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O debate parlamentário sobre a 
pobreza celebr§ldo o Martes 5 
de Decembro desvelou que o 
20% da povoación vive en si
tuación de pobreza, xa que. re
cebe unicamente o 6,5% da· 
renda total do país. Estes dados 
~oran anunciados polo consellei
ro de Sanidade, Xosé Manuel 
Romai Beccaria, en resposta ás 
perguntas da deputada do BNG, 
Olaia Fernandez Dávila. Romai 
recoñeceu que en 1994 só o 
3,5% dos beneficiários da RISGA 

conseguiron a sua inserción la
boral, é dicer 79 persoas. 

: Romai, a xuízo de Olaia Fernán-
' 

dez; non aplica 
como debera a 
Lei de Inserción 
Social. En opinión 
da deputada, a 
cánsellaria potén
c i a as axudas 
económicas en 
detrimento dos 
proxectos de in
serción. A conse
cuéncia disto, son 
moi poucos quen 
conquiren un pas
to de traballo, ain-
da que o esforzo 

·Hai 2.?sa 
beneficiários 
da Renda de 

prestación, pasto 
que a lei estabe
lece uns requisi
tos moi restriti-
vos. 

Inserción Socia.I, "A RISGA aplíca
se con normali-

e deles só dade -c;tixo o 

3 5 >I conselleiro-, 
o ' ~o atoparon todos· os expe-

t b 11 dentes son ob-
ra a o xecto de revi-

sión anual no 
cumprimento 

. dos req4 isitos · 
económico non supón aumentar 
o número de beneficiários da 

exixidos e ninguén, con direito 
a esta axuda, queda tora" . 

Os dados que dá Romai son 
os seguintes: hai 2.758 bene
ficiários da RISGA e 3.680 ca~ 
sos de emerxéncia social, é 
dicer, persoas que, non pu
dendo acceder a ese tipo de 
prestación, son axudadas a 
sair de situacións pontuais de 
especial penúria. Contra estas 
cifras de axudas por rarte da 
Administración, están esas 
porcentaxes de pobreza que 
adiantaba Romai, un 20% da 
povoación en situación de po'
br~z.a, é dicer, 560.000 perso'
as, unha cantidade superior 
ás .estimacións da própria-

. Unión Europea.+ 
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sei que farei, por
que teño unha 
RISGA que non 
chega para na
da". 

'Cóstam.e pedir 
por vergoña. 

molas que perci
be. "Son pobre 
-di-, se po
bres vimos ao 

~ dignidade' . mundo, pobres 
seremos, pero 
que non me per-Pedir esmola nun 

semáforo non é 
fácil para Carlos, 
leva moitos anos, 
pero "alguns con
d utores d.espre-
zanme como se Jos e un deli
cu ente ... Supoño que están 
queimados de que haxa xente 
pedindo ... e logo a Xunta di que 
non hai tantos necesitados ... " 

Seguridade Social 

Hai un mes que Dores Rodrí
guez fai cola · a 
diário para con -
querir uns poucos 
alimentos. Os 
seus ingresos, 

. gunten de quen 
é a culpa. Só sei 
que non me con
trata ningun em- . 
presário mália 

que me deben moito, nunca me 
pagaron ben". 

"Traballei en moitos sítios ... en 
hoteis e bares limpando .. . pero 

· xa non me chaman e nunca pa
garon á seguridad.e social por 
min e non me quedou retiro 
nengun", explica Dores, que ten 

un filio diminui
do psíquico que 
vive con ela. · 
"Son de 
Quins, ali téño 

'Son pobre, 
procedentes dun
ha AISGA, danlle 
para pagar unha 
pensión, pero non 
abondan para 
máis, de modo 
que a comida vai 
a conta das es -

se pobres vimos 
ao mundo, 
pobres seremos' 

família, pero 
non teño nada 
que facer na al
dea porque ta
mén hai moita 
pobreza", di, fa
cendo ver que 
non en onde ir.• Dores Rodrigue~ cobra unha RrsGA e ten un fillo diminuído ao seu cargo. A. IGLESIAS 

R ~ M ,,,,. 
GmOn UnlZ, membro da Rede Galega contra a P~breza 

. . 

'De pobre non· se sai, por iso é importante a prevención' 

Ramón Múñiz. 

·que regula esta prestación, Lei de 
Inserción Social, pouco van au
mefltar as posibilidades de aco
llarse ás RtSGAS. Na acualidade, 
para acollerse a unha <;festas axu
das cómpre estar empadroado 
nun concello cinco anos antes do 
momento de solicítalas, non se 
pode ter un ingreso que chgue ás 
30.000 pesetas e están vedadas 
aos menores de 25 anos, mália 
que haxa cargas familiares. A Re
de Galega contra a Pobreza, á_ 
que per.ence Muñiz, pediu que a 
contia da prestación chegue ao 
salário mínimo interprefesional e 
que se extenda aos que són po
bres, sen que haxa outros requisi
tos que limiten a sua concesión. 

Muñiz recorda que ·"nas cida
des abondan os pobres ver
gonzantes, que tiñan un pe
queno negócio que marchou a 
pique· e rion se atreven a pedir 
esmola; daquela van a Cári
tas". A situación _no rural é 
aposta. A pobre
za afecta a co-

tuais". Neste campo, Muñiz re
coñece que hai casos de im
portación de mendicidade. Un 
exemplo é a venda de La Faro
la, o xornal dos sen teito; moi
tos dos vendedores desta pe
riódico, de orixe francés, pre-

ceden doutras 

munidades intei- .-'A pobreza ras e as solu-
cións implican a 
toda a socieda
de, "por iso hai 

comunidades d_o 
Estado. 

económica, 
social, sanitária, 
educativa e 

respostas colec
tivas, ao contrá
rio das cidades, 
onde cómpre 'so- informativa 

As Rendas de Integración So
cial da Galiza (RISGA) son cati
vas e os requisitos para a sua 
concesión son restritivos , de 
modo que é difícil conquerilas e 
cando se acadan non sobrepa
·san nunca as 40.000 pesetas. 
"Unha cantidade semellante non 
chega para viver -explica o so
ciólogo e experto nas cuestións 
relativas á pobreza, Ramón Mu
ñiz-, daquela, non se cumpre o 
obxectivo co que foron criadas, 
a reinserción laboral dos po
bres". Porén, Muñiz recoñece 
que a reinserción "é moi difícil , 
por iso é moi importante a pre
vención, é dicer, pór os meios 
para que a xente non caia nesa 
marxinación, porque, unha vez 
dentro, asúmense unhas pautas 
de comportamento social que 
tan atoparse con comodidade 
nese médio marxinal e non nun 
mundo laboral que é hostil". 

"A pobreza acumúlase, non só é 
penúria económica, a ela vai su
mándose a marxinación social , 
a falta de caros, de información, 
de edu.cación, de saude ... ", ex
plica Muñiz. 

Segundo os baremos da UE, na 
Galiza hai meio millón de pobres •. 
pero as risgas non qhegan a r.náis 
de 2.700 famílias. "E difícil cuanti
ficar o número de pobres que. hai 
~recisa Muñiz-, pero é unha 
cantidade moito maior, no rural 
hai unha pobreza que depende 
moito do contexo, en calquer ca
so, a renda familiar no agro ronda 
as 270.000 pesetas ao ano". 

lncúmprimento da lei · · 

Pero o problema ·fundamenal 
das RISGAS é que non se está a 
cumprir o Título 111 da lei que as 
criou. Oeste xeito, Muñiz explica 
que "non .están funcionando as 
equipas de traballo social desti
nadas a facilitar a reinserción la
boral dos pobres, de xeito que a 
prestación convírtese nun salá
rio e perde o.seu carácter". · 

breviver e abon- acumu' lase' 
dan as atitudes. 

Para Muñiz, a 
solución ao pro-
blema qa pobre
za "non pode vir 
do pleno empre
go, porque hoxe 
o paro é un fenó
meno conxuntu
ral. Agora mes-

ferozmente indi-
vidualistas". 

"Qutro tipo de 
pobre que abun-
da é o que recorre á mendici
dade encuberta -explica Ra
món Muñiz-, os que venden 
panos de ·papel, bolígrafos ou 
tocan algun instrumento na·rua 
son novas. formas de pedir es
mola que se suman ás habi-

mo valóranse 
opcións como 
pagar por activi
dad es · social
me.nte positivas 

e non exclusivamente polo tra
ballo produtivo, xa que non- hai 
para todos. O que sucede é 
que isto implica que haxa que 
mudar os modelos sociais e 
deixar a parte costumes como 
o consumismo".+ Ainda que vai ser modificada a lei 

Pobres somos todos 
Por fortuna para as autoridades, a pobreza constitue 
un problema social pero non político. Os mecanismos 
que levan ás persoas á marxinalidade tan imposíbel 
unha resposta organizada. O primeiro rasgo aa selva é 
o indivualismo e con el a protesta é imposíeel. 

A exclusión social constitue en si un temperado 
sistema de relacións para quen padecen este estátus, 
por canto dominan as claves para sobreviver na 
miséria. Frente a ese mundo, está un mercado laboral 

·hostil aoque alguén alleo non é quen de aceder. Por 
esta razón é tan difícil abandonar a condición da 
pobreza. 

O Governo galegp non dá monstras de querer 
modificar a §iituación dese meio millón de pobres que 
ten o país. E máis, pretende que sexan eles quen 
paguen o recorte orzamentário, xa que endurece as 
condicións para outorgar. as Rendas de Integración 
Social. Se cadra, o Governo Fraga é consciente de 
que a capacidade de resposta dos párias. é cativa ou 

inexistente. Nos últimos meses a Xunta sofreu en 
carne própria a reacción airada de moitos colectivos 
sociais que se negaban a ser condenados á exclusión 
e cébase nos máis febles, ainda que o recorte afecte a 
máis persoas que aos pobres. . 

A magnitude do problema da pobreza permaneceü 
agachado durante moito tempo porque a maioria dos 
indixentes habitan no agro, un ámeto con máis 
organización social contra esta condición, e daquela 
cunha resposta política máis artellada. O autoconsumo 
contribuía a mitigar as caréndas que padece o rural. · 

Un dos presidentes do Consello da Galiza no exílio, 
·Antón Alonso Rios, na novela autobiográfica, 9 Siñor 
Afránio, estabelece unha relación de tipos de 
esmolantes que revela como unha sociedade rural 
integrada é quen de paliar ·moitos desequilibres. Hoxe 
esa posibilidade está en perigo. ... -

A ec6nomia navega por augas que 1invacan o progreso 

, 

pero que ignoran o futuro das xentes do campo: a 
miudo non se teñen en conta as características dese 
mundo e valórase o confor segundo critérios urbanos. 
Os baremos cos que se mide a pobreza no rural as 
veces son discutíbeis, pero a caréncia de 
infraestruturas (sociais,· sanitárias, culturais ... ) marca 
negativamente o nível de vida no campo. Non se trata 
tanto-de facer da rural unha sociedade pe consumo, 
como de dotala de médios para désenvolverse. 

Os incidentes da Franza non teñen a sua orixe-na · 
exclusión social dunha parte da povoación -os 
pobres non se móveron das choupanas-, senón na 
iminéncia dunha vertixinosa degradación das 
prestacións sociais, que pode abocará pobre~a a 
moitos cidadáns. Algo similar pode tep(oducirse aqui , 
pero non porque os pobres vaian protestar, senón 
porque os que van camiño de selo non queren cair 
nesa situación.+ · 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

As. alcaldias do PP convírtense nun mal· precedente eleitoral para Azriar 
. . . . 

O concello de Vigo bloqueado 
polas alegacións á .subida, de impostos 
•M.V. 

Chegou arrasando baixo 
a aura de Aznar, pero 
agora asume con 
impoténcia a sublevadón · 
dos viciños como Juppé. 
Máis ·de 12.000 
alegacións, en quince 

· dias,· á subida impositiva 
que patrocina, e~ contra 
do que prometera no 
peri.oda eleitoral, supón 
toda unha marca política. 
Non é un caso aillado. En 
Our~nse, o PP 
enfréntase a un problema 
similar. 

En poucos meses o actual alcalde 
de Vigo, dono dunha maioria ab
soluta que l~vou á dereita ao go
verno municipal por primeira vez 
na democrácia, conseguiu reunir 
a todas as forzas sociais nun fren
te opositor. Comerciantes, federa
ción de empresários, as tres cen
trais sindicais e a federación de 
viciños, amén de PSOE e BNG, 
critican con dureza a programada 
subida de impost~s. Os quince 

concelleiros conservadores en
cóntranse sen herba baixo os 
pes. Os próprios méios de comu
nicación locais exercen a crítica 
como nunca se vira. Pérez levan
tou a concesión do cabo que es
taba en mans do Faro de Vigo e 
La Voz apreta para conseguila. 
Escasas. son as alegrias diárias 
que lle quedan ao alcalde. 

O caso é que a prome$a de non _ 

subir os impostas por. riba do 
crecemento do IPC fara un dos 
motivos estrela da campaña 
eleitoral. Agora, Manuel Pérez 
ampárase en que as imposicións 
fisca~s . estaban conxeladas pala 
anterior equipa de g<;>verno para 
asinar unha subida acumulada. 
O medre acada nalguns casos o 
12%, pero tamén se cobra por 
máis causas. O concello recibe 
agora un tanto por. cada compul-

. ~ VII Asemblea Nacional · 
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sa realizada; 
os pequenos 
establecemen
tos deben pa
gar non só por 
superfície, co
mo antes, se
nón tamén par 
poténcia insta
lada; as licén
cias de primei- . 
ra ocupación 
de residéncias 
aumentan se
gundo o núme
ro de vivendas 
do edifício , 
conceito inexis
tente con ante
rioridade. 

O PP tampouco 
se manHvo fidel 

ANT á sua promesa 
de opoñerse ao 

polémico IAE (Imposto de Activi
dades Económicas). Manteno e 
suprime a rebaixa oferecida aos 
comerciantes de alguns báirros 
polo anterior govemo, a proposta 
do BNG. A Deputación, en mans 
tamén do PP, négase a reducir o 
seu recargo do 40% neste impos
to. Esta actitude estalle a custar 
aos conservadores non pouco 
descontento entre moitos dos 
seus votantes habituais. 

· Tamén nas ordenanzas fiscais 
se suprimen · certas exencións, 
com0 a que correspondia ás fa-

- mílias con salário inferior ao mí
nimo interprofisional na taxa do 
lixo. Ao tempo que se reduciron 
as posibilidades de acollerse á 
cuota reducida en función da 
distáncia do contenedor, moi 
frecuente na área rural. O PP 
decideu mesmo cobrar o regalo 
que o concello oferecia aos re-

. cén casado en Castrelos. E todo 
isa nunha cidade en crise. 

Fraga e Raioi interveñen 

Na última reunión do Consello 
Ecónomico e Social fíxose pa
tente a soedade que afecta ao 
grupo governante. Nen os sindi
catos, nen os demais partidos, 
pero tampouco a Cámara de 
Comércio ou a Confederación 
de Empresários, outorgaron un 

chisco de oxíxeno a Pérez. 

A Fec;teración Veciñal , pola sua 
parte, afeita ao diálogo -non 
exento de tensións- coa anterior 
corporación., encontrouse desde 
o primeiro dia cun PP disposto a 
acastelarse no edifício da Praza 
do Rei. Comezou Pérez por soli
citar a identificación de todos os 
asistentes aos plenos, para toga 
proibir a intervención veciñal nos 
mesmos. Pero a sua estratéxia 
foi de contado contestada, de tal 
modo que se viu abrigado a sus
pender ambas restrincións. Con 
eses antecedentes, o PP coida 
que un retroceso en matéria de · 
impostas conduciríao a unha per
da de autoridade na cidade. A 
Federación Veciñal ensaiou unha 
resposta pragmática e contun
dente: en só quince dias e sen 
aparente esforzo conseguiu reu
nir máis de 12.000 alegacións ás 
novas medidas impositivas. Trá
tase dunha marca histórica, toda 
vez que o Plano Xeral do anterior 
governo recebira 2 .000 alega
cións e a concesión de vivencias 
sociais non máis de mil. 

O éJecantamento da cidadania 
en contra do governo municipal 
fíxose tan notório que tanto Ma-

. nuel Fraga como Mariano Rajoi 
sentíronse abrigados a manifes
tar o seu apoio a Pérez. A in
submisión dos vigueses consti
tue un mal exemplo ás portas 
dunhas eleicións xerais. 

Tampouco os orzamentos apre
sentados pala equipa de governo 
agoiran un futuro tranquilo. Au 
mentan os gastos correntes nun 
10,6%, conforme os gastos so
ciais retroceden ao nível de 1994. 

De remate , nesta altura xa se 
ten verificado que a Xunta non 
ten previsto realizar investimen
tos de relevo na cidade. Mesmo 
se ten producido unha baixada 
das transferéncias correntes a 
respeito do ano anterior. 

Desde a sua chegada á alcaldía 
Manuel Pérez non logrou asinar 
nengun convénio con nengunha 
Conselleiria, o que representa a 
desarticulación dunha das suas 
últimas promesas.• 

Perfil dos catro ~rincipais 
e máis do ex-alcalde 
MANUEL PÉREZ. É autoritário, pe
ro garda as formas. Non incurre 
nos modos chulescos de Ma-

. nuel Soto. Lois Castrillo defíneo 
como i.Jn señor feudal porque é 
exixente cos seus vasalos e ser
vo co seu señor (Fr~ga). 

GIL SoTRES. É .o encarregado de 
sacarlle as castañas do turne ao 
PP. Aguanta impertérrito o que 
lle boten. 

CARLOS MARCOS. Exerce de ide
ólogo. Aconsella non ceder, en 
contra da opinión de outros con
celleiros que estarían máis dis
postos a dialogar ante a suble
vación provocada pala subida 
de impostas. Forxado nos des
pachos de Paco Vázquez, ainda 

non se percatou da capacidade 
de mobilización que existe en 
Vigo. O primeiro que dixo foi 
que o concello non ~ra un mani
festódromo e que as manifesta
cións se ian acabar. A sua divi
sa é a dun-governo forte. 

SANTILLANA. Na sua· tiña habi
tual. É partidário de correr a toda 
a oposición cun bate de beisbol. 

CARLOS PRINCIPE. Ainda non se 
decatou de que está na oposi
ción. Exerc~ de ex-alcalde, coma 
se fose un cargo. O seu discurso 
baséase en lembrar a sua etapa 
ao frente da corporación. Confia 
nos méios de comunicación para 
conservar o liderazgo na oposi
ción que lle disputa o BNG. • 
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A CRISE DE MAASTRICHT 

A. dereita non consegúe romper a solidariedade entre o sector privado e 6 púbnco 

A sociédade francesa . rexeita · as medidas liberais 
•M.V. 

A mopilización en Fráncia 
está a descubrir un 

_ enterrado descontento 
popular, conforme reactiva 
formas de reivindicación 
como a folga e as 
manifestacións que algúns 
médios consideraran 
pasadas de moda. Os 
acordes de Maastricht son 
cuestionados por esta 
enxurrada social que 
constitue a primeira 
resposta masiva, nun país 
desenvolvido, ao 
liberalismo económico. 

"O futuro da Seguridade Social 
está en xogo", proclamaba a 
declaración das organizacións 
sindicais asinada en París o 
pasado 30 de Outubro. As 
centrais reafirmábanse no de
reito "a unha cobertura social 
universal no .. marco dunha se
guridade social fundada na so-
1 idariedade nacional". En res
posta aos problemas de finan
ciamento, os síndicatos piden 
que a carga non recaiga so
mentEt nos salários, como até 
agora, senón tamén na riqueza 
producida polas ·empresas . A 
respeito da paga de retiro para 
os xubilados, a prática totali
dade das organizacións de tra
balladores, asinantes do mani
festo, reafirmaban a validez do 
sistema actual "fundado no re
parto e na solidariedade entre 
xeneracións". 

O governo res- M 
pondia esta se- oitos franceses 
mana a ince
sante maré de 
mobilizacións 
cunha proposta 
de negociación 
cos traballado
res do transpor
te. Pero o des
contento é de- : 
masiado fondo. 
As organiza
cións sindicais 
afirman que son 
incapaces de 
controlar a pro-
testa, en canto 

: comezan 
1 

i a pensar que de 
1 •• 

J pouco se_rvma 
que a economia 
lle fose be·n se 
a eles 
lles vai ir piar 

efectos caerían 
sobre os tr8.balla- · 
dores da función 
pública, pero non 

. logrou escindir a 
sociedade entre 
empregados pú
blicos e privados. 
A fin de cantas 
estes últimos son 
conscentes de 
que a perda de 
dereitos dos pri
meiros só é o an
ticipo de algo ain
da piar para eles. 

AUE Juppé sinala que 
a folga está a pi- reduce as 
ques de· se convertir en política. previsións de crecemento 

A dereita programou un paquete Todos os partidos, non senda o 
de reformas cuxos píincipais - comunista, apoian con máis ou 

Os conceltos macroeconómlcos non pararon ao mlllón e médlo de manifestantes franceses que se reunlron na maioria das cidades de Fráncla o pasado Martes. 

menos firmeza o Plano Juppé. A 
élite política e económica mos
tra os números do declínio de 
Fráncia nos últimos anos. E no 
futuro será ainda piar, argumen~ 
tan, se non· se toman medidas. 
Todos os paises da Unión Euro
pea están a reducir as suas pre~ 
visións de crecemento, . p·ero 
Fráncia é un dos que viven a 
crise con agudeza. 

Segundo o Tratado de Roma -
que sentou os alicerces da ac
tual Unión Europea, o país ga
lo constitue, xunto con Alema
ña, un dos pilares do edifício 
comunitário. Pero a caida do 
muro veu criar un desequ'ilíbrio 
entre estas duas pedras base
lares do continente-. Fráncia 
non é capaz xa de seguir o rit
mo marcado por Alemaña: A 
obsesión por non devaluar o 
franco ante o . marco, está a 
producir grandes dificultades 
na economía francesa. Esta 
medida frea as exportacións e· 
encarece os créditos. París tra
ta de seguir as directrices do 
Tratado de Maastricht e sinala 
que o Produto Interior Bruto só 
medrará un 2,9% este ano e 
unha décima menos o ano que 
ven. O~ur_os analistas rebaixan 
o crecemento ao 2;·5% en 1995 
e a un cativo 2% p-aF~ 1996. 
Cómpre ~embra1, de modo refe
rencial, que os analistas eco
nómicos consideran recesión 
todo crecemento que non su
pere o 1 %. Fráncia estaría así 
próxima a tornar a ela, despois 
de tela superado hai escasa
mente dous anos. · 

O governo opina que a redu
ción do deficit público é impres
cind ibel para non deborcarse 
na crise. Gra_nde parte da so
ciedade corn;;idera, en cámbio , 
que a redución da cobertura 
social non garante mellara al
gunha. No fondo fnoitos fr_ance
ses comezan a pensar que de 
pouco serviria, en todo c~so· , 
que á economía lle fose ben se 
a eles lles vai mal. 

Consecuéncia indirecta ·das 
-protestas é que a esquerda so
cial recupera a iniciativa, dado 

. que o descontento estaba a 
ser capitalizado nos últimos 
anos, cada vez máis, ·pala ex
trema dereita. 

As consécuéncias das mobili
zacións están a cruzar tamén 
os Pirineos. Manuel Fraga . xa 
anticipou que o PP ternaria me
didas similares aos governan
tes franceses.+ 
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DIAS 

• Primeira 
folga xeral_ 
nas caixas 
de aforros 

O Venres 15 de Decembro o 
persoal das caix'as de aforras 
levará a cabo a primeira folga 
xeral despois de dez meses de 
negociacións coa patronal. 
Segundo os sindicatos, os 
principais pontos de discórdia 
son a reducción de dotacións 
para os futuros avatares da 
Seguridade social que poidan 
afectar aos empregados., que a 

. patronal quere levar a cabo, 
precarizgrión do emprego con 
contratos temporais e 
mobilidade xeográfica, e a 
· conxelación do sálarias· de 
persoal e a rebaixa dun 22% 
para os novas traballadores. • 

• Danlle carios 
para unha ruta 
histórica e fai 
unha pista 

A Xunta concedeu unha 
subvención de pouco máis de 
dous millóns de pesetas ao 
concello de Avión para a 
elaboración da Ruta dos 
chouzos do Suido. Comezadas 
as obras, o que se fixo foi unhá 
pista de tres metros e médio de 
ancho a través da serra, feíto 

XOSÉ LOIS 

'que foi denunciado pala 
agrupación eleitoral AVIA. Os 
membros do grupo afirman que 
os terreas polos que discorre 
pertencen a montes en man 
común, nun espacio 
considerado "paraxe natural", 
polo que non está permitido 
ningún tipo de pista, e que as 
obras destrozaron construccións 
como cortellos, curros ou redís. 
Asimesmo, .sinalan que nori se 

respetan os camiños que levan 
aos chouzos. A trashumáncia foi 
unha actividade tradicional na 
zona . . 

A VIA, única oposición ao PP no 
concello de Avión, denunciou os 
feítos ante a delegación 
provincial de Cultura e na 
dirección de Património. Polo de 
agora, as obras da pista están 
paralizadas.• 

• As forzas políticas quentan ánimos a conta da ETA 
pero non da~ solucións 

Un coche bomba de ET A matou a seis persoas, que traballaban para ·a Armada, na ponte de Vallecas, en Ma
drid, o Luns 11, ás tres da tarde. Tamén causou vários feridos de.gravedade e os edificios da zona recibiron o 
impacto da explosiqn. Despois de pasar un tempo sen provocar un atentado con tantas vítimas .• tanto os parti
dos políticos como os médios de comunicación utilizaron o atentado p~ra crispar os ánimos dos sectores en 
loita dentro d.e Euskadi. O Governo condeou pero, como xa é costume, non apontou unha saida á violéncia, 
ainda consciente de que non existe, no futuro, outra solución que rematar coadune doutro lado. O PP tamén 
segue coa sua tónica de condear e rexeitar o terrorismo en nome da democrácia, sen cair na conta de que, no 
cas'o de governar a partir de Marzo, terá que enfrontarse ao problema, para o cal non ofrece solucións. 

En Euskadi, os partidos políticos chaman ao enfrontamP.nto coas mocedades de Jarrai baixo a consigna 

• Europa dubida da 
moeda única 
mentres Gon:zále:z 
quer apañar un 
bon cúmio 

Felipe González teima nun 
final feliz da presid~ncia . 
española da Unión Europea· 
(22 semestre de 1995), 
daquela está a visitar as 
principais capitais 
continentais. Mentres 
González fai turismo, os 
presidentes europeus 
discrepan sobre a moeda 
única -tema fundamental do 
cúmio-, cuxa data de 
entrada en vigor está 
prevista para o 2002. 

· Ninguén sabe que sucederá 
cos estados que non 
cumpren os chamados 
requisitos de converxéncia, 
.entre os que están España 
e a Franza, pero seu 
número aumenta a cada 
paso. Europa xa ten várias 
velocidades e Alemaña, que 
leva a direita, poderia impar 
unha moeda deseñada á 
sua medida, daquela o resto 
andarian a remolque. Para a 
Galiza, como para as zonas 
máis atrasadas, a vixéncia: 
real do ECU poderia 
significar a acentuación dos 
seus níveis de retraso.• 

• Acordo que pon fin 
ás folgos de fame 
dos interinos das 
Cámaras Agrárias 

O Mércores 13 chegouse a 
un acordo entre os interinos 
das Cámaras Agrárias e a 
Xunta, que an:iplia a oferta 
de emprego público para a 
categoria láboral dese 
colectivo en 47 prazas máis, 
pasando de 55 a 102. 
Ademais, na pontuación 
valóranse todcrs os servizos 
prestados á Administración 
central; deste xeito os 
interinos pasan de opositar 
con O pontos a facelo con 
24. Os 47 i'1terinos das 
cámaras conquiren asj o 
seu obxectivo e abandoan a 
folga de fame que, desde 
habia 13 dias, mantiñan no 
Comité Comarcal da UGT 
de Compostela. "Non é o 
mellor acordo posíbel 
-asegurou unha portavoz 
deste colectivo-, pero é 
unha oportunidade de 
conquerir unha saída 
laboral; o fin do conflito 
chega cando comezabamos 
a ter problemas metabólicos 
por mor da folga de fame".• 

• Da borracheira 
Roldán á resaca .' 
de Urralburu 

Luis Roldán era un caso 
illado, dician desde Ferraz, 
pero ao tirar da manta 
apareceron máis sopresas: 
Gabriel Urralburu e Antonio 
Aragón están no cárcere 
desde hai dias. As contas 
de Roldán eran abultadas, 
pero o director xeral da 
Benemérita non actuaba só, 
o ex presidente de Nafarroa, 
Gabriel Urralburu, e o ex 
conselleiro de Obras 
Públicas, António Aragón, 
tamén tiñan contas na 
SÜíza. As relacións 
empresariais con Roldán; 
agora están probadas, 
como tamén se sabe que 
tanto o PSN como a Unión 
do Povo Navarro, sabian da 
discrecionalidade na 
adxudicación de obras 
públicas mentres governou 
Urralburu.• 

. • A AGENG esperou . 
dous.anos 
para entrevistarse 
con Cuiña 

A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e 
Natu'ralistas de Galicia entrevistouse 
co conselleiro de Política Territorial, 

- Xosé Guiña, despois de que a pri 
me ira solicitude · para este encontro 
se fixera hai case d ous anos. A 
AGENG, onde se integran máis de co
renta asociacións do médio ambiente, 
reiterou ante Guiña o seu rexeitamen-

- to á incineración e o seu apoio a un 
plano que contemplase a reducción, 
reutilización e reciclaxe. O conselleiro 
reafirmouse na sua defensa do Plano 
do Tratamento de Lixb da Xunta. • 

• Vintesete 
·traballadores 
do Rebullón 
suscriben 

. as denúncias 
· Os traballadores do hospital psiquiátri

co do Rebullón, en Mos, sairon ao pa
so das declaracións dos directivos do 
centro, nas que afirmaban que as de
nuncias sobre o trato aos pacientes 
debianse á transferéncia do hospital 
ao Sergas. Vintesete sinaturas suscri
ben as denuncias apresentadas por 
dous traballadores do centro nas que 
sinalaban que se ataba a algúns pa
cientes á cama pola faUa de persoal. 
Sinalan os traballadores que estas ca
réncias son reseñábeis asi como o de
terioro do mobiliário de unidades e ma
terial. Destacan que hai persoal que 
leva dez anos sen cambiar de servizo 
e que a carga de traballo incide direc
tamente na calidade da asisténcia . • 

•O TSXG di 
que a · delimitación 
.urbanística 
de Arteixo é ilegal 

Desde hai máis de vinte anos, o con
cello de Arteixo tiña aprobado un pla
no de delimitación urbanística, que se 
ratificou no ano 1992 cos votos do 
PP e do PSOE. O BNG, que formaba 
coalición de governo co PSOE, na
quel momento , ainda que despois 
romperiase, opúxose a esta medida. 
Agora é o Tribunal Superior de Xusti
za de Galiza, que anula o acordo de 
hai tres anos. O grupo nacioné;llista 
propón a inmediata revisión das nor
mas urbanísticas, xa que, entre outros 
aspectos, catalogáronse como solo ur
bano zonas que non tiñan ningún tipo 
de infraestructuras e servizos. • 

• Jcimén suben os 
impostos en Ou-:ense 

O aumento en dezasers taxas munici
pais é o que o governo municipal de 
Ourense levará a pleno o Venres 15. 
Nesta su_bida, están incluidos os , reci
bos da auga, as taxas por expedición 
de documentos administrativos, a re
collida do lixo, os servizos funerários 
e as multas a automóbiles, entre ou
tros. A oposición ainda que, sen co
ñecer os aumentos , lembra que o go
verno popular de Manuel Cabezas 
contradi as suas promesas eleitorais. • 

do non acobardamento. Dese xerto, tanto os mozos abe~~scomo os seus opositores toman as ruas ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ALIZA E M NDO 
ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Considera qü~ se está a producir un cámbio de rhentalidade na povoación . 

O BNG asumii-á na suaVll Asemblea 1 a 
responsabilidade de, represef'.'ltar a Galiza en Madrid' 

., . - . ~ ~ . 

Os eixos vertebradores do programa eleitoral, 
dentro do reto de levar a Madrid "esa voz que 
Galiza tanto precisa", serán a leitoira soore a 
que reusará a VII Asemblea Nacional do 
Bloque· Nacionalista Galega a celebrar os dias 

16 e 17 no. Ferro!. Pero o chideiro no que 
carga·o proxecto do BNG terá as seguintes 
liñas mestras: "dereito a sermos nós mesmos, 
a vivir e a producir, en paz e liberdade; dereito 
a autogovernarse e a que Galiza apareza 

como tal no concerto internacional; 
necesidade de que o nacionalismo esteña 
presente nos distintos intrumentos 
institucionais e créncia de que a sua política 

.. · benefícia ao conxunto do pavo galega". 

•A. EIRÉ 

Os congresos ou asam
bleas partidárias convír
tense, cada vez máis, 
no trinque no que as or
gan izacións pretenden 
apresentar ante á socie
dad e os seus progra
mas politices e máis a 
aqueles dirixentes que 
elixen como interlocuto
res ante a cidadania. O 
BNG, despois de d~1us 
meses de discusión, nos 
que se perfilaron as dis
tintas ponéncias, tentará 
lanzar en Ferrol a men-

. saxe da necesidade de 
contar con representa
ción en Madrid nas pró
ximas eleicións xerais, 
pois diso dependería 

· que Galiza se presente 
como nación diferencia
da a nivel estatal. 

Para a frente nacionalista, 
a sua non será só unha 
voz partidária, senón "a 
voz que Galiza tanto pre
cisa". Neste senso avoga 
por conxuntar. a amplitude 
de sectores a representar 
coa defensa dunhas pro
postas políticas nídias. 
Define asi as liñas verte
bradoras do traballo a re A anterior asembles do BNG celebrouse hai dous anos na Coruña. 

al izar polos deputados 
nacionalistas en Madrid, come
zando pala "elaboración dun novo 
modelo constitucional político e 
xurídico, tomando como principio 
a (3struturación dun estado pluri
nacional e unha nova lei de finan
ciamento do Estado". 

A conversión do Senado nunha 
cámara de nacións; a democrati
zación dos aparellos policiais, 
carpos de seguridade armados e 
de xustiza; reforma do sistema 
eleitoral; funcionamento dos ser
vícios sociais como públicos; me
didas de fomento ao emprego; 
defensa dunha política de paz e 
antimilitarista, son outras das 
principais liñas de actuación que 
deberán de defender. os deputa
dos desta or.ganización. As alian
zas tácticas que poda estabele-

cer no Parlamento español, vin
cularanse a esta liña de traballo. 

Nesta VI 1 Asemblea, o BNG ele
xirá tamén os cabeceiras de lis
ta. As asembleas comarcais es
tán a discutir esta semana os 
posíbeis candidatos. O Consello 
Nacional elaborara con anterio
ridade o perfil que debetian po
suir as persoas 'a elexir: capaci
dade política e de trasmisión 
programática e representativida
de social. Parece, en todo caso, · 
descartada a posibilidade de 
que Camilo Nogueira encabece 
a 1ista de Pontevedra, como se 
especulou nalguns meios. 

As medidas de g~verno · 

En Ferro!. o, BNG definirá tamén 

a sua intención de acceder ao 
Governo autonómico para "utili
zar este marco ao servício do 
país". Despois de analisar a 
"grave. situación de Gal iza", da
do que está "a . ser cuestionada 
a sua tradicional capacidade 
produtiva e competitiva", consi
dera a ponéncia oficial que nes
tas circunstáncias "non é indife
r_ente quen controla a Admini's
tración autonomica, mália as · 
suas limitacións competenciais". 
Afirma en consecuéncia, que o 
governo autonómico pode servir 
para "a potenciación, amparo e . 
defensa do naso tecido produti- · 
vo e -dos. intereses .maioritários 
da sociedade galega". · 

Enumer·a lago as medidas máis 
perentórias a executar, definin-

d.os e unha política de 
comunicación cun en
tramado independente. 

O BNG considera que 
os seus éxitos e retos 
políticos están en con
sonáncia co cámbio de 
mentalidáde que se es
tá a producir ·no país. 
Cada ·vez haberia máis 
xente que pensa na Ga-
1 iza desde un prisma 
próprio; 

Incremento 
da afiliación · 

A. IGLESIAS 

O principal obxetivo or
ganizativo do BNG para 
os próximos tempos se
rá o medre da base or
ganizativa, unha vez 
que praticamente todo o 
nacionalismo aparece 
xa baixo unha única si
gla. A ponéncia defende 
a necesidade de abor
dar .unha política de afi
liación "dunha maneira 
sistemática e organiza
da, fuxindo de plantea
m ento s timoratos ou 
restritivos, coritradictó
riOS· co carácter plural ·e 
a vocación de masas da 
nasa.organización". 

do ·así os destinatários da politi
ca do BNG. As bases desta ac
ción de govérno ·nacfonalista 
serian a redución de custes 
enerxéticos e a .diversificación 
das fontes de enerxia; unha po
lítica creditfcia que permita ade
mais reducir a carga de custes 
financieiros que p~decen as 
empresas; o control .autonómico 
dos recursos mineiros e enerxé
ticos; un sistema de financia- · 
mento público que permita aca
dar a suficiente autonomia e a 
esixéncia de xestionar desde 
aquí os fundos estruturai~ da 
UE; unha política forestal racio- . ' 
nalizadora e .optimizadora dos 
recuras; unha polftica ·1aboral 
orientada cara a consecución 
do pleno emprego; s,ervícios so- · 
ciais públicos e qJ:atüito, para. to-

Pretende .ademais a 
frente nacionalista que esta po
lítica expansiva se conxugue ca· 
fomento da participación, do 
debate e da información, para 
que a integración de novas per
soas sexa efectiva "e ·fagan un
.ha asunción conscente do ideá
rio politice da organización 1

' . 

O principal cámbio orgar.izati
vo que preconiza,,0 texto oficial 
é o de legalizarse como aso
ciación política "por ser esta a 
fórmula que millar se axeita a 
realidade actual do BNG que 
de feíto é unha organización 
soberana e non unha simples 
alianza de organizacións". A 
esta razón únese a necesida
de de dotarse dunha- personali
dade xurídica própria da que 
hoxé carece.• 
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MEIOS DE COMUNICACIÓN 

A coleció.n ·9e História Infantil .superou xa os 75.000 e_x,ernplares de vendas 

A editora de A Nasa Terl-a, convoca unha ·ampliación 
de capital para · abi-irse ~ novos sectores sociais 

.. 

A mellara gradual da base 
empresarial de 
Promocións Culturais 
Galegas SA, empresa 
editora de A Npsa 
Terra, cuio fin é a saida 
diária desta publicación, 
deu un paso máis .coa 
nova ampliación de capital 
convocada por decisión 
da Xunta Extraordiná~ia · 
de Accionistas celebrada 
o pasado 9 de Decembro. 

A ampliación de capital aproba~ 
da suporá un aumento da masa 
económica da sociedade de 

52.510.000 no caso de ser cu
berta na sua tota-
1 id ad e, o 

r-----------------------------

que representa unha cantidade 
equivale"nte ao capital social ac~ 
tual. Segundo Cesáreo Sán
chez, presidente do Consello de 
Administración, "con este con
vocatória pretendemos abrirnos 
a unha pluralidade social que 
até hoxe ainda non dera o paso 
de apoiar esta publicación". · 

Cesáreo Sánchez lembrou 
que· é esta "un ha cabeceira · 
histórica que foi capaz de 
manter ateso o uso do gale
ga como idioma xornalístico 
durante moitas décadas, 
que na actualidade sostén 
a bandeira da liberdade 
de expresión e que moi 
axiña estará en condi-
cións de mostrar a s-ua 
postura de defensa dos . 

intereses gal egos diáriamente". 

Xosé Fernández Puga, Conse
llei ro Delegado, recordou que 
Promocións Culturais SA acaba
ba de habilitar 225 metros ca
d(ados, dotadosº de equipas in
formáticas e acondicionados pa
ra albergar a nova redación. 

Record de vendas 

A colación de história infantil, 
da que xa foron editados 12 
números, está a supoñer unha 
marca de vendas, toda vez 
qüe xa superau os 75 mil 
exemplares. Este feita foi re
saltado por Cesáreo Sánchez 
quen tc¡.mén anunciou a pronta 
entrega dos primeiros libros de 
texto que edita Promocións 

lrmandades de. leitores para ~onvertir A Nasa Terra en diário. 
Unha proposta planteada xa hai 
vários meses por alguns accio
nistas e suscriptores de A Nosa 
T erra será en breve prazo posta 
en prática, toda vez que a Xun
ta de Accionistas e o Consello 
de Administración de Promo
cións Culturais decidiron outor
garlle o seu apoio, conforme se
rá recoñecido o seu carácter de 
colectivo vencellado á empresa. 
Trátase da criaCión de grupos 
de apoio a A Ncisa Terra nas 
distintas localidades e comar
cas. Oeste modo, aquelas per-

rregaéJq de coordenar un destes 
primeiros grupos, o que se for
mará na bisbarra do Salnés. 

O nome deste clube de leitores, 
suscriptores, accionistas e intere
sados no apoio do galega e nun
ha información própria, está sen 
definir, ainda que poderia reeebir 
a denominación de lrmandades. 
Aslrmandades da Fata foron pre
cisamente as impulsoras do naci
mento de A Nosa T erra na se
gunda década deste século. 

soas que até agora simpatiza- O ambito territorial de cada 
ban con A Nosa Terra, sentindo grupo irmandiño será o qu~ ti-
a necesidade de potenciar os xen os .seús membros. A idea 
méios de comunicación pró- dos promotores é que nas pró-
prios, terán unha canle para v~i- ximas semanas se coñstituian 

: · culizar todas as suas iniciativas. nas diversas comarcas de Ga-
1 liza e na emigración. Os dis-
: Na Xunta Xeral interviu Xosé tintos clubes coordinaríanse 
: Castro Ratón queri será o enea:.. para formar unha única irman-
• . 

dade, sen perder o funciona
mento autónomo de cada uri e 
os seus próprios obxetivos. A 
empresa editora, pala sua par
te, comprométese a prestar
lles a axuda precisa tanto para 
a constitución como para a re
alización das suas propostas. 
Os compoñentes desta lrman
dade contarán ademais con 
diversos benefícios por parte 
de A Nosa Terra, como o ac
ceso en millares condicións a 
todos os produtos da empresa 
(rebaixas na merca de libros e 
no catálogo de venda directa 
que será pasto en marcha) e 
a posibilidade de chegar a 
acordes con outras empresas 
que se irmanarian, fornecen
do os seus se'rvícios en mella
res condicións aos membros 
do Clube. Será criado ao 
efecto un carnet identificativo, 

ao tempo que se aprobará un 
estatuto próprio. A próxima 
xuntanza do accionariado de
cidirá a posíbel representa
ción deste clube ·no Consello 
dé administración, a través 
dun dos seus membros. 

As primeiras actividades a de
senvolver serán as de dar a 
coñecer a dis~riminación que 
sofre A Nosa Terra por parte 
do actual governo galego, no 
tocante á subvencións púqli
cas e outros apartados. Ta
mén levarán a cabo unha 
campaña con fin de acadar 
4.000 novos suscriptores, ci
fra que -segundo estima o 
actual proxecto- permitirá a 
saida diária. As lrmandades 
prestarán igualmente o seu 
apoio á ampliación de capital 
que se ven de c~nvocar. + 

~-----------------------'---------------~-----~----~------------------~--------------------------------

Ñ~me ............ : ....... : .......... : ..... Apelidos ............................. . 

Ende'rezo ... ..... : .. ..... , ................. : ................ .. ..................... . 

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

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

Província ...................... . : ........ País ............... ... .............. . 

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

GalÍza/Estado/Portugal ..... ... .. ..... 9.000 ptaJano ....... º4.500 pta./semestre 
Europa ... ..... .. .......... .................... 10.920 · 

América e .resto do mundo ......... 13.080 

a) Subscricións para o Estado español b) Para o resto do mundo 

O Talón bancário adxunto O Cheque bancário adxunto 
.o Reembolso (máis 130 pta.) O Xiro Internacional a nome de 

A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLEllN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras ... ................................................... : ... .. 

Canta ou Libreta 1~ 1 1 1 1 1 ·I 1 1 1 LO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Titular ...... .... ,,. .... : ............. ... ...................................................... .. 

...................... ..... .......................... Nº Sucursal .................... .. . :. 

· 'Povoación .... ........ ........................ Província .............. .. ............ . 

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

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

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

O MELLO~ AGASALLO ~A~A rESlrE NADAl 

Cu/turais Galegas. Os primei
ros cursos atendidos serán: 
Sociais e Literatura Galega de 
1 º e 3º de ESO, informática e 
neumática de FP, meio am
biente do 2º ciclo de ESO e 
debuxo de COU. 

Edicións A Nosa Terra patroci
nará tamén unha nova história 
da literatura. Pero a sua novida
de máis inmediata é a constitui
da pala história do meio natural 
(flora e fauna) en vinte tomos, 
escrita e deseñada por Calros 
Silvar e que se editará baixo o 
nome de A Nosa Natureza . En 
datas vindeiras parase tamén 
en marcha unha coleción de his
tória da cultura que· contemplará 
os apartados de música, arqui
tectura, cine, etc. 

Cesáreo Sánchez, presidente do Con
sello de Administración e ~osé Puga, 
Consellelro Delegado. 

'Coa sua 
discriminación 
a Xunta demostra 
que molestamos" 

. 
Defensa da liberdade 
de_ expresión 

A Xunta de Accionistas anun
ciou tamén a decisión de infor
mar a toda a sociedade do aco
so que realiza a administración 
autonómica contra A Nosa Te
.rra, o que "se ben demostra que 
o noso periódico molesta -si
nalou o director do · semanário, 
Alfonso Eiré- tamén descubre 
os impedimentos que ainda en
centra ~ liberdade de expresión 
no nosd·país".' 

Foi aprobada igualmente a· incor
poración ao Consello de Adminis
tración de Manuel Dios Diz, ensi
nante, veterano sindicalista e 
membro, na actualidade, da Exe
cutiva Confedera! da CIG.+ 
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SAÚDE E SEXISMO 

As organlzacións de mulleres quéixanse da falla de centros de planificación familiar e dos poucos casos a.tendidos. A. IGLESIAS 

Os centros de orientación sexual, con listas de espera de tres meses 

O 50o/o das mozas preñadas abortan 
sen terse informado dos anticonceptivos 
O ?So/o das rapazas menores qe dezanove anos 
manteñen relacións sexuais completas, segundo 
o Instituto Nacional de Xuventude. Sen 
embargo, a mesma porcentaxe de mulleres na 
Galiza nunca acudiu a un centro de planificación 

familiar e a metade non util1za métodos 
anticonceptivos. Os embarazos nas · 
adolescentes convértense, tamén, nun 50%, en 
embarazos non desexados e, polo tanto', en 
abortos. Once mfl nos últimos catro anos. 

• A. ESTÉVEZ·C. VIDAL 

Foi a deputada socialista Maria 
Xosé Porteiro a que levou o pro
blema dos embarazos nas adoles
centes ao Parlamento. Mil trescen-

tas mozas de menos de vinte anos 
quedar<?n preñadas no último ano 
chegando a dar á luz. Pero a me
tade das adolescentes preñadas 
recorren á interrupción voluntária 
do embarazo como solución. A de-

· putada do PSOE pedia da Xunta 
medidas eficaces de prevención, 
tales como campañas informativas 
ou centros de asesoramento. 

A deputada do PP, E lisa Mada-

rro achacou a cantidade de em
barazos ao·número de horas que 
as adolescentes pasan diante da 
televisión, solicitando aos guio~ 
nistas que suavizaran os seus 
contidos, e ás relacións sexuais 

r-------~------------------------------ --------------------------------------------------------------, 1 . 
1 
1 Só o 4o/o dos abortos se realizan na sanidade pública 

Hai uns anos, duas mulleres · 
abortaban diantes das cáma
ras, nunha concentración fe
minista en Cataluña. Toda a 
intervención foi grabada, os 
xornalistas fixeron fotografias 
e os xuices investigaron os 
feitos. Era unha das protestas 
máis impactantes de todas as 
que se fixeran reivindicando o 
aborto libre e gratuito. Coinci
dia coa despenalización par
cial do mesmo e cos tres su
postos nos que se podía levar 
a cabo: violación, perigo para 
a saude da nai e malformación 
para o feto. 

A situación variou desde o ano 
1986. Se antes , Londres ou 
Porto eran referéncias abriga
das para as mulleres que que
ri an abortar, desde hai uns 
anos, facilitouse a interven
ción dentro do Estado. lso sí, 
en clínicas privadas. Estas xa 

se anunciaban nos xornais co
mo centros de planificación fa ... 
miliar. As organi-

zadas ian pedirlles enderezas que realice un aborto se se pa-
para abortar, todas querían le- sa dos tres meses que marca 

valo con segre- a lei. Xa pasaron os tempos 
zación s de mu
ll~res .denuncian 
que, desde a 
despenalización 
parcial, non che
g a n ªº 4% os . 
abortos realiza
dos na sanidade 
pública. Pódese 
afirmar que, a 
medida adopta
da polo governo 
socialista, outor
gou as clínicas 
privadas unha 
carteira de clien
tas máis que en
vexábel. Nun es- · 
túdio levado a 
cabo . por· asocia-
cións feministas 

'A . obstrucción 
dos médicos 
impediu.o aborto 
gratuito.· Uns 
alegan motivos 
de conciéncia, 
outros teñen 
unha clínica 

r privada'; 

do e a maioria dos remédios caseiros e de 
acudían con quirófanos pouco hixiénicos. 
cartas de pres- Os mellares médios están dis-
tado. ~ pastos para toda muller que 

Entre corenta e 
cincuenta _mil 
pesetas custa 
realizar esta in
terve nc'tón na 
Galiza, depen
dendo das se
manas de em
barazo. As pr.o
v í n ci as onde 
máis abortos 
se realizan son 
as da Coruña e 
Pontevedra , 

poida pagalos. Nos últimos ca
tro anos, once mil abortos fo
ron realizados no país a _meno
res de vinte anos. E esta canti
dade supón só o 13% do total 
de intervencións. As poucas 
clínicas que abastecen a de
manda mellaran- e amplianse. 
En cidades como Vigo ou A 
Coruña, realízanse máis de 
dez intervencións diárias. 

galegas, reseñábarise tres ca-

. cuxas clín icas 
son máis acce

síbeis e coñecidas. De calquer 
xeito , non hai ningunha clínica 

Mália que a maioria dos ábor
tos terian que ser realizados na 
sanidade pública, a obstn,icción 
dos médicos impediuno. Moitos 
alegan obxección de concién
cia, outros teñen unha cl ínlca 
privada.+ · racterísticas: moitas embara-

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

• j 

'Q 62°/o das 
mulleres na Galiza 
non utiHzan 
métodos 
anticonceptivos" 

sen afectb. Houbo unanimidade, 
en cámbio, á hora de aprobar 
novas medidas de prevención e 

· información sexual. Maria Xosé 
Porteiro afirma que se se recorre 
á memória do Servizo Galego 
para a Igualdad e do Home · e da 
Muller (SEGAPIHOM), pódese 
·observar que non hai ningunha li
ña de traballo nesa dirección. 

O 80% das nais adolescentes son 
solteiras. O dato é preocupante de 
abando ao relacioilalo coa situa
ción sócio-económico da muller. 
"O resto vense abocadas ao ma
trimónio", di Maria· Xosé Porteiro. 
A alteración que supón nunha re
lación un embarazo repercute no. 
futuro da mesma. Pilar Garcia Ne
gro reseñou no Parlamento o au
mento de delitos sexuajs que se 
reflecte na memória anual da Fis
calía Xeral, que mostran que "algo 
está fallando estrepitosamente, 
hai unha constante cousificación 
das mulleres e un desprezo para 
máis da metade das persoas" Por 
iso, incide na necesidade de cam
pañas institucionais de correción 
para a dignificación dás mulleres 
-entre elas, de educación sexual 
e explicación da maternidade- e 
de denúncia do machismo. "Hai 
unha clamorosa falla de informa
ción nun mundo a cada paso máis 
tecnificado pero que afonda no 
desfase entre o avance técnico e 
o cívico-social", di. 

Descoñecemento 
dos centros 

Dos informes apresentados por 
Maria Xosé Porteiro desprénden
se duas conclusións: a auséncia 
da educación sexual na escala e 
a inaccesibilidade dos centros de 
planificación far:niliar. Segundo os 
inquéritos do Instituto de Estatísti
ca, a metade das mulleres do Es
tado español non utilizan méto
dos anticonceptivos. Na Galiza, a 
porcentaxe sube até un 62%. O 
número de mulleres que sí utili-

- zan medra nas cidades e na fran
xa de idade entre 25 e 34 an_os. 
As cifras voltan a desequilibrarse 
para Galiza cando se fala de mu.: 
lleres casadas. Se un 41 % utili
zan· anticonqeptivos no Estado, 
na Galiza fanno só un 27%. 

Os Centros de Orientación Fami
liar son descoñecidos para unha 
maioria. Máis do 75% das gale
gas nunca acudiron a perguntar 
nada nen a solicitar asesoramen
to. En Vigo, cuxos dous centros 
son os máis utilizados do país, só 
se atende ao 13'8% das mulleres 
censadas, entre 16 e 4Q anos. 
Semella paradóxico que as listas 
de espera para unha consulta 
cheguen ·a ser de tres meses 
cando non se está a atender nen 
a cuarta parte das usuárias po
tenciais. Son insuficientes. 

Para a· deputada nacionalista Pilar 
García Negro, os embarazos non 
desexados " non son un problema 
de mulleres adultas e rapazas se- · 
nón social e político ·de primeira 
magnitude xa que está enmarca
do na discriminación das mulleres 
que a mudanza de réxime, de hai . 
vinte anos, non soubo cambiar no 
terreo moral e educativo. Mesmo 
aumentan as condicións ae nega
tividade e. discriminación".+ 



.ENERXIAS RENOVÁBEIS 

A térmica de Allariz venderá a electricidade a Unión-Fenosa e' quecerá auga para 200 casas e unha piscina. A. IGLESIAS 

·o Concello acordou seguír as reéomendacións 

ADEGA defenderá a térmica 
de Allariz se roza s-electivamente 
e non queima plásticos 

•G.L.T. 

A Asociación pala 
Defensa Ecolóxica da 

· Galiza (ADEGA), entende 
que a térmica de Allariz é 
positiva na medida en que 
vai a operar con fontes de. · 

. enerxia renovábeis e máis 
limpas ca o petróleo e o 

. carbón. ADEGA obxecta o 
procedimento seguido 
polo concello de Allariz 
para o proxecto da central 
co-xeneradora de 
Chorente, pero non . 
considera preocupante a 
instalación desde o ponto 
de vista ambiental. 

As organización ecoloxista criti
ca ao Concello por negarse a 
considerar o Decreto de Efectos 
Ambientais de 1991 da Xunta, 
nen o de Contaminación Atmos
férica de 1972 e acollérse ás 
prescripción do Regulamento 
para as A_ctividades Molestas In
salubres Nocivas e Perigosas 
de 1971. Polo pequena produc
ción da térmica (1.500 quilová
tios) como polo seu consumo 
(18.000 tonel9das de leña e ma
to ·ao ano), o procedemento le
gal esixido limítase ao Regula
mento do 71. 

Falla de información 

"Nas informacións sobre a tér
mica de Allariz dábase a enten
der que ADEGA tiña outra op
ción, cando de ·feito limitouse a · 
sinalar deficiencias nos dous 
proxectos -comentou o secretá
rio xeral, Manuel Soto- . A ob-

xección non é tanto polo que se 
fai senon polo procedemento 
que segueu o Concello e, sobre 
todo, pola falla de información". 

ADEGA precisa que os seus re
querimentos para GOnsiderar 
viabel desde o ponto de vista 
·meioambiental a coxerieradora, 
son case os mesmos que dera a 
coñecér a organización Green
peace. Estas consideracións re
tírense a que o proxecto deberia 
contar c~n estudo mais preciso 
dos recursos de biomasa a em
pregar para que 
o uso do mato te~ 

A instáncia do grupo de Gover
no, o pleno de Allariz acordou 
suscreber as recomendacións 
dos ecoloxistas referentes á via
bilidade do subministro de bio
masa, do plano de ordenamento 
selvícola e do descarte de mate
riais tóxicos, asi como a instala
ción de pantallas vexetais arre
dor da central para reducir o rui- . 
do e o impacto paisaxístico. 

No entanto, o BNG de Maceda 
salientou o fracaso da mobiliza
ción convocada para o dia 6 de 

Decembro contra 
a térmica . "Os 

ña continuidade. Q 
Recomendan a S eCOIOXiStaS 

participantes non 
chegarn a 25 en 
·total, ou sexa, ca
se dous por orga
nización convo
cante. A pesar de 
que o Partido Po
pular intentu mo
b il izar aos seus 
·simpatizantes, 
nen estes res
ponderon polo 
que a manifesta
ción volveuse 
contra os convo
cantes". Os na-

roza selectiva pa
ra evitar a desa-

... parición completa 
do mato, que po
deria producir ún 
irl)pacto negativo 
sobre a diversi
dade biolóxica é 
un aumento da 
erosión. 

Outra garantía 
esixida polos 
ecoloxistas é que 
as serradelas e o 
cascallo das se
rrarías a queimar 
na térmica este
án libres de resi
duos industriais 
contaminados, 
polo que se reco
menda unha se
lección prévia 
dos restos a 
queimar. ADEGA 
tamén quer que 
se especifique a 
utilización de ca-

recomendan 
a roza selectiva . 
para evitar 
a desaparición 
completa 
do mato, que 
poderia producir 
un impacto 
negativo sobre 
a diversidade · 
biolóxica e 
un aumento 
da erosión. 

. cionalistas salien
tan a incongruén
cia do PP, que 
presenta ao ple
no unha m"oción . 
de apoio ao plano 
de tratamento de 
resíduos sólidos 
da Xuntá e con-
voca a manifes
tarse contra a tér
mica po-r razóns 
ecolóxicas. 

lor residual e sinala que este e 
outros dados terian aparecido 
con claridade· nunha avaliación 
de impacto ambiental. 

A asociación eco
loxista O Brote, critica o proxecto 
por falla de rendabilidade, carén
cia de material básico para operar 
e irregulariedades procesais. • 

Organizac;ións e liderazgo 
MANuELCAO 

Das memórias da transición española chama a atención a repre
sentación de Galiza·nas negociacións políticas da época. Era Va
lentín Paz Andrade un dos promotores do que hoxe é Pescanova, 
é dicer, un membro da pequena burguesía, emprendedora rela- -
cionada co Partido Galeguista. Deglutida polos grandes partidos 
políticos e vilipendiada polos colectivos máis extremistas, a feble 
e escasa burguesía galega loitou con pouco éxito por ter unha re- . 
presentación política própria. O seu fracaso confirmou aos que a 
consideraban inexistente e alisou o camiño dos que non desexa
ban intermediários autónomos e incómodos. Non se pode negar 
que a representación galega naqueles eventos era cornparabel a 
de Pujol ou Jáuregui. Non entramos a valorar agora as razóns do 
éxito vasco e catalán e do fracaso galega, só utilizamos esta refe
réncia para reflexionar sobre as organizacións e os seus líderes. 

Para as organizacións existen, entre outros, algúns princípios 
básicos sobre a relación dos representantes cos representados 
e a lexitimidade daqueles. Un dos máis elementais é que os diri
xentes teñen como misión acadar uns obxectivos, uns resulta
dos que se avaliaran obxectivamente e do que derivarán as res
ponsabilidades económicas e políticas que no seu momento se 
xulguen oportunas. Sabido é que o minifundismo mental e o lo
calismo son dous dos problemas que caracterizan á socíedade 
galega. Pois ben, actualmente, o BNG, a organización que re
presenta ao nacionalismo galega é unha colección de grupos 
políticos diferentes e preexistentes xunto cun colectivo de mem
bros a título individual. Trátase máis dun arrexuntamento ca 
dunha organización política vertebrada, con obxectivos claros, 
cuns mecanismos d~ participación democrática convencional. 

A asimetría entre o poder dos grupos e a dos simples afiliados 
contribuirá, sen dúbida, a acentuar as tendéncias diverxentes e 
centrífugas no seo do aNG, pois o bloqueo dos simples afiliados 
favorecerá a aproximación cara os colectivos xa organizados 
para evitar ser explotados polo resto dos grupos de presión. Se
ría unha escepción histórica que se mantivese ·a estabilidade 
nunha organización na que as potenciais tendéncias centrífugas 
non terían máis cortapisa que o cálculo de intereses a curto pra
zo. A posibilidade de rupturas abrigaría a contínuos remendos e 
aloumiños retirando enerxías dos q.spectos criativos e de cons
truír alternativas de futuro para o país. 

Paz Andrade só representaba ao seu feble grupo social , máis o 
BNG corre o risco de repre~entar tantas causas e intereses que ao 
final cada un só se representa a sí mesmo. Agora que, por fin, 
moitas persoas se arriman ao proxecto nadonalista a forma de co-

. esionar e soldar internamente o BNG é a disolución real no seu 
seo de todas as organizacións e colectivos preexistentes, de xeito, 
que só haxa afiliados individuais cos mesmos dereitos. Existirán 
afinidades concretadas en grupos actuantes na sociedade pero 
sempre á marxe da organización do BNG. Tales grupos non pode
rán ter, como tales, priviléxio ningún no seo do BNG. A frustración 
das persoas que só son do BNG non agoira bons tempos para a 
estabilida~e e operatividade real do nacionalismo organizado.• 

A. IGLESIAS 

----------------'A asimetría entre o poder 
dos grupos e a dos simples afiliados 

contribuirá a acentuar· 
as tendéncias diverxentes"· 
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NA C 10 NA Ll S MONA EMIGRACIÓN 

. Beiras lanza en Buenos Aires e Montevideo 
a primeira organización nacionalista desde a desaparición do Consello de Gal_iza· 

O BNG fúndase na Arxentina e Uruguai e anúncia 
Brasil e . Ven~zuela como próximos obxectivos 
• XAN. CARBALLA/BUENOS AIRES 

Nunha apertada viaxe de 
unha semana, o líder 
nacionalista Xosé Manuel 
Beiras reuniuse coa 
colectividade emigrada, · 
entrevistouse con 
dirixentes sindicais e da 
esquerda arxent~na e 
uruguaia, e nun. mitin no 
Centro Lalin de Buenos 
Aires deu o sinal de saída 
á primeira ocganización da 
frente nacionalista ~n 
Latl noamérica. 

·O acto central da xira de Xosé 
Manuel Beiras pela Arxentina e 
Uruguai foi o Banquete-mitin ce
lebrado no salón do centro Lalin, 
no corazón da capital federal. Ali, 
nun ambiente de emoción, deu a 
benvida á primeira organización 
na América do BNG da, que é 
portavoz Francisco Lores Masca
to, quen tamén os~entá, despois 
xa dunha recente eleición, o car
go de presidente do Consello de 
Residentes. Lores interviu no ac- . 
to facendo uñ convite aberto a 
toda a colectividade, "este· é un 
carpo colexiado, sen presidén
cias nen protagonismos, no que 
se toman as decisións democra
ticamente. Temes un desafio an
te a nosa pátria e pídolle a todos 
que deixemos de lado os proble- . 
mas· e as diferéncias de antano 
para que ·o BNG saia adiante". 

Lores fixo referéncia na sua ínter- . 
vención a que a frente naciof'lalis
ta "debe servir de bandeirin de 
enganche para a mocidade. O 
BNG ten ·na Arxentina un grande 
campo de acción, unha semen
teira xa feíta porque as segunda 
e terceira xeracións de galegas 
emigrantes queren atapar as 
suas raíces de galeguidade". 

O .acto de Centro Lalin congregou 
a ~edraios militantes r~publica
nos e galeguistas, como Arturo 
Cuadrado, Ricardo Flores ou o 
fundador do Sindicato de Tran
viários nos anos 20, o. lucense 

Beiras expuxo a traxectória do 
BNG "crecendo sen parar desde 
1987 a hoxe, ampliando o espec
tro social. E aqui, agora, oferecé
mosvos a nosa alternativa aos 
galegas na emigración". Acres
centando "xa está ben de dicer 
se fósemos coma os bascos ou 
coma os cataláns... Nós somos 
galegos e só desde esa condi
ción irnos exercer os nosos direi
tos de liberdade e solidariedade" 
e aproveitou para lembrarlle ao 
colectivo emigrante, "que non 
vos asusten con pantasmas co
mo fixeron durante anos na Gali
za, dicendo que se os do Bloque 
tiñan cornos, eran terroristas ou 
queimaban os montes. Que todo 
o mundo deixe arrumbados para 
sempre os prexuízos e exerza 
sempre de cidadán libre". 

Ricardo Flores, veterano militante da Sociedade Nazonalista Pondal con X. M. Beiras, que na foto da direita recebe un recor
do do presidente do Centro de La/in, Marcial Sáchez O ramo a este discurso púxoo o 

presidente do Centro Lalin,· Marcial 
Sánchez, anfitrión do acto, "aqui 
teñen estado vários presidentes da 
Xunta de Galiza, e nós sempre fu
mos defensores das liberdades. 
Por todo iso, e sen nengun secta
rismo, dígolle: Benvido amigo Bei
ras, esta é a sua casa". + 

Manuel Lamela Pérez. Apresen
tado por un coñecido portavoz da 
est'luerda arxentina, Mario Cha
ves, deuse a benvida a Beiras 
anunciándoo como "o futuro pre
sidente de Galiza, para conseguir -
que Buenos Aires forme parte ta
mén da pátria". Estaban tamén 
presentes Dionísia López Amado 
e Maria Consuelo Castaño (Nais 
de Maio Galegas), Xosé Martínez 
Romero (Unión de Sociedades 
Galegas), Carlos Fernández 
(Fundación Xeito Novo), Rosa 
Puente (Fundación Manuel Puen
te), o escritor Carlos Perielas (au
tor dun libro sobre os sindicalistas 
anarquistas galegas na Arxenti
na), ou o escritor.Xosé González 
Ledo, até completar un salón con 
vários centos de persoas que se
guiron os discursos de Paco Lo
res, Luís Pérez Leira (pela -Plata
forma Galeguista da Emigración) 
e Xosé Manuel Beiras, e a actua
ción de Lorena Lores e M. Guido, 
valores emerxentes da música en 
galega nesta banda do Atlántico. 

Somos cidadáns, 
non súbditos 

Pérez Leira foi o introdutor da 
intervención de· Beiras. Emi
grante retornado á Gáliza des
de Buenos Aires, Leira lembrou 
·a presenza de deputados gale
gas enviados desde a emigra-

ción no ·ano 1931, un caso úni
co no estado. A lembranza de 
Suárez Picallo e Alonso Ríos 
espertou aplausos e Leira 
apontou "os emigrantes galegas 
queren ser protagonistas . da 
história e aqueles direitos· que 
os nosos deputados defenderon 
na República seguen sen se re
solver: desde o direito da nacio
nalidade para os filias e netos 

' até o direito ao voto". 

O discurso de Beiras seguiuse 
· con expectación, "s-aúdovos con 
toda a gratitude, a vós que fóste
des desterrados ben polo exílio 
.ou pola emigración, pola falta de 
liberdade, oxíxeno fundamental 
do ser humano, OÜ do trabaJlo 
p_ara subsistir". Enfiou a seguir 
coa necesidade de rematar coas 

·políticas que queren "converter 
aos cidadáns en súbditos, retro
traéndonos para antes das revo
lu ci óns burguesas" facendo un
ha feroz crítica á xeralización "de 
carácter mundial" da idea de que 
todos os políticos son o mesmo 
"porque a política é un combate 
pola existéncia e nela non todas 
as opcións son iguais". 

A história fíxonos galegos 

"Nós somos seres humanos 
aos que a história configurou 
como galegos .. Xa cando os ro-

~')'~~ 
' . RESTAURANTE 

Cociña caseira galego·portuguesa 
Onde vostede pode petiscar uns deliciosos bolos de bacallau, 

empanadas variadas ou disfrutar de outros pratos mái; fortes 

coma o arroz de marisco, bacallau á portuguesa, carne ao 

. caldeiro ... e rematar coas nosas sobremesas. 

García Lorca 8 A Florida (As Travesas) Telf. 23 48 26 VIGO 
Horario: 11,30 - 1 S,30 I 19,30 - 00,00 horas 

Descanso: Domingos pola tarde e Luns todo o día. 

manos chegaron á Galiza no 1 

antes de Cristo eramos coñeci
dos como galegas. Tan absur
do é hipertrofiar esa identidade 
como é facela prurito, como re
nunciar a ela e aos direitos que 
comporta". 

r------------------------------------------------, 
Xosé· Manuel Beiras 
'Hai un proceso emerxente 
de conciéncia nacional en tillos 
de segunda e terceira xeracións' 

Cal foi a receptividade á sua 
visita, que é primeira en 
moitos anos dun dirixente 
político nacionalista? 

Aqui queda posta en marcha a 
organización do BNG, cunha 
dirección provisória e un crité
rio aberto de afiliación sen ex
clusións a priori. Hai desde mi
litantes da esquerda arxentina 
a xentes que proviñan de orga
nización s de carácter estatal, 
que chegan ao BNG sen nen
gun tipo de oportunismo. Hai 
xentes que estiveron no Parti
do Comunista ou que foran das 
Mecida.des Galeguistas, mes-· 
mo xente que nos apertan co
as raíces do nacionalismo no 
tempo dos exiliados. Todo Ísto 
faise cunha atitude clara de 
que comece unha etapa nova. 
E un fito histórico para o nacio
nalismo porque fai callar o pro
xecto comun. Percebin unha 
receptividade que está a flor de 
pel e só hai que tocar un rexis
to para a agromar. Hai un pro
ceso emerxente de conciencia
ción nacional en tillos da se
gunda e terceira xeracións. 

Esta viaxe estivo repartida 
entre os contactos coa es
querda arxentina e uruguaia 
e a emigración. 

Foron duas vertentes. Estiven 
· co secretário do PC arxentino, 

Patricio Echegaray, e partici
pei convidado especialmente 
no congreso da Frente Gran
de como representante do 
~NG. No plano _sindical esti- , 

ven coa dirección do Congre
so de Traballadores Arxenti
nos, relacionada coa CIG, e 
conversei cos seu secretário 
Víctor de Gennaro. Participei 
na Marcha Anual das Nais de 
Maio e entrevisteime con He
be de Bonafini e con dirixen
tas das Nais da chamada Liña ' 
Fundadora, entre elas a gale
ga Dionísia López. No Uru
gtiai tamén mántiven entrevis
tas co intendente da capital, e 
con dirixentes da Frente Am
pla, entre eles Líber Seregni. 

A outra faceta é o contacto co
as institucións galegas, nas 
que fun recebido con grande 
cortesia, mesmo naquelas que 
ideolóxica ou politicamente es
tán na órb_ita doutras forzas po-
1 íticas. Pronunciei unha confe
réncia na Federación de Socie
dades Galegas e participei no 
90 aniversário do Centro Be
tanzos, un dos máis antigos da 
colectividade. En todas estas 
entrevistas percebin como ian 
se perdendo as reticéncias á 
mensaxe do BNG, que chega
ra deturpado e terxiversado a 
moita xente, cando xa desde 
que son deputado en 1985 até 
hoxe, o BNG sempre defándeu 
a plena incc;>rporación dos gale
gos emigrados á vida do país, 
reclamando superar o marco 
da Lei de Galeguidade .. Neste 
latror irnos afondar agora coa 
meirande facilidade, porque a 
esta organi·zación que queda 
en Buenos Aires e Montevideo 
han seguir de contado as do 
Brasil e Venezuela.+ 

~---~--------------------------------------------~ 
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RESTRICIÓNS COMUNITÁRIAS 

O c.onsellq de Ministros de ·pesca fixará as cuotas á próxim~ semana 

Temor a que se redUzan 
. . . . . ~ .-

as capturas pesque1ras en augas· comun1tar1as 
• SEVERINO XESTOSO 

A intranquilidade chega de 
novo ªº sector pesqueiro. 
O Consello de Ministros 
de Pesca debatirá os dias 
21 e 22 próximos o 
reparto das capturas. 
Fálase de que as 
fundamehtais do Mar 
Céltico, como a pescada e 
o galo, van sofrar recortes 

que Alemaña entre no reparto 
iria contra as resolucións toma
das pola Comisión despois da 
chamada Guerra do Fletán. 

Os novos regulamentos 

As cuotas a fixar constituen un 
dos problem~s de primeiro ar
de. Pero agora calle ainda máis 
importáncia1 pois están a ponto 
os nQvos regulamentos que 
permitirán o chamado libre ac
ceso aos caladoiros comunitá
ribs. Regulamentos que o sec
tor pesqueiro considera como 

importantes. Alemaf\a reclama cuota de fletán ainda que nunca particlpou nesta pesca. 

xes que os armadores galegas 
califican de "totalmente fara de 
lugar". O país viciño fala de cuo
tas do 50%, cando o máximo es
timado para a flc:>ta lusitana é do 
20%. En realidade, _as diverxén
cias entre uns e outros, baséase 
en .como contar a preséncia 
efectiva no caladoiro. Na Galiza 
manténse o critério de que a 
pesquería iniciouse nos derra
deiros meses de 1989, facéndo
se efectiva en 1 §90. Sempre 
que se fala da pesquería do fle
t án de grande profundidade 
(máis de 800 metros) que nin
guén con anterioridade tratará 
de comercializar. 

·"abando complicados". A sua 
publicación farase unicamente 
nas augas occidentais comuni- · 
tárias. Quer dicer, nos caladoi
ros onde ·traballan os pescado
res galegos, pero non, p9r 
exemplo, no Mar do Norde. 

Desde o. sector pesqueiro con-
témplase xa a posibilidade dun 
rexeitamento unánime ao reparto 
de pesca que pretende adoptar a 
UE. As posíbeis reducións de até 
o 20% nalgunhas espécies non 
serian asumíbeis. Fontes do sec-
tor rexeitan os informes científi-

de" para amortecer os efectos 
negativos destes cámbios. Con
sideran que unha reducción do 
20% pode absorverse en catro 
anos ou en tres, pero falar dunha 
reducción do 20% nun golpe pa
ra a pescada é considerado "co
mo unha barbaridade". 

En calquer caso, agárdase que, 
como xa ten sucedido -0utras ve
ces, o Consello ratificará, en 
parte, os desexos da Comisión. 
Pero dentro do próprio sector, 
considérase que é "preocupante 
que todos os anos se teña que 

·entrar en regateos". Pénsase 
que esta situación poderia evi
tarse coa fixación de cuotas pa
ra periodos máis ou menos Ion- -
gos, segundo o estado das dife
rentes povoacións de esp~cies. 

O reparto con Portugal, ainda é 
agora máis co·mplicado coa 
aparición dun terceiro país: 
Alemaña, que trata de recobrar 
os seus ·posíbeis dereitos, co
rrespondentes aos barcos da 
extinta RDA. Desde a patronal 
do fletán afírmase que estes 
b~ucos tiveron preséncia nos 
caladoiros hai máis. de dez 

Tamén preocupan as ·posíbeis 
consecuéncias que se poden 
derivar do acceso ·despois de 
.máis de 15 anos ao Box irlan
dés. En Irlanda existe actual
mente unha grande sensibilida
de por este feíto. Pénsase que 
será necesário moito tácto para 
evitar calquer tipo de confronta
ción nunha zona que se ·ben se 
considera irrenunciábel para as 
pesquerías galegas, non supón 
a totalidade, nen moito menos, 
das mesmas. Un conflito poderia 
traer funestas consecuéncias. • 

cos e insisten en que, con ser 
importante o factor biolóxico, non 
estaría demáis o botartlle unha 
ollada tamén ás consecuéncias 
de tipo social e máis económico 
que unha medidas deste tipo 
tran consigo. Desde o sector 
pesqueiro coruñés faise fincapé 
na imposibilidade de adaptar a 
indústria pesqueira e os seus bu-
ques a unhas cantidades que va-
rían cada ano. En-Vigo, pola sua 
banda, retírense a "plurianualida-

Tamén os informes científicos 
son postos en dúbida polos ar
madores vigueses. Opinan que 
na sua maioria, estes estudos, 
teñen "un grado de provisórieda
de moi grande". Case sempe se 
remata talando de "cuotas de 
precaución", non de cuotas que 
deben de sacarse de "modelos" 
análiticos rigurosos", segundo a 
opinión de Xosé Ramón Fuertes, 
xerente da Cooperativa de Vigo. 

Reparto intracomunitário 

O reparto intracomunitário da 
cuotan do fletán é outra preocu
pación engadida e, aparente-

. mente, n·on se contaba con ela. 
Portúgal esixe unhas porcenta-

anos, polo que calquer captura 
d_o fletán pode considerarse -
como acidental. Considérase 
que non s~e está a fal ar da 
mesma pesquería, polo que se
ria absurda a pretensión ale
mana. No Berbés agárdase a 
resolución tamén con medo. 
Toda solueión que supere o 
20% por parte de Portugal ou 

/ / 

CRONICA DUNHA NOVA. DISCRIMINACION PESQUEIRA 

Tanto a análise da problemática como a de
fensa do noso sector pesqueiro, cando me
nos o de altura e gran altura, non poden arre
ciarse das condicións impostas no contexto 
internacional e da globalización dos merca
dos de produtos pesqueiros, prácticamente li
beralizados despois dos acordes do GATT. 

A apertura dos mercados constitúe un in
centivo primordial para que os países ribei
reños potencien as súas frotas, tenten de 
recuperar e explotar os seus recursos e 
mesmo de ampliar as súas augas xurisdi
cionais. Consecuéncia diso son as dificulta- · 
des cada vez maiores para a consecución 
de acordes que permitan o acceso de bu
ques estranxeiros dentro das 200 millas co
rrespondentes ás Zonas Económicas Exclu-
sivas daqueles paises. ' 

Por outra parte, a moitos dos barcos sen acti
vidade, ante a imposibilidade da súa reubica
ción no caladoiro próprio, só lles queda a sai
da do desguace ou a pesca en augas inter
riacionais. Asi, o incremento do esforzo de 
pesca nestas augas está a pór en perigo a 
conservació dos recursos e a viabilidade das 
indústrias pesqueiras. De feito, a existéncia 
de moitas delas estase a basar principalmen
te na merma dos ingresos dos tripulantes, 
normalmente remunerados "á parte", un sis
tema retributivo que na actual situación está · 
a provocar unha maior marxinalización dos 
traballadores do mar e das súas familias. 

Pero o naso sector pesqueiro non só se ve 
afectado pelas condicións e caréncias de · 
regulamentacións adecuadas no marco in
ternacional, senón tamén pola integración 
do Estado Español nas Comunidades Euro
peas, en Xaneiro de 1986. 

Con motivo da Adesión, a ·Administración 
española tivo que renunciar a tódas as súas 

LUIS BURGOS DIAZ 

competéncias em matéria de xestión de 
acordes pesqueiros, sen que por isa obtive
se a súa participación no acordo comunitá
rio, respeito das súas augas. 

O Tratado de Adesión establece un período 
transitório para a incorporación ao réxime co
munitário de nada menos que 16 anos. Este 
calendário foi modificado polo Consello de Mi
nistros en Abril de 1994, adiantándose do 
2002 a 1996, no marco 

ros coñecido como o de TAC e Cuotas. 
Consiste na fixación anual da cantidade má
.xima de capturas permitida por espécie e, 
unha fixado o TAC (Total Admisibel de Cap
turas), repártase entre os distintos Estados
membros en cantidades alícuotas, aplicando 
o princf pio de estabilidade relativa!1>. 

incorporemos (1 de Xarieiro de 1996), cam
biase o sistema e seguirásenos a aplicar os 
mesmos condicionantes que cando non es
tabamos incorporados de pleno dereito. 

Pero ademais, na zona denominada Box lr
/andés2l, o nivel de esforzo de pesca queda 
agora limitado a 40 barcos de preséncia si-

Á frota censada como española aplicáselle, multánea, mentres que ás frotas dos de- . 
ademais, o procedimento coñecido como "es- mais Estadqs so se lles proibe incrementar 

forza de pesca", que a súa preséncia con máis barcos dos que 
da negociación da am- -----------
pliación a catro novos 
Estados membros (Aus- 'Agora,· xusto can. do 

consiste en combinar acceden na actualidade, cuestión esta ben 
dous conceptos: capa- difícil de controlar se non son abrigados a 

tria, Rnlándia, Noruega e 
Suécia). Nese marco es
tá claro que resulta al
draxante que a Adminis
tración española aceita
se a aplicación do réxi
me xeral para os buques 
dos paises aderintes, 
mentres que a súa frota 
continuaba discriminada 
en base a un acorde ver
goñoso. Ao final, o voto 
negativo do pov.o norue
go (quen si foi consulta
dado sobre a Adesión) 
aborta o proceso de inte
gración deste Estado, 
precisamente o que re
presentaba maiores inte-
reses pesqueiros e pro-

nos incorporemos 
(1 de Xaneiro de 
1996), cambiase o 

sistema e seguirásenos 
a aplicar os mesmos 
condicionaptes que 

cando non estabamos 
incorporados -de 
~·pleno dereito" 

blemas de competéncia, , 

cidade de pesca (medi- confeccionar listas de frota autorizada. 
da en función de-carac-
terísticas técnicas como En definitiva, a Unión Europea non permite 
poténcia, TRB, tipo de que os Estados español e portugués se in-
arte utilizado ... ) e tempo corporen ao réxime que actualmente disfru-. 
de pesca (número de tan o resto dos Estados membros, e por iso 
días de pesca ao ano). se establece o novo réxime común de xestión 

_,.. do esforzo de pesca, xusto a partires do 1 de 
O ·novo réxime común Xaneiro de 1996. Para unha avaliación máis 
adoptado o 15 de Xuño rigurosa deste réxime haberá que agardar un-
de 1995 non pon en tempo despois da súa entrada en vigor, pero, 
cuestión o princípio de a xulgar polo tratamento recibido respecto do 
estabilidade relativa Iris Box e palas informacións que· se difunden 
nen a súa adaptación en relación ao desenvolvimento do regula-

· en consideración dos mento proposto o 15 de Xuño de 1995, pode-
intereses pesqueiros mos concluir que desd,.e a Uraión Europ~a se-_ 
dos estados español e guese a discriminar ao naso sector pesquei-
portugués, senón que ro, sen dúbida o máis competitivo.• 
extende os critérios 
aplicados connosco ás 
outras frotas comunitá
rias, ao tempo que pre-

e a Administración española, consegue for
malmente un adianto de sete anos · na súa in
corporación ao réxime pesqueiro comunitário. 
Pero, axiña, o 15 de Xuño de 1995, o Consello 
de Ministros de Pesca adopta un novo réxrne 
común de xestión. 

vee a revisión pola Comisión Europea, a pe
tición dun Estado membro, do nivel máximo 
de esforzo pesqueiro aplicado por pesqueira. 

(1) A participación relativa fi~a de cac;la Estado membro no 
TAC é o que se denomina principio de estabilidade relativa, es· 
iablecido no Regulamento 170/83. A clave de reparto estable
ceuse en 1983 e un dos criterios utilizados foi o volume de ac· 
tividades pesqueiras realizado por cada frota durante o período 
1973-78. Esta clave de reparto non foi modificada coa adhe· 
sión dos estados español e portugués, que quedaron así dis
criminados respecto das posibilidades de pesca na U.E., men· 
tres algúns dos beneficiários exclusivos da aplicación de dita 
principio non agotaban a tolalidade das súas cuotas. Coa aplicación deste novo réxime desapare

ce para os nasos pescadores a expectativa 
de incorporarse á _anterior política común da 

A frota comunitária está suxeita desde 1983 Unión Europea, nas _mesmas condicións que 
ao sistema de xestión de· recursos pesquEti~ , l ,os. qutros, ~$tapo?;~ <¡i~qrp., xu~t~r, ca,ndp nos 

(2) O Box Irlandés é unha subzona que so existe para a frota 
"española" e así seguirá sendo a partires deste ano. As frotas 
dos demais Estados rnembros que faenan nas zonas CIEM VI 

ev:(q~ ~1:~:.r:_1irr~t~c~~~.s~d:.~·~9~o~n~s~ _ ,_ ___ '- __ •. , 
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CONGRESO DO PCE 

Anguita suxire relacións co Pee· se o PSUC se d~solve 

.A prensa magnifiCa as polémicC.s 
. . . . . . : . . . . 

entre os comunistas no seu congreso 
•H.V. 

O Congreso do Partido 
Comunista de E_spaña, 
celebrado os di as 9 e 1 O 
do mes que andamos, 
puxo de manifesto a 
proximidade das eleicións 
xerais. A intención da 
dii:-ección comunista de 
relanzar o proxecto 
po,lítico de IU e de facer 
unha chamada de 
atención .sobre a política 
do Governo central, cando 
na Franza hai unha 
explosión social, quedou 
eclipsada por sendas 
polémicas provocadas 
desde instáncias alleas á 
dirección do congreso. 

Dos 561 delegados asistentes ao 
Congreso, 2.24 procedian de An
dalucia. Doutras autonomias, co
mo Astúrias ou Extremadura, acu
diron 51 e 24 respeitivamente. 
Galegos.foron 7, o 1,25% do total. _ 
Do PSUC habia 40 delegados, 
pero estes non aparecen contabi
lizados nos 561 asistentes totais, 
xa que a forza catalana ten un es
tátus do que carecen outras, 

A composición da dirección das 
Comisións Obreiras e o futuro 
do PSUC deixaron ver algun
has diferéncias de critério entre 
Julio Anguita, por .unha banda, 
e Antonio Gutiérrez e Rafael 
Ribó, pala outra, pero a polémi-

.. 
ca non se correspondia 
coa realidad e. 

Na dirección das CCOO 
estase a producir un proce
so pe renovación que de
sembocará nun próxim.o 
congreso. Antoniq Gutie
rrez, secretárió x~ral, e o 
sector próximo ás teses de 
Nueva lzquie(da en lzquier: 
da Unida, maioritário no 
sindicato, quer facer unha 
Executiva monocor. Frente 
a esta postura, Agustín Mo
reno e Marcelino Camacho 
preferirian que. tiveran pre
senza -en función da sua 
representatividade- os 
grupos que están situadgs 
máis á esquerda. A polémi
ca saltou á prensa por un
has declaracións efectua
das por Agustín Moreno 
nos corredores do congre
so. A partir de entón as 

Nova Esquerra, quedaria 
en minoria. Por esta ra
z ó r.1 a disolución do 
PSUC e a conversión de 
Iniciativa per Catalunya 
en partido político pecha
ria as portas ao PCC. -Pa
ra Ribó é a solución máis 
apropriada. 

Parellamente, cando An
guita tala dunha relación 
do PCE cunha forza co
munista catalá estase a 
referir ao PCC, caso de 
desaparece_r o PSU"C. 
De producirse esta situa
ción, a relación de forzas 
en Izquierda Unida seria 
máis difícil, e os sectores 
de Nueva Izquierda ve
rian debilitada a sua po
sición. 

respostas de Gutiérrez e Antonio Gutiérrez condicionou coa sua rolda de prensa o 
os apuntes de Camacho Congreso do PCE. . 
serviron para que a prensa 
magnificara o enf~entamento. 

Desde o Comité Central 
do PCE interpretáronse 
os malos entendidos co
mo parte da campaña 
eleitoral do próximo Mar

zo, xa que Felipe González pro
meteu que nesa data se cele
brarán unhas lexislativas. Fon
tes da dirección comunista sina
lan que o PSOE estaria intere
sada. en criminalizar a opción de 
esquerdas que representa Iz
quierda Unida e aparecería de
trás da campaña de desprestí
xio. Doutra banda, os sucesos 
da Franza estarían a preocupar 
ao PSOE no sentido de que po-

Estratéxia do PSUC 

A Julio Anguita valeronlle o ·califi
cativo de estalinista unhas decla
racións a respeito da continuida
de do Partido Socialista Unificado 
de Catalunya. Un sector maioritá
rio do PSUC, entre os que se a.to
pa o secretário xeral, Rafael Ri
bó, pretende disolver o partido e 
.das suas cinzas criar.unha plata
forma de debate político e social. 
Ante esta pretensión, Anguita 
asegurdu que o PCE non renún
cia a ter unha relación cunha for
za comunista catalá Esta afirma
ción. foi interpretada pala prensa 

/ 

como unha inxeréncia na sobera
nía do PSUC, algo que tamén foi 
aproveitado polo próprio Ribó, 
que asegurou Anguita queria in
miscuirse na soberanía do seu 
partido. Pero a pólémica vai por 
outras sendas: A marcha do PCE 
por parte de Ignacio Gallego -
anos· atrás- significou unha esci
sión moi numerosa no PSUC, un 
partido que quedou coa metade 
dos militantes,- xa que o resto 
constiuiron o Partido Comunista 
Catalán, de marcado carácter ca
talanista. Na actualidade, a PCC 
quer reintegrarse no PSUC, pero 
a entrada dos· seus militantes sig
nificaria unha nova correlación de 
forzas, xa que Ribó e o sector 

. derian significar un corrimento á 
esquerda do. seu eleitorado , 
xusto cando comeza a neutrali
zar ao PP. O desprestíxio do 
PCE poderia rachar esa tendén
cia e facilitar a recuperación 
eleitoral socialista.• 

" / 6bre a muralla 

Com.erciantes 

• LOIS· DIÉGUE.Z 

Din que a Cámara de 
Comércio de Lugo 
representa a unha parte 
grandísima dos 
comerciantes. Non o sei. 
Pero se é asi, iso da 
Campaña "Tú tienes la 
culpa", é como unha lousa 
da Muralla aterrando na 
nosa cabeza. A Cámara 
bota-lle a culpa a lugueses e 
luguesas, sen excepción, da 
ruína en que se vén yindo o 
pequeno comércio. E un 
xeito estraño este de querer 
atrair a xente dando-lle 
hóstias na cara ou onde 
cadre. A Cámara non e quen 
de ver nen as suas 
limitacións nen as suas 
chatas. Está afeita a servir a 
un só amo, e non aos centos 
de sócios dos que se chufa. 
E os sufridores lugueses e 
luguesas están afeitos a ver 
comércios pechados ás dez 
da mañá, ou a que os 
atendan con cara de pau, ou 
a que abusen dos prezos, ou 
a que teñan que andar pola 
calzada para atallar os 
coches aparcad<?S na beira
rua; ou mesmo a que se lles 
·chame a atención cando se 
dirixen ao vendedor no 
idioma que nos define. 

Cando ese monstro de 
"Continente" andaba a 
mercar xente e terreas para 
se instalar nas saamasas, os · 

'"Vitimosos comerciantes de 
Lugo utilizaban a bile contra 
o Concello por querer 
peatonalizar duas ou tres 
ruas do centro da cidade. O 
monopólío que está 
rematando con eles, ao 
parecer, non tiña importáncia 
daquela. De que lles sirve 
berrar agora, queixar-se ou 
botar-lle a culpa aos 
compradores dos que viven? 
Hai que admitir a cegueira de 
tantos anos, o complexo 
cultural, o servilismo ao 
Señor que manda e que non 
dá solución ao que se pide. 

A Cámara, ou comerciantes 
de Ourense -non sei-, 
andan a espallar outra · 
música. Nas ruas penduraron 
alegres carteis de cores que 
din: "Compra na tua cidade", 
"Ourense , o mellor", 
"Compra sen presas", 
"Pasea pola tua cidade". En 
galega, si, meus "finísimos" 
de Lugo. Sen complexos, que 
é un xeito intelixente de se 
diferenciar, tamén, dos 
grandes centros comerciais e 
de mostrar o próprio orgullo. 
En positivo, meus 

·desnortados conviciños. Con 
chamadas ao paseo tranquilo 

· .. pola cidade mentres se 
c~mpra, e con prezos 
estudados até a canseira, 
afinados. Poda que asi 
fagamos algo noso, nos 
compenetremos máis, e 
.confiemos na xente da que 
vivimos e non no político de 

· sucursal que fai máis 
negócio cos que veñen. de 
fóra. Asi, polo tanto, SI, pois 
é un xeito de nos defender 
colectivamente do invasor. 
Pero coa cantinela de "Tú 
tienes'la culpa", non. Non, 
porque espaventa a ese 
sector-socialsensíbel xa a 
potenciar o seu, o nosd, o 
galego. + 
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GALIZA EMIGRANTE 

Os emigrantes defenden os seus dereitos tamén nas moblllzacións galegas. 

Tamén pechan os centros de ensino 
inaugurados por Madrid a finais dos 70 

'., .. 1 ' 
l í' 1 ') 

1 •• 
1 1 

A. PANARO 

A nova Leido Seg~ro suiza, 
empiora a situación dos emigrantes 
non especializados 

• G.LT. 

O forte aumento nas 
tarifas do seguro privado 
obrigatório e o recorte do 
ensino público alarman 
aos emigrantes na Suiza 
que consideran 
práticamente 
desaparecidas as 
avantaxes comparativas 
daquel mercado de 
traballo. A suba reduce ao 
límite as posibilidades de 
aforro dos obreiros non 
especializados. 

Dacordo co nova Lei do Seguro 
de Enfermidade, a con
tratación dunha póliza 
será obrigatória a partir 
do 1 de Xaneiro próximo 
para todos os residentes 
na Suiza. Con este novo 
regulamentp desaparece 
o descanto familiar e ali
beración de primas a par
tir do terceiro tillo. Ase
made, a Federación e os 
cantónsdeixarán de pa
gar as subven·cións ao 
seguro de enfermida~e. 

A estructura da nova pó-
1 iza impón unha partici
pación máis alta do ase
gurad o ilOS gastos de 
hospital ao converter un 
imposto por utilización fi
xo, de 150 francos 
anuais, o que antes eran 
franquícias de cincuenta 

·francos trimestrais. De
saparece a bonificación 
discrecional por renún
cia á consulta. Os . pais 
deben asegurar aos fi-

llos a partir do terceiro mes de 
vida e o seguro de enfermida
de abriga tamén aos traballa~ 
dores temporeiros. 

A abriga de contratar pólizas por 
todos os integrantes da familia 
vai cambiar as con_dicións eco
nómicas das un idades que vi
ven dun único salário por traba
llo non especializado. 

Nunha fam ília formada por un 
obreiro da construcción de 34 
anos, a compañeira que traballe 
na casa e unha nena de dez 
anos, a nova póliza do Kranken 

. Kasse sobe a 1.090 francos ao 
mes. Un apartamento para esta 
família custa entre 1.300 e 
1 .500 francos e o salário médio 
dun obreiro da construcción é 
de vintedous francos á hora. 

Nos servizos e na limpeza o sa
lário está aredor dos 3.500 fran
cos ao mes. 

Segunda xeración 
. sen ensino 

Francisco Nogueira, represen
tante da CIG na Suiza di que 
nunha situación coma a que se 
da con este aumento do segu
ro nótase a falla de acordes bi
laterais. Nogueira tala dunha 
crise da segunda xeración emi
grante. As mobilizacións dos 

_emigrantes durante os derra
deiros anos da Ditadura e o 

· pul.o da afiliación sindical, lo
graron a rede de oficinas con-

. sulares e !abarais por todo o 
território suizo asi como os 
centros de formación profisio
nal e o ensino de linguas e de 

BUP e COU. O Estado 
fixo desaparecer prática
mente as clases de BUP 

· e COU e os centros de 
formación. 

Os máis de · once mil 
emigrantes con 18 anos 
están, en moitos casos, 
nunha situación de des- · 
concerto entre un ensino 
privatizado e inalcanzá- . 
bel rio pais de residéncia 
e o peche dos centros 
públicos instalados hai 
vir:ite anos polo Estado. 

Outras disposicion que 
contribuen a agravar as 
condición de vida dos 
emigrantes son a Lei do 
Servizo Militar, a Lei de 
Nacionalidáde, o Real · 
Decreto sobre clases de 
Lingua e Cultura e a 

~ senténcia do Tribunal 
e( 

~ Supremo sobre a pro-
~ tección de retornados 
~ de máis oe 52 anos .• 

K wasniewski o pragmático 
O semanário DER SPIEGEL pregunta á Alexander Kwasnieswski, 
que ven de gañar as eleccións á presidéncia de Polónia, que 
salvaría dg desaparecido Partido Obreiro Unificado Polaco . 
(POUP), no que o recén elexido militara. "Compria entender o 
socialismo desde as facianas polaca e húngara, que non eran 
tan dogmáticas coma os partidos da ROA e da u¡:;¡ss. O mesmo 
conceito·comunista, que eles incorporaron ao nom~ do partido e 
nós non, xa é significativo. Nos anos oitenta, había no partido 
polaco diversas tendéncias, con políticos libarais ou dogmáticos. 
Lembro, por exemplo, que Der Spiegel calificaba ao presidente 
R~kowski de . comunista reformista ainda que uns anos despois 
todo ficase baixo o mesmo tópico e chaman comunistas a todos. 

_ Pero non se podia comparar a Rakowski con Egon Krenz do . 
Partido Socialista Unificado da anterga ROA". Kwasniewski non 
nega a sua experiéncia política no POUF?: "A miña divisa eleitoral 
foi votemos polo futuro, que non significa que eu quera negar o 

· pasado. Mirando atrás a 
experiéncia de cadaquén é 
diferente e non haberia xeito de 
acadar unha conclusión común , 

... se miramos atrás. Perderíamos 
o tempo". O presidente polaco 
non se considera un tecnócrata: 
"Máis ben son un pragmático. 
Nacin no 54 e estiven na 
universidade nos setenta, 
cando na dirección do partidO 
estaba Gierek. Con el chegara 
aire fresco a Polónia e a miña . 
xeración coidaba que se 
poderia reformar o sistema". 
Sobre a ·relación entre igrexa 
católica e Estado coida que 
"durante o socialismo facia de 
oposicióh , pero en tempos de 

Kwasniewski. democrácia, non ten sentido 
ese papel. Por riba, a lgrexa ten 

problemas c.oa economia de libre mercado, que comporta 
consumo e egoísmo".+ 

O mito do norte rico 
A. Rocha comenta no semanário O Povo DE GUIMARAF.s o 
estudo do poder de compra realizado pola Direccáo Regional do 
Instituto Nacional de Estatística, de .Portugal. "Ao poder de 
compra médio do país foi atribuido o valor 100 e constatou-se 
que apenas 33 dos mais de 300 municípios existentes, superam 
a média nacional. Doze.situan-se na zona urbana do eixo 
Lisboa-Setúbal, seis no Algarve, e quatro na regiáo do Porto. 
Dos restantes onze, quatro pertencem ao litoral da zona centro 
(Coimbra, Aveiro, Leiría e Marinha Grande) e tres Sáo 
alentejanos (Sines, Evora e Beja). Neste lote destacam-se ainda, 
Braga, Entroncamento, Caldas .da Rainha e Ponta Delgada . 
Braga, como índice 101.57 ocupa a 31 posi<;áo, que advem do . 
facto de ser urna cidade.com predomínio do sector terciário, ao 
contrário de Guimaráes, onde predomina a indústria, sobretudo 
os texteis e calzado, afectados grandemente pela crise que tem 
levado ao desemprego. com a consequente creba do poder de 
compra. Perante os números reais nao é possivel manter de pé 
o velho mito do norte mais rico e ocultar a crise".+ 

Sampedro e a fe no mercado 
O escritor e catedrático de Estructura Económica, José Luis 
Sampedro, di nunha entrevista que publica a revista Monvos 
DE ACTIJALIDAD que non é sério o artigo no que Francis 
Fukuyama (economista asesor do ex-presidente Bush) anúncia 
o fin da história. "A que está doente, en decadéncia e cami~o de 
esborrallar é esta forma da cultura occidental, coa sua 

· reducción economicista da vida. lsto acábase. Pensemos 
somentes na enorme falla de imaxinación que se aprécia no 
eido da organización social. Un artigo coma o de Fukuyama (O 
Fin da Historia) só se lle acorre a quen renunciou previamente a 
imaxinar algo novo, porque se a História ensina algunha causa, 
é, claramente, o cámbio". Sampedro refírese tamén a 
conciliación "da·concepción individual da vida e da actividade 
humana, dunha parte e conquerir que iso mesmo, exercido co 
egoismo máis absoluto, non impida a orde social. Se poñemos 
en conflito a un grupo ríun ámbi~o determinado, parece que o 
que vai resultar é a loita. Adam Smith introduce unha fe 
providencialista (non é unha postura científica) no mercado, que 
consiste en crer que por man da competéncia actua unha forza 
invisíbel que a partires do egoismo de todos chega á felicidade 
colectiva. Smith canta as marabillas da división do traballo 
por.qu(3 quer lexitimar ao ascenso dunha clase bu rguesa que vai 
contra os priviléxios da aristocrácia". + 
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QALIZA EMIGRANTE 

Carlos Penelas 
'Os galegas foron peza clave na criación dos· si.ndicatos na Arxentina' 

"Ainda hai galegas na Arxentrna que se avergoñan da 
sua procedéncia, pero os tópicos non semp.re son 
certos", afirma Carlos Penelas, tillo dun emigr.ante 
galega de Coirós. Poeta e .colaborador na prensa 
escrita e na radio. Entre os seus últimos traballos 
publicados caben salientar "0 Mirador de Espenuca" ou 

• MANUEL VILAR 

Vostede racha un pouco co 
costume de escribir poesía ou 
crítica literária para facer agora 
un libro sobre os anarquistas 
galegos na Arxentine1. 

O libro sobre os anarquistas gale
gas na Arxentina fíxeno gracias a 
Luís Pérez Leira. Foi el o que in
sistíu para que este traballo saíse 
adjante. Escribín sempre sobre 
poesía, crítica literária, fixen pro
gramas na Rádio Municipal, na 
Nacional, sobre poesía. Agora o 
libro sobre· os anarquistas vaise a 
publicar en Bes Aires por Torres 
Agüero Edictor para a Feira do Li
bro de abril do 96. -Leva un prólo
go de Manuel Mera estupenedo 
porque dá unha visión para aquí 
do que era Bes Aires e do que 
era a Arxentina e,· para Bes Aires, 
tamén é interesante porque é a 
visión dun que vive aquí. 

'Hai ·moitos 
galegas que tiveron 
un grande 
compromiso social .. 
É algo que hai que 
reivindica(' · 

· Foi un libro que me levou moito 
tempo de traballo, de investiga-

- ción, sobre todo porque os gale
gas militantes anarquistas moitos 
deles non sabían ler nen escribir 
e os que si sabían, salvo excep
cións, non. dwgaroh a pastos re
levantes; aqueles que sabían es
cribir e escribían, publicaban con 
pseudónimo cu sin asinar. Foi un 
traballo que me apaixoou. Ir des-

. cubrindo cartas ... e,. sobre todo, 
os datos empezaron a darmos ti
llos ou netos destes militantes. 

Son personaxes anónimos ou 
teñen un nome coñecido? 

O máis coñecidos de todos aquí 
é o Gal/eg_o Soto da Patagónia 
Rebelde que investigou moi ben 
Osvaldo Bayer e foi quen real
mente o descubreu. Pero hai 
máis: Ares; Gayoso, Montero, 
Vázquez, Fandiño, e outros máis 
que tiveron unha militancia n.a dé
cada dos anos vinte-trinta na Ar
xentina e unha actuación moi im
portante. Ao mesmo tempo o libro -
vai reflexando o ambiente social 
da época, que papeis xogaron os 

· intelectuais, que papel xogou a 
oligarquía, que significado se lle 
daba a todo esto pois daquí na
ceu o sindicalismo arxentino, non 
só dos anarquistas galegas claro, 
pois estaban os socialistas, os 

comunistas, os inmigrantes italia
nos, os franceses. Meu pai, por · 
exemplo, iníciase no anarquismo 
através de franceses socialistas. 
Todos .eles viñan cun pensamen
to sindical -contestatário, reivindi-

- cando as horas de traballo, etc. 

Unha nova visión 

Ráchase entón co tópico do emi
grante traballador e aforrador pa
ra regresar cuns poucos cartos. 

'Tango". Nestes días acaba de sair na antoloxía "Voces 
alen mar" fe ita polo grupo Dolmen de Ourense. 
Proximamente vai sair, na .Galiza e Bos Aires, un 
traballo seu sobre os galegas anarquistas no 
sindicalismo arxentino no que apresenta un ha cara- da 
emigración até de ago'ra esquecida. 

Só parcialmente. A lectura deste 
libro como a de todo libro, penso, 
ten varias posibilidade$. Unha. de
las é sinalar que así como houbo 
galegas, é.hainos aínda, que non 
queren dicer que se5n galegas e 
prefiren dicir que son. basca-fran
ceses, cu prefiren ignorar un pa
sado determinado, aquí o que 
quixen foi reafirmar case o con
trário, é dicir, sinalar que meu pai 
coidaba vacas ou cabrar. na Es-

• penuca, qae ·os· seis· anos che9a 

alá case sin saber escribir e que 
comenza a facelo aes catorce 
anos cando coñece a estes fran
ceses e que miña nai comenza a 
escribir case aes coarenta anos. 
Quera reivindicar iso. Logo están 
os cutres galegas que, evidente
mente, quixeron facer diñeiro e 
lles importou moi pouco outro tipo 
de causas Este libro o que sinala 
e que houbo galegas que tiveron 
un compromiso social, a galegui-

, 'dade dásEf pbr engadido; case xe-

nética·, venlles no sangue, pero 
teñen unha posición comprometi
da ante Unha .inxustiza social. 
Non creo que sexan a maioría, 
pero é o sector que a min me in-
teresa reivindicar. · 

Pero este xente tería que m~n
ter unha posición tamén crítica 
con certos centros de emigran
tes, polo que estarían alonxa
dos deles. 

Exacto. Por · un lado non só esta
ban lonxe de determinados Cen
tros senón que esfaban en oposi
ción a eles, porque vían que moi
tos non todos, tiñan unha posición 
reacionária e, por momentos, es
pañoHzante. Aos galegas anar
quistas, socialistas, comunistas, 
interesáballes unha actividade 
gremial e combativa e por eso tra
ballaban con italianos, con pola
cos, con rusos. Había a principios. 
de século na Arxentir:ia discursos 
ou meeting ,como lle chamaban 
naque! tempo, no que un talaba 
en italiano, outro en friulano, outro 
en galega, esto era así e cada un 
faláballe á sua colectividade. Para 
min esta é a parte que máis me 
interesa, máis rica, porque enten
do que é a parte máis combativa 
e honesta, desinteresada. Deron 
todo e nunca pediron nada. 

'Reprimian 
unha ideoloxia, pero 
tamén unha raza. 
Por isa moitos 
galegas quixeron 
esquecer" 

A estes galegos, penso, que non 
lles interesaba as actividades de
sa galeguidade oficial. Eles tiñan 
un concept internacionalilsta do 
mundo, antimilitarista, anticlerical. 
Deixan o que tiñan pasado na 
Galiza e enxértanse na loíta coti
diana do país para tratar de trans
formar esa sociedade. 

Os panadeiros 

A sua contribución ao sindica
lismo arxentino hai que calificala 
logo de importante Importante. 

É fundamental. Aí non había nada. 
Formarono todo eles . Fixérono a 
bofe traballando permanentemen
te, con persecucións. Ben cu mal 
este é o único libro que se fixo so
bre este caso da emigración gale
ga, hai outros traballos sobre a ga
leguidade, a emigración, etc._ Pero 
sobre o aspecto .combativo da in
migración galega, de xente que de 
pronto se enxerta na sociedade 
traballando con outras ideoloxías 
e combatendo, tamén, con outras 
ideoloxfa. Non importa isa, o que 
importa son os gremios e os sindi
·catos- que escomenzan a crear. 
Está o caso de Fandiño que acaba 
senda secretário da CGT, é .o di
rector de Bandera Proletária onde 
marca unha corrente que non só é 
anarquista, senón que fundamen
talmente é sindicalista. 

Pero o libro hon é só sobre os 
anarquistas ·galegas, que Q é en 
esencia, senón que tamén cum-

. pre a función de ubicar ao lector 
frente a unha emigración e a un 
contexto determinado. Un con
texto donde Uriburu, o presiden
te de facto en 1930, di no seu 
primeiro discurso: "vin para va ~ 
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rrer aos gringos e aos gallegos ". 
1'.:ste era unha mensaxe moi cla
·ra para a ciudadanía. Reprimía
se non. só a unha ideoloxía se
nón que se reprimía a unha raza. 
Esa era a idea que moitos gale-

. gos que están alá quixeron es
quecer. Veño agora a molestar 
un pouco para recordarlles que 
non teñen que esquecer. 

Cal era o ambiente laboral no 
que se movían estes sindicalis
tas, era o mesmo que o dos ga
legos que andaban na volta 
dos Centros, 

Hai certos gremios que son máis 
reivindicativos. Por 'exemplo, o 
grsmio de panadeiros era anar
quista e eran galegas. Na Arxenti
na o almorzo faise con facturas, 

'Aos galegas . 
reivindicativos non. 
lles interesaba a 
actividade do 
galeguismo oficial" 

que son coma os croissants. Os . 
anarquistas póñénlle nome a moi
tas delas, (hai que ubicarse en 
1920-30). Algünhas hoxe séguen
se chamando 'igual: bolas de fraile, 
ª outras suspiros de monja, a otras 

vigilante e a outras sacramento . 

Hai case 120 periódicos de to
dos os gremios, fundamental
mente o gremio dos chaufferes , 
que escribían como en francés, 
que eran os dos tranvías e os 
dos taxis. Eses · choferes moitos 
deles son galegas. Varjos son 
fundadores do que hoxe é a UTA 
(Unión de Tranviarios Automoto
res)'. Non estou a dicir con esto 
que todo o sindicalismo arxenti
no o fixeran os galega, non, par
ticiparon fundamentalmente ta
mén os italianos. 

Na parte do campesiñado a causa 
é máis dificil de estudiar, pero hai 

. unha folga grande de inquilinos 
na que participaron moitos itana
nos, pero tamén hai galegas.• 

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

10s fillos dos galegos dedícanse 
ci sobrevivir como millor p'oden' 
Esta situación histórica é ho
xe moi diferente, non? 

O país está atravesando unha 
crise moi grande, social, política 
económica, con grandes índices 
de desocupación. Per non hai 
unha oposición clara nin desde 
o radicalismo nin desde a es
querda. Os círculos galegas na 
Arxentina practicamente deixan 
moito que desexar. Nos últimos 
anos, agás dous ou tres Cen
tros que tiveron unha importán
cia gravitante, sobre todo pala 
sua posición antifranquista e an
tifascista, e algunha xente que 
xa é grade , non hai novas ca
pas sociais que se movilicen, 

Os filias dos galegas adícanse a 
outras causas. A facer plata. A 
ser yuppies. Non lles interesa 
este tipo de reivindicacións. Ten
tan sobrevivir como mellar poi
dan e como bos burgueses. Asi, 
as Sociedades quedaron un 
pouco perdidad no tempo e sin 
moito horizonte. Pero o mesmo 
lles pasa as outras, as italianas, 
etc. Determinado tipo de asocia
cións tiñan un senso moi claro: 
loitar contra o franquismo, contra 
o fascimso. Hoxe eso xa se per
deu en gran parte. Desapareci
do o que os xunguia, agora se
mellan perguntq.rse que facer. 
Tampouco non hai capas inter
medias que remplazan aos 
maiores. Por iso se faiunha cul
tura moi facil, a da gaita. Non é 
que non me interese a gaita, o 
que non me interesa é só a gai
ta, interesame a gaita pois estre
méceme, pero é só unha parte. 

Que relación hai entre o sindi· 
calismo e o Independiente de 
Avellaneda do que vostede é 
siareiro. 

O futbol vai máis alá de algo que 
ten·que ver cunha industria e 
cunha alienación. Gasto do fut
bol e son do Independiente, por 
varias razóns: primeiro porque 
nacín en Avellaneda,· en Piñeiro, 
un bairro de galegas. Case to
dos os galegas inmigrantes re
publicanos eran de Independien
te. Por iso a camisola era verme
lla. Independiente conócese co
mo o clube dos galegas. tamén 
había galegas no San Lorenzo 
de Almagro, pero os republica
nos eran do Independiente. 

Teño un poema que se chama 
Barracas al Sur, antes Avellaneda 
chamábase Barracas al Sur, e ne-

se poema falo da história de Inde
pendientes através de meu pai 
cando ve a xogad9res, despois lé
vame a min e agora eu levo aos 
meus tillos e nomeamos a outros. 
Pero através desa história trato de 
sinalar a emigración e certos feítos 
sociales. Un non pode só falar de 
literatura e dun lado estétic.o, da 
que sempro falo e é primordial, 
senon talamos doutras causas, de 
donde vimos, se non coñecemos 
aos nasos ancestros? Esa visión 
telúrica, concreta é o que moitos 
emigrantes deixaron a un lado. 

Vostede ten un apelido que é 
moi coñecido na Arxentina pe
ro por algo moi lonxe das suas 
ideas. Calé esa anédocta? 

Meu· pai chamábase Manuel Pe
nelas e era republican<;). Resulta 
que pola. década dos cincuenta 
publícase un libro que firma Eva 
Perón e que se 

llo. Entonces dáme a sensación 
que en 90 anos en certas causas 
non se cambiou nada, dábame a 
sensación de estar talando cunha 
tía do meu pai. 

E como está a situación hoxe 
na Arxentina? 

Moi crítica. Con Menen douse un
ha estabilidade, pero eu xa dixen 
que esa estabilidade ía vir e con 
ela o desemprego. Un é poeta, 
non teórico pero ve .as causas. 
Hai certa intuición e, ademáis, na 
miña casa comíamos a sopa fa-: 
landa da Guerra Civil española. 
Pero houbo xente que non o qui- -
xo ver. Agora ternos un desem
prego dun 23% e é diferente a 
España, porque si ben aquí hai 
un gran índice de desemprego 
hai certas cuestións sociais que 
cubren causas.' Alá o que non ten 
traballo non ten nada. Non ten 

obra social, non 
chamaba La ra
zón de mi vida. 
Ese libro en reali
dade escrebeo un 
valenciano que se 
chama Manuel 
Penela, sin o ese 
final. Entón os 
amigos de meu 
pai chamában por 
teléfono e dicían
lle: "así que agora 
escribes I~ razón 
de mi vida". Este 
valenciano era 
franquista, cleri
cal, tiña escrito un 
libro sobre Hitler. · 
A anécdota é esa 

'Arxentina está 
nunha situación 
de crise·, pero non 
existe ainda unha 
oposición clara. 
Moitos 

ten colexio pos 
fillos, os colexios 
véñense abaixo. 
Non é unha me
táfora, cáense. 
Nos hospitais fal
tan algodóns ... 
Véndese outra 
imaxe. 

A de que se po
de facer diñei
ro rápido. sindicalistas son 

grandes 
capitalistas" 

É evidente que 
hai certos secto
res que están 
ganando moita 

e a xente pregun-
táb al le que tiña 
que ver con ese 
outro Manuel Penela e meu pai 
poñíase furibundo e dicía que el 
era republicano e galega. 

Supoño que tería un pouco mi
tificado todo isto, como foi re
almente o regreso á Espenuca. 

Emocionante, amocionante ata ás 
bágoas. A xente non recordaba, 
ou non quería.recordar o nome 
dos Penela'S. E certo que había 
moitos anos que marcharan\ pero 
eu dixen que. non viña buscar a 
heréncia, só veño ver si está a ca
sa, senón está voume. ·E un ha 
moza fermosa, digo fermosa pala 
expresión, lévame á casa dos Pa
nelas porque o pai lle talara dela. 
Emocionome. Pero emociónome 
máis cando me dí que non ten tra
ballo, que o seu pai non ten traba-

diñeiro. Hai xen
- te que está ben 

e non ve a reali
dad e do país, 

pensa que. todos están ben. Hai 
-pobreza, hai desocupación, hai 
droga ... Ternos un estres do pr.i
meiro mundo nun país db tercei
ro mundo . . 

Estamos nunha situación de crise 
pero o problema máis grande es
tá en que non hai unha posibilida
de de oposición· clara a esto. Es- · 
tase construindo através do Fren~ 
te Grande, pero é algo nacente, 
h,ai que darlle tempo. Tantos rexi
mes militares, populistas, aplasta-

- ron a conciencia solidária. Pouco 
a pouco foise desvirtuando todo e . 
os sindicatos foronse concertan
do en algo corporativo. Ternos 
sindicalistas que son sócios do · 
Jockey Club Argentino, que teñen 
cabales de carreiras. Que vai mo
bilizar ese sindicalista.• 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

. -
Manter un preso no 
cárcere custa 20.000 
dólares (2.600.000 
pta.) ao ano nos 
Estados Unidos, o 
équiyalente a un ·ano 

~ de estudos na 
universidade de 
Harvard. 

Á CIG ostenta o 90% 
(l.eron ben: 90%) de 
representación 
nalgunhas empresas 
da conserva, pero o 
convénio negóciano 
as CCOO en Madrid. 
Será porque en 
Castela hai moitas 
fábricas de 
conservadores. 

. O prometido esforzo 
da Xu nta por achegar 
a Administración aos 
admin~strados, deu 
como resultado o 
formulário· 620, que o 
.usuário ten que 
contestar para 
comprar un automóbil 
d.e segunda man. 
Apartados principais a 
encher son: suxeito 
pasivo, devengo, 
transmiten te, 
presenta(Jor, exercicio 
·e período: Dositeo 
facilita unha _estampa 
do beato Escrivá para 
alu111ear aos que teñan 
dúbidas. 

A telefónica inclue 
agora o bilingüísmo 
nas suas respostas 
gravadas. Di asi: 
"Marcou vostede o 
número dos, duas; 
ocho, oi(o;', etc. O pior 
é cando tocaseis, 
seis, tres, tres e asi. 

Mundo Obrero foi · 
unha cabeceira 
histórica da prensa 
española. Editada polo 

A Suso de Toro. 
Mil desculpás 
Estimado Suso de Toro: 

A tua resposta ao meu artigo de 
días atrás meteume en fondas ca
vilacións e certo desasosego. Ha- · 
bia nela un pouco de amargura e 
sometimento que creo nada a ton 
co teu ·carácter, e unha velada 
ameaza de· tirar a toalla que en 

. nada favorecería a esa literatura 
feliz que ti queres e eres xa ter 
encontrado. Parécenme de· bon-

, homia as seguintes aclaracións, 
nas que non queda nada de ardor 
polémico e si preocupación ante a 
posibilidade de que entren en cri
se os escritores que nos van que
dando para que a tarta a repartan 
entre si os "produtores": · 

a) Sinto que até agora no. debate 
aínda pobre sobre a literatura que 
A Nasa Terra propiciou acabases 
adoptando o papel de "sparring" 
para recibir todas as tortas sen 
maior merecemento. Os zurdazos 
ian máis á dereita -cando me
nos os que disparou o que subs
cre~ e se te puxeches a tiro foi 
por gusto próprio. Outros sen feli
ces co escudo que lles brindas. 

b) Sinto tamén que a opinións 
-novas ou vellas, .orixinais ou 
manidas, pasatistas ou fL,Jturis
tas- respondas defendendo o 
teu ego e botando man do argu
mento "ad hominem". Desp.ois 
de me alcumares de augafes
tas, dogmático, resentido e fun
cionário, só cabe esperar que 
acabes mentando á miña santa 
nai, o que nos conduciria sen 
remédio ás mans. Fago portanto 
firme promesa de non volver 
nen de . lonxe 
a aludirte. 

c) Sinto· pro
fundamente 
que quen no 
seu dia escri
b i u -talvez 
con acerto
" ¡ Fagam os 
croquetas coa 
momia de 
Castelao!" non 
sexa capaz de 
admitir que al
g u é n dig? 
"i Fagamos 
croquetas con 
A sombra ca
zadora!" .E 
vaia por dian
te que un 
menda nunca 
tal dixo nen en 

Sinto 
profundamente 
que quen no seu 
dia escribiu 
"¡Fagamos 
croqueJas coa 
momia de 
Castelao!" non 
· sexa capaz de 
admitir-que. 
alguéndiga 
"¡Fagamos 
croquetas 
con A 'Sombra 

tal pensou. cazadora!" 
Agora que me 
fixeches caír, 
pode riamos 
facer croque-. 
tas mellar con Ambulancia, que 
leva máis tempo en anduvo. 

d) Sinto que alguén que aes vin
tecinco anos foi subversivo, ao~ 
corenta se vexa como defensor 
do "stablishment" -sei que a 
palabra xa pasou de moda- o 
seu referente segue actuando. 
Pásmame esa actiude acrítica e 
conformista. Espero con ánsia 
que máis cedo que tarde te 
asalte a "síndrome de Gaugain". 

e) Sinto que remitas a cuestións 
vacunas un debate -o do pre
tendido ruralismo- que só busca 
en última instáncia liberar a litera
tura galf;lga de tabus e prexuízos. 
Pásmame ademais vindo de ti, 
que entre os novas escritores es 
con Manolo Rivas o que máis 
atento estivo a recoller os confli~ 
tos que nas últimas décadas ex-

MAÑÁ DE DOMINGO 
NANINA SANTOS 

De que viviinos nun Estado aconfesio~al pode dar conta unha 
mañá de domingo calquera. 

TvG?, misa; radio de aqui, radio de alá, misa; TVG 2ª cadea, 
rematado o concerto, misa tamén, asi que non queda outra so
lución que ouvir a misa ou estar alerta para que non te pille fa
cendo ximnás.ia, almorzando, preparando o xantar, etc. 

Falo, como poderán comprender, de medios de comunicación 
de titularidade pública. Que a COPE rece o Angelus todos os 
dias é causa que a min nen me vai nen me ven, per? que me
dios sostidos con fondos da colectividade privilexien sen em-

. pacho, unha relixión da que nos tiñan <lito que non era,_ xa, 
oficial, parecetne abondamente desvergoñado. _ . 

Asi non é de extrañar que haxa bis pos (en número mais que 
considerábel) que se envalentonen e ameacen de excomunión, 
chamen á rebelión contra leis civís ou critiquen a substitución 
da asignatura de relixión ... levando mais ou menos a rego aos 
políticos de turno que nunca se atreveron de verdade a afir
mar, por vía de práctica, que vivimos nun estado Aconfesional. 

Todo o que non fai outra cousa que loubar esa marabillosa 
transición da que de mais en mais nos falan. + 

- . 

perimentou o mu_[ldo rural, e que 
precisamente daí sacou algunhas 
das suas mellares páxinas. Creo 
obseNar nisto certa esquizofrénia 
sobre· a que non me vou parar, 
para deixar a salvo a honra de 
quen arriba dixen. Dado que é un 
problema que che preocupa, e 
.arriscándome a que lle deas volta 
ao argumento·, djreiche. sen em_
bargo que sei máis de partos de 
vacas e ovellas, matanzas, cei
fas, vern;timas, elaboración de vi
ñas e licores, etc., que certos pro
dutores sobre comisarias, asasi
natos, sexo oral, viaxes exóti
cas ... e literatura. 

f) Sinto que un debate que de
bería ser aberto e ininterrompi- · 
do, irónico pero respeitoso, 
construtivo e superador, se tinxa 
de acedume e malentendidos . 
Ti eres que a botella está médio 
chea; eu creo que a botella está 
médio baleira. Seguramente a 

.. botella estará pala metade. 
Tampouco é necesário que nos 
poñamos de acorde no modo de 
enchela·: só en que son lexíti-

. mas moitas formas de facelo e 
-se cadra- en que hai moitos 
que en lugar de enchela están 
empeñados en bebérnola. 

g) sinto que como amortecedor 
do debate se empregue a supos
ta solidariedade do leitor ca es
critor na sagrada tarefa de defen
sa da nosa literatura pátria, bu
que insígnia do naso renacer his
tórico. Maiormente cando tal ar
gumento serve de baluarte a 
moitos que lles "resbala" a pátria, 
a literatura e os destinos históri
cos. Toda literatura é un espácio 
de produción e reprodución ideo
lóxica, pero tamén de loita, in
cruenta pero loita. Nela cabe pe: 
dir claridade, honestidade e rela
tivismo, pero nunca aceptación 
submisa. Quen repase a história 
da nasa literatura -os conflitos 
entre os vangardistas e o grupo 
Nós nas décadas dos 20/30; a 
posición da Nova Narrativa sobre 
Cunqueiro e Fol~ nos 50/60, etc., 
p53rcibirá isto. ¿E que a "posmo
dernidade" se fixo avogada da 

· adoración e o fetichismo? 

_h) Sinto -e preocúpame;- que 
o autor dunha obra xa consis-

. tente, pero aínda con cincuenta 
anos de literatura por diante e 
moitas etapas que queimar, só 
teña palabras para o seu pasa
do literário. Sinto o divismo pou
co decorativo de que se viste. A 
nasa literatura feliz é t,mha plan
ta florecente, pero aínda con 
ponlas escasas; polo de agora 
·os resigriados leitores só damos 
para sustentar unha "prima don
na", e esa praza está xa cu berta 
por un que foi conse!leiro e le
vou non sei cantos prémios e 
·por tanto está por enriba do divi
no e do humano. Se entre os 
novas hai algun que lle queira o 
pasto, que o chimpe do poleiro. 

Remato. Sinto que á miña pro
vocación argumentada respos
tase unha provocación con lada
í ña e insultos vários. Síntoo, 
síntoo e síntoo. Mil disculpas . 
Prometo non volver rañar nas 
portas do Parnaso. Mira, Suso 
de Toro, que te zurzan.+ 

XOSÉ M. Mn.LAN Onmo 

Paulina Pérez 
Mendaña. 
In Memorian 
Subitaniente --din que por un 
infarto cardiaco, maldito- mo
rreu Paulina Pérez Mendaña, 
médico radiologo no Hospital 
Xeral de Lugo. 

Foi en Sárria, máis poido ser en 
calquera qutro lugar de Galiza, 
que percorria de Sur ao Norde, 
de Leste a Oeste , en defensa 
incesante das suas inquedan
zas, coma se estivera preso dun _ 
afán telúrico que o abrigase a 
defender e difundir as suas ide
as contra o tempo e as forzas· 
de todo tipo que as atracan. 

Amais da sua família -adoura
ba á sua nai e nunca quixo dei
xar o seu Pontedeume natal por 
ela- quera destacar entre as 
su as paixóns as segui~tes : 

1.- A sua decidida entrega pro
fesional a Radioloxia (Ferrol, Li.J 
go) dentro da defensa da Sani
dad e pública que era algo con
natural nel. Nunca soupen de 
onde saira tan enforvoada en
trega a este ideal. Estaba nesa 
créncia e a ela entregou a maio
ria das suas horas de vida. 

Quedará sempre para nós o re
cordo da sua enciclopedica erudi
ción en .temas sanitários (desde 
os relacionados cos ultrasonidos 
aos referidos a zonificación ou 
as necesidades sanitárias do ter
ceiro mundo). 

';!.- A sua 
adscripción ao 
sindicálismo 
sanitário gale
ga desde os· 
tempos xa lon
xanos da fun
dación do Sin
dicato Galega 
da Sanidade 
do que él foi 
fundador e diri
.xente histórico. 

Cando morreu 
era Segreda-
rio Comarcal 
da CIG-Saude 

Asua 
. capacidade de 
entrega a esta · 
causa sanitária 
era produto 
dunhaforza 
interior que a 
moitos de nós 
desbordaba 

en· Lugo; un longo treito que 
percorrreu sen desánimo algún; 
sempre en primeira liña; sempre 
mais aló do-que calquéra outro 
poiderá _ir:. A ~>Ua capacidade de 

A 
dE 
di: 
As V 

ben e 
e mi 
tem~ 
que 
(tern 
de fl 
mán 
máis 
clien 
dad 
dad 
tez, 
ca.ice 

Hai 1 
Iría f 
histo 
fatal 
Cam 
dos 
breSI 
do e; 
drón 
auto 
e pe 
hom 
os d 
gas 
cías,, 
clien 
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A dignidade tuais momificados e toda isa caterva papeis das pensións e a quen logo todo · mación democrática, e os Deputados 
que se arremuiña en ocasións tan prin- se lle debe, eses caciques das Cáma- provinciais, homes, témome, preocupa-

de quen só pide cipais. Nun curruncho, amparados na ras Agrarias que levan sempre a maior dos por máis altos intereses non sem-
dignidade dunha pancarta informativa parte cando se tala o bosque da parro- pre comúns) estudar as altenatrivas, 

diálogo había un fato de persoas (nen notables, quia, eses Parlamentarios que habitan . respetar os direitos constitucionais dos 
rien mequetrefes, nen autoridades nen o mundo irreal cando no País se pasa cidadáns (a videnda e a vida digna, en-
ineptos. Só galegas de pagar impostes fame e moitas privacións, eses xesto- tre ·outros), e os direitos humáns (ter 

As veces no exilio recibimos novas do e sufrir do Imperio do oesgobemo). res que trazan · canles de expresión, deixarse escoitar, 
benquerido pais, de portada de xornais autovías como si pdoer presentar enmendas ... ) 
e motivo de desacougo. Malia que os Falaban na pancarta de que lle ían tirar esto fose Holan-
tempos teñan mudado moito, o caso é as casas, de que a ampliación dunha da ou Castela ou En lria Aavia Dende aquí, a aquela ducia de xente da 
que iso que uns chaman caciquismo estrada daria con eles e as súas espe- calquer outro sitio miña aldea, quérolles dar todo o que no -
(termo atávico de e~plicación sinxela e ranzas nun exilio interior privados de ha- de poboación amparados na . meu canso corazón de poeta queda de 
de flagrante disrespeito ós dereitos hu- bitación e de lembranzas, de raíces e concentrada e sinceira esperanza e de· animado com-
máns) e outros máis moderados ou propiedades de seu (tantas veces gaña- núcleos u r'báns dignidade dunha bate. ·Lembrarlles tamén aquela senten-
máis modernos (non é o mesmo?) dín das nas ondas migratorias que levarán determinados, pancarta cía do Tao (tranquila, mamá, non mudéi 
clientelismo político, segue a ser moe- os seus abós a Buenos Aires ou La Ha- eses gal egos de relixión) que di: "O feble vence ó for-
da de cambio en Galicia. Falo de portá- bana, a Zurich ou a Rotterdam). Fala- cunh;;¡ leira na ca- informativa un te, a auga desbasta á rocha". Insistir. In-
da de xornal, de localismo e inmedia- ban na súa pancarta, doutras altemati- beza -é expre-

fato de persoas 
sistir e. non calar. Avanzar na protesta 

tez, de caciquismo (prefiro o termo ar- vas que non perxudicarían a ninguén, sión tomada de contra a sinrazón e ser ante todo firmes 
caico) e desacougo. Explicome. ou en todo caso que non desfarían casa prestado de Suso falaban de que e flexibles, insistentes e suaves, persis-

algunha; que non r.oturarían para sem- de Toro, home tentes, pertinaces e solidarios non es-
Hai uns días -poucos- celebrábase en pre unha aldea, que non convertirían a íntegro onde os lle ían tirar as quecendo nunca que moitas pingas re-
Iría Flavia (parroquia pioneira de longa aquel fato de galegas neutros bosnía- haxa e que sabe-

súascasas 
matan por facer un buraco na pedra 

historia, de Rosalia logb do seu tránsito cos desprazados das súas casas. rá de que País 
fatal e de panteón, da familia do Nobel estou a talar-. Eu, tamén, quixera lembrarlles os que 
Camilo), o IX centenario da traslación Chameinos. (Son da miña aldea). Falei que esqueceron se sentan nas ·cadeiras públicas, que o 
dos r~stos do Apostolo Santiago (lem- con eles. Dinlle pulos e amizade, solie- fai séculas a so- poder que exercen non está pelexado 
brese aquí a historia da barca de pedra, dariedade e comprensión. Non lles pui- liedariedade e o desexo do ben alleo). coa humanidade, que hai que escoitar e 
do carro de bois, da Raiña Lupa, do pe- den dar unha solución e moito me temo non só escoltarse como adoita facer o 
drón-Padrón and so on) . Estaban alí que non lle-la poderá dar ningún galego Ben sei que cásos como estes hai cen- presidente-trebón. Lembrarlles tamén, 
autoridades cívís e relixiosas, notables de boa vontade. Os males do Pais non tos na nasa sufrida xeografia sempre ó un aforismo de Elias Canetti: "Aí está o 
e pequenos mequetrefes, xentes de son moitos, pero son moi fondos. Os albur do imperio do automóbil. Vou to- labirinto e eu no medio, e debo atapar 
honra e probes homes uncidos cos óle- males do País son o desgoberno e a mar partido aquí por todos eles. Así, unha saída, tanto para os outros como 
os da ineptitude política, sacamantei- aniquilación da diferencia, o privilexio can·do hai alternativas menós dolorosas paramínn.• 
gas a soldada e traficantes de influen- duns poucos e a negación dos direitos para as persoas, cómprelles ós pode-

XAVIER Qufilro cías, caciques dos de antes e axentes elementais da maioría, o engaño como res públicos (neste caso ó Alcalde de 
clientelares de carimbo novo, intelec- norma (Eses Alcaldes que "arreglan" os Padrón, home témome de escasa for- (BRUXELAS) 

: Partido Comunista, 
1 

:· in.tentou sair a diário 
) 

na transición, pero 
fracasou. Tamén 
fracasaron outras 
propostas como La 
Calle. Hoxe, cando a 
esquerda española 
(CCOO e PCE) 
dirimen os seus 
pontos de vista en 
campo contrário, 
bátanse de menos. Na 
prensa governada a 
golpe de crédito 
bancárió, a esquerda 
é notícia·de portada 
só cando se agarra 
polos colares. 

Dolores Vilavedra· 
coordena o Dicionário 
de autores da 
literatura galega. 

entrega a esta causa sanitária 
era produto dunha forza interior 
que a moitos de nós desborda
ba, como unha forza da nature
za que moi poucos poideron (ou 
poderán) igualar. 

3.- A sua adscripción ao nacio
nalismo político galega; desde a 
convicción da necesidade de for
zas política~ proprias que poide
sen efectivizar os desexos que 
latexan na sociedade galega. 

morte dos bosques, inxente con
sumo de enerxia, contaminación 
da auga e dos solos ... 

- Queremos denunciar o inten
to do conselleiro Diz Guedes 
(Presidente de SOGAMA) de 
manipular a opinión pública e 
utilizar esta feira para promocio
nar un plano de residuos nefas
to para o meio ambiente galega 
e totalmente· contrario á filosofía 
que, pensamos, deber unha fei
ra de ecoloxia: un plano basea
do na incineración, despilfarra
dor, contaminante e en contradi
ción coa necesidade de reducir, 
reutilizar e re-
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de pape lária 

4.- As suas profundas créncias 
de cristiano de base, defensor 
da Teoloxia da liberación e con
secuentemente un solidário em
pedernido: Unha solidariedade 
que expresou na sua terra e no 
chamado terceiro mundo (Mo
zambique, Chiapas , de onde 
volvera recentemente). 

De esta fé penso eu que emer
xia a forza profética que alentou 
toda a vida deste xigante que 
morria en terras de Sarria. 

Deica sempre, irmán. Grácias 
por todo.+ 

XOSÉ AGUSTIN PÉREZ GoMEZ 

(MÉDICO DO HOSPITAL 

] UAN CANALEJO) 

Aquí non todo 
é ecoloxía 
Os expositores abaixo asinantes 
queren pór de manifesto a sua 
valoración da "Feira de Ecolo
xia, Natureza e Mei_o Ambiente": 

- Consideramos moi positiva- a 
creación desta feira de ecoloxia 
que serve como foro de debate 
e permite achegar a toda a so
ciedade informacións sobre te
mas medio-ambientais. 

- Consideramos intolerábel e 
contradictória a presenza neste 
tipo de feiras dalgunhas das em
presas máis contaminates do 
país (ENDESA, ALUMINA-ALU
M l N 10, etc.), que pretenden 
mostrar unha imaxe de respecto 
á natureza que non se corres
ponde en absoluto coa r~alida
de: emisións á atmosfera que 
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ciclar. 

Avalan esta 
postura as 
máis de duas 
mil persoas 
que, nesta fei
ra, asinaron 
un documento 
contra a inci
neración. 

Queremos 
denunciar o 
intento do 
conselleiro Diz 
Guedesde 
manipulara 

_ Esiximos do Opinión pública 
governo da 
Xunta e das 
empresas antes referidas un 
cámbio tanto nas suas actitudes 
cara· a Natureza coma na sua 
concepción da información. 

- E2Cpresamos a nosa confian
za na continuidáde deste posi
tivo evento no que en próximas 
edicións (.para as cales nos 
ofrecemos a colaborar) eremos 
imprescindíbel o uso do idioma 
galego.+ 

AsOCIACION PARA A DEFENSA DA 

RIA (PONTEVEDRA), AGRUPACION 

ECOLOXISTA, XEVALE (LUGO), 

AsOCIACION PARA A DEFENSA 

EcOLOXICA DE .GWt.A (ADEGA), 

.COORDENAPORA DE AGRICULTURA 

ECOLOXICA DE GAilZA, 

MAXIMON C.B. (ExP.), 
ARCADIO. HERNANDEZ. (ExP .) , 

COMITE NIDALUZ DE AGRICULTURA 

~COLOXICA, ISABEL ]OSA DURB~ 
(EXP.), SUSANA PÉREZ GONZALEZ 

- (EXP.), AGRUPACION 

LOCAL DE VIGO DE ADENA, 

ECOLOGIC SHOP S.L. (ExP.) 

UNHA FERRAMENTA PARA A GALIZA DIÁRIA 
ENV_IA óS TEUS DATOS POR CORRE0 1 FAX OU TLF. A: 

papelána, Coruxo - Carrasqueira, 133 - 36330 VIGO Tel. - Fax: (986) 46 07 63 
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Nótase máis paixón 
que rigor, máis 
parcialidade que 
obxetividade, máis 
opinión que análise. 
Otero Pedrayo tamén 
escrebera un Libro 
dos amigos'. Pero era 
outra coüsa.-

Miguel A. Martínez 
Castro, concelleiro do 
BNG en Caldas 
publica unha carta en 

, castelán no Faro de 
Vigo do Luns dia 4. Se 
cadra .é porque· coida 
que asi chega'a máis , 
~ente. Xa lle quedaria 
a cabeza descansada. 

A Consellaria de. 
Educación e 
Ordenación 
Universitária concede 
os prémios de 
investigación. Catro 
dos traballos 
agraciados están en 
·inglés e dous en 
castelán. Nengún en 
galego. 

El Correo Gallego 
oferece, baixo o 
epígrafe de 
'~xornalismo de 
investigación", unha 
reportaxe sobre as 
-batallas entre red- · 
ski ns e fascistas que · 
se estarian a producir 
en Bue~ todos os 
Sábados.Nasa 

' 1o·calidade non hai, 
sen embargo, máis de-
_tres que se 
identifiquen baixo tales 
disfraces. Se cadra é 
que ao Correo · 
préstalle que se 
reproduzan as modas 
de Brooklin. E, se non 
hai, se inve._.~stiga_. 

A hosteleria española· 
·: queixase de que haxa 
l partido os Sábados. 
'- Estiman as perdas en 

150.000 millóns de 
pesetas. Pois que 
obriguen a ver o fútbol 
nos bares. E aqul paz 
e despois.grÓria. + 

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

Abaixo-I.U. 
Denante a vixente coxuntura da 
pátria, as forzas polític_as teñ.en 
tres maneiras de proceder: 1 º Po
ñerse enfronte na defensa dos in
tereses do povo, encabezando 
unha "revolución nacional" cos 

_ obxetivos sociais indispensábeis. 
· 2º Situarse contra Galiza como 
fan hoxe os dirixentes do PP e do· 
PSOE, verdadeiras máfias de' in
tereses e dientelismos. 3º Colo
carse á traseira do povo xesticu
lando e botando proclamas no 
baleiro, como 
fai 1 U, o partido 
comunista "ofi-
cial" do setar- Os dirixentes 
dismo español. 

delU 
.Irnos talar de d , 
l. u. ese grupi- , esentendense 
ño . de ros- da defensa dos 
móns, sempre intereses 
en desacordo 
coa real id ad e: básicos do país 
Durante a 
transición as 
desvergoñas 
de Carrillo e· agora ese ex~falan
xista do Anguita que ten deixado 
ocupar pala dereita moitas par
celas do poder, pois a política de 
división de Angúita leva a un go
verno da dereitona coma se non 
tivésemos abando · co escarmen
to da "socialina" nestes anos. Te-

. mos diante dos ellos os galanos 
- que fixo Anguita á dereita en 
. moitos concellos do estado es

pañol. É o povo quen esta a pa
gar a maragata. A política de An
guita éa dC? entreguismo á derei
ta (non nos deben causar extra-

. neidade as críticas que asoman 
nas CC.00 e desde _algunhas 
persoas máis lúcidas, ainda que 
_minoritárias no interior de IU?) 

En España a actitude de 1 U é 
drárnatica, mentras aqul en Gali
za provoca escárnio. Os dirixen
tes de 1 U desenténdense da de~ 
tensa dos intereses básicos do 
país. Desde logo que nen procu
ran a unidade das esquerdas 
PS06, ou cos nacionalis~as pro:.. 
gresistas do BNG, o mesmo con 
partidos minoritários da esquerda 

· extra-parlamentária, pois' todal? 
esas forzas están vivas. O que si 
fixeron os de IU foi vampirizar ao 
PSG-EG para roubarlle as siglas 
do galeg.uismo histórico: Moi · 
acertadamente ff xente percibiu 

NACIONAL 
XAN X.-PIÑEIRO 

Sempre sospeitei que os homes e mulleres do tempo, eses que 
aparecen -como postre de todo telexornal que se prece, son en . 
realidade simple~ axentes dunha conspiración universal que 
tenta erradicar toda forma de nacionalismo. Explícame: So pre
texto de mostraren isobaras e borrascas en evolución; os tales · 
axentes acaban sinalando como se aprecian os países cos ollas 
dun meteosat calquera, é dicir, empastados nun mesmo bo
rrancho m_onocrornático. 

Por se non bastasen esas aldraxes a calquer. sentimento patrio, 
o astronauta oriundo, -ese que se di adepto do Real Madrid, 
acaba de prodamar que, a trescentos quilómetros sobre as na
sas cabezas, toda a península ib~ricá aparece coma u.n man
chón _en!re pardo e sepia, tan destintado coma o PCE desque 
segue a di~uirse na solución isotónica da esquerda unida. . 

Non é que un esperase a~gunha distinción tirando a verde na ~o
na de córner do noroeste, un certo aquel de herbal vizoso e ca
drado que confirmase o feit~ diferencial vía NASA, é que pensar 
que todo o naso resulta igual de pardo ca Meseta Central ou a 
Serra Nevada, tan pardo coi:na os gatos pala noite, só consegue 
confirmar no máis _profundo que a teima antinacionat' esta se so- -
fisticando wn cada nave espacial q~e pincha ao espacio. 

Coido q1:1e, dagora en <liante, aproveitarei para ir ao excusado 
cada vez que algún axente da conspiración me mostre en chro
makey os antipatrióticos sepias do meteosat. Así, polo _menos, 
limitareime a escoitar como os anticiclóns fuxen da nasa zona 
de córner. Pensando ben, principio a convencerme de que as 
pertinaces borrascas que nos ocultan, en realidade, son un pu
ro patrimonio nacional. + 

o innobre· manexo de IU e o elei- .· 
torada máis os militantes do par
tido marcháronse. Verdadeira
mente e _indignante que os de IU 
se atrevan a dicer que eles son 
os únicos de esquerdas, a verda
de e que neh son comunistas 
(pois non teñen ese proxecto po-
1 ítico), nen son marxistas (pois 
non ·teñen intelectuais), non son . 
ecoloxistas (de salón si), nen sa
quera son socialdemocratas 

. (pois non teñen democrácia in
terna), nón son galegas (pois te-
-ñen como dogma a unidade es
pañola). O que si é· IU é unha 
maquinária eleitoral quE3 só cobi- · 
za b poder polo poder, iso si den
tro desta andromena da monar
quia constitt:Jcional española. 

Cando penso na falsidade- calo
teira de IU en Galiza, alporízo
me e agardo que coa publica
·Ción de ista carta perda todos os 
votos, pois co que tan non me
recen ningun. • 

GoNZAW BIANCO V AZQUEZ 

(ÜURENSE) 

Rela~oes 

com Portugal 
Vem no 702 da Nosa Terra um
ha reflexom que liga o lusismo e 
o autoódio. Gostaria de aclarar 
que nom tenho fe no nosso po
vo, nem no reintegracionismo se-

r-~----~--------------------------------------~------~----------------------, 
1 -: Aclara~ao - ~esse pequen.o ~spa<;o simb?- . h1ente· bebado, já sem tempo, 

hco de superv1venc1a, nessa 11- darme entre redes secas, re-

Na colabora~ao da minha au
toría titulada "Estratégia éon
ta as vozes que nos falam" 
(A Nosa Terra nº 703, 7-Dez
·gs), por um erro de .compo
sigao omitiram-se várias linhas 
que deixam o texto sem senti
do. Trás urna crítica ao discur
so público .oficial.sobre o papel 
do ·rei de Espanha nos~ "Íogros 
democráticos" destes últimos 
vinte anos, o texto original de
.ve concluir de~ta maneira: 

ha insuficiente que por vaida- colhidas. Como na noite urba-
de chamamos resistencia. A na pervagam em procissao 
resposta oral do amigo, que eléctrica de insectos hordas de 
agora gloso e transformo sem jovens a procurarem com os 
pudor para fazela minha com olhos brancas um buraco, urna 
o poder da .escrita, foi clara, tobeira, o letal alcantilado". 
assim de evidente: 

"Que por que resistir? É singe
lo .. Olha em tornó de ti. Obser
va os bairros marginais, a dor 
da seringa de ven~no ·nas 
veias, o combate dos esfarra
pados por encontrarem pao 

Mas talvez houve·r outras ver- (sim, pao) entre os resíduos· 
dades e palavras (do que os urbanos dos. p'Oderosos, nós. 
panegíricos ·oficiais). Eu, que Olha como se reduzem imper-
ainda (por quanto tempo?) ceptivelmente o pensamento e 
tenho o privilégio de esérever o coragao das gentes, como 

· (como uns pou~os) em pági- aparecem cad~ dia mais extra-
nas como. estas, de navegar _viadas nos labirintos portuá-
lentamente na minha deforme rios, nas ·ruínas da antiga casa 
embarcag~o lingüística pelo familiar agora comesta por um 

1 peganhento oceano do Dtscur- · ria tedoreñto, nas ru.elas habi-
só como entre titas sólidas de tadas de urinas e ali"márias on-
palavras, há pouco pergunta- de se esmaia urna inocente 

Calei para compreender, e logo 
nao calei, e seguimos talando 
vária~ horas na noite. As palav
ras prévias só tem sentido se 
somos capazes de arremessá
las contra o discurso oficial que 
proclama a grandeza, se so
mos capazes .de enturvarmos 
as diáfanas imagens das co
mem ora<;óes -rectangulares 
com urna espécie de turulho de 
frases $Oezes por sinceras, co
mo urna enguedelhada massa 
escura que resvala pela pantal
ha luminosa do Discurso en
quanto nós rimos a gargalha
das ou fazemos o amor ou (por 
que nao) redigimos um planfle
to como este: 

va-lhe com ingenuidade a um violada. Olha como se enfer.ru-
. amigo vários anos mais novo jamas fauces nos albóios pen- A ÁgiJia Imperial que defeca so-

corrio era possível para ele, duradas de um cravo de onde bre nós leva o -Graal no bico~ • 
sem ter vivido apenas o pesa- mana sangue preto._ Como ao 
delo dos 70, situar-se também alvor um homem completa- Ciú . .so ÁLv AREz CACCAMO 1 

L---------------------------------------------------------~--- ---------~----J 

quer. Soin ateu; · cpido que com 
vontade-podem-se fazer cousas, 
com fe, é certo, acadar milagres. 
lsto d_as interpretazons psicolo
gistas pode dar muito de sí: o au
toódio pode concluir no reinte
gracionismo -por qué nom?, no 
oficialismo normativo ou no cas
telhano, que é o mais enxebre. 
lnterpreta'zons psicologistas dou 
um monte delas o Freud, que 
nom tinha pudor á hora de'desfa
zer O Mercader de Venezia; de 
Franco tem-se feito biografía psi
cológica, o que para a história é 
anecdótico e para a literatura·clí
nica só um caso mais; hai pou
cos anos a um psiquiatra dou-lhe 
por interpretar a Gioconda: resul
ta que a boa mulher sarria éara 
ao lado ao que sorrim os homes 
- ?- e reuslta, tamém, sospie
tosamente, que da Vinci era ho
mosexual: velaí um autoretrato. 
O psicologismo pará mim tem 
muito de literário, e a literatura, 
além dum negócio e durñha arte, 
é tatném um direito do que cada 
mortal fai o uso que melhor en
tande. O ódio tamém. 

Desde quando a burguesía galega 
prodiga a lfngua vernácula? Nom 
venhem senda os seus investi
mentos além-minho maiores que 
os dos lusos na outra beira? E por 
qué, tendo isto em canta, se mon
ta un rebúmbio quando Caixa Ge
ral desembar-
ca em Simeón 
e nom quando 
os franceses E por qué se 
aterram com 
Continente, Al- monta Un 
campo ou Pry- rebúmbio 
ca? Onde a 
responsabilida- quando 
-de de que To- Caixa Geral 
rrente e Cela 
sejam paradig- desembarca 
mas de gale- em Simeón 
guidade ·em 
Portugal? Por 
qué Filgueira 
Valverde acei-
ta sacrificar a etimología do Gale
ga ~m Causas da língua, na 
TVG- para nom confundir os es
colares ga~egos na sua relazom 
ca castelhano e nom se lhe ocarre 
sacrificar a do Inglés, acadando 
deste jeito coutar o Galego fóra 
dum ámbito de vigéncia ao que fi
lologicarnente tem direito? 

Por certo, o Portugués evolui sem 
intermediários do Galego-Portu
gués medieval, nom dos !abarató- · 
rios post-castelhanos do ILG. 

Carvalho Calero contou-no mel
ho r que mim ; eu nem sequer 
som filólogo. 

Ainda que se poda julgar contra
ditório, quero agradezer a carta 
de Benigno Andrade. E ainda 
que nom tenha muito a ver ca te
ma, quero dar umhas felicitazons 
enormes a Ramon Muntxaraz, 
polo seu ~rtigo sobre a violencia 
cordura, o que nom tem nada a 
ver com qüestons normativas.• 

LUIS GARCIA Rouco. 
(A CORUNHA) 

A Aldea Global · 
está aberta ás vasas colaboracións, 
débense incluir o nome e apelidos. 

Os textos 
non deben exceder as 45 liñas. 

Envíos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo 
· ou através do Fax: 

(986) 22 3 1 01 
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O XII Encontro de escritores .galegas; 
. . 

bascas e cataláns analisa a . obra dos exiliados 
Emigrantes e desterrados foron depositários das culturas rtacionais 

O exílio foi un lugar comun para o desenvolvemento 
das escritas negadas durante o franquismo xa que só 
f óra das fronteiras se pudo conseguir a continuidade · 

da língua no ámbito literário. · 
A releváncia do tema, na busca da recuperación do 

acervo literário dos-que tiveron que marchar do país, 
ves~ incrernentáda ainda máis en Galiza, 
anfitriona desta· volta do Galeuzca 1995,. onde ao 
exílio se suma unha de"scomµnal emigradón 
económica, sen igual nos casos basca-e ·catalán. 

Esteban Urtlaga Lauaxeta, escritor basca participante na criación do Gateuzka en 1935 e fusilado polas tropas franquist~s dous anos despois. 

• CARME VIDAL 

Reunidos na sesión inaugural no 
solar que fora sede das Jrmanda
des da Fata. No mesmo que An
xel Casal puxo a andar a primeira 
escola en galego, uns cen escrito
res e escritoras deron conta dun 
sinfin de nomes das letras que se 
forxaron nomeadamente alén mar. 
Constituen case a única testemuña 
dun tempo no que os direitos na
cionais negados e a língua proibi
da se mantiveron grazas a aqueles 
que marcharon e seguiron a ter 
presente o seu país de orixe na ex
periéncia tráxica da distancia. 

O poeta e presidente da Asocia
ción de Escritores en Língua Ga
lega Uxio Novoneyra, lembrou 
ao dar a benvida aos participantes 
que o encontro ia ter: "Palabras 
que por esta vez poden ser dema
siado graves, como graves e extre
mado son Emigración e Exilio, 
as duas situacións máis graves, 
tanto como a prisión, que o home 
pode ofrir riba da Terra, cáseque 
como a guerra. Ese límite de pate
ti mo que forzou a nosa Lingua a 
decir: en grave ponto fui nado". 

De seguido, a presenza do escritor 
de longa estáncia en vários países 
de Latinoamérica -corenta anos en 
Arxentina e Cuba- , Xosé Neira 
Vila , ia con tatar a riqueza da li
teratura galega feita fóra da Gaü
za. Tamén das inumerábeis inicia
tivas que tiñan lugar cando no pa
ís o panorama cultural estaba er
mo. En Neira Vilas xuntouse a fa
ceta de investigador e a experién
ciá vivida na emigración. A par 
unha da outra, e os dados conta
dos desde a sua proximidade co
braban maior intensidade e ache
gaban até o presente unha época 
que está'demasiado perto para so
frir tanto esquecimento. 

Bos Aires converteuse para Cas
telao, corno lembrou Neira Vilas, 
na "Galiza ideal que en anos difí
cil substituía á penúria da Galiza 
real" e que chegou a ter na sua ca
pital a 400.000 ' galegos nos anos 
cincuenta. Castelao, Luis Seoane 
ou Arturo Cuadrado en Bos Ai
res, Cabanillas en Cuba, Celso 
Emílio" Ferreiro en Caracas, Gue-

. rra da Cal en Estados Unidos ou 
Luis Tobio no Uruguai foron a1-
guns dos . escritores e os destinos 
citados polo relator que ql1ixo 
misturar "deliberadamente escri-

tores emigrantes e exilados por
que exilados son todos e ainda po- .. 
deriamonos referir aos que sofri
r9n o exilio interior". 

Entre os. nomes figura con espe
cial releváncia o de Castelao, que 
Neira Vilas considerou decisivo 
no proceso de "tomar conciéncia , · 
do país de orixe que estudiabamos 
os mozos e Iogo chegaria clandes
tinamente a esta beira do mar". 

O exilio é tristemente rico eri no
mes pero non o é menos en obras. 
Moitos dos escritores que se deron 
cita na Coruña, sen sofrer eles 
mesmos o desterro, viron cómo os 
seus libros tiñan que ser publicados 
alén mar en multitudes de revistas 
e publicacións grazas ao esforzo 
editorial de moitos galegos. Desta-

"Palabras que por esta vez son dema
siado graves -dixo Uxio Novoneira
como graves e extremados son a emi
gración e o exilio" 

ca, entre eles, o labor intenso de 
Luis Seoane. Empeñáronse en que 
a literatura galega non decaise e 
significaron un verdadeiro incenti
vo pata os que quedaban na Terra. 

A presenza de escritores galegos 
que sofriron· tanto o exílio como a 
emigración constituiu no Galeuz
ca ·o encontro cunha época difícil 
para a literatura e para a vida. Ma
nuel Riveiro Loureiro foi o menos
complacente , á hora de manifestar, 
por meio de situacións vividas por 
el próprio no tempo que pasou no 
Uruguai, as penúrias ás que se en
frentaban .. os que por obriga tifian 
que abandonar o país. "Estaba cla~ 
ro que un tiña que aceptar a pró
pria nulidade, que se daba xa por 
suposto, para acadar ser mediana
mente tolerado na sociedade do 

país malchamado anfitrión", dixo, · 
facendo tamén mención ao estere
otipo de "galego cuadrado bruto e 
ignorante" que se reflicte mesmo 
en Manolito, o amigo de Mafaléia 
deseñado por Quino. 

Dentro, o siléncio 

O exilio serviu no encontro de 
Galeuzca corno espazo comun das 
literaturas basca, catalana e gafoga 
e os representantes q_ue asistiron _ 
ao encontro puxeron de manifesto 
a necesidade de recuperar a cultu
ra desterrada como signo de iden
tificación e rememoración da his
tória que negou o feito diferencial 
dos tres países. Non son só a co
munión de experiéncias ·personais 
as que confiren releváncia ao exí
lio, senón a sorte de conciéncia 
colectiva, eminentemente política 
polo tanto, que tiveron os deste
rrados á hora de promover a sua 
cultura nun entorno alleo. 

Na conferéncia dy clausura de Ga
leuzca, Emílio López Adan, anali
sou a escrita no exilio e· a sua com
ponente política. "Os exilados po
líticos teñen un xeito especial de 
estar no estranxeiro. Están todo o 
dia ocupándose da política dtinha 
pátria moi afastada",.sinalou. A 
suá afirmación viña a conto de 
moitas das experiénci{ls relatada8 

_no encontro, de escritores que, co
mo o catalán Caries Riba, segundo 
sinalou Célia Riba, pasou de viver 
.un mundo poético ·individual . an
tes da guerra a asumir a toda a sua 
sociedade, "la veu d~una pátria". 

O exi1io da literatura non só perco
rreu a pro'dución do desterro, se
nón .que tamén evidenciou, e tal 
vez. en maior· medida, a forza do 
sí}éncio_ interior que fada sospei
tosa á própria língua~ Neira Vilas 
díxoo para o caso galego, e Emilio 
López referiuse aos 'bascos ao lem
br~ que no franquismo, os escrito
res euskéricos que vivían no País 
Basco soportaban unha situación 
na que desapareceran as esperan
zas de publicar e vivian mesmo 
"comedo de ser. denunciados". 

Para o relator que valorou o deste
rro no sentido de ser até o 1960 o 
único deP.ositário -ben polos mes
mos escritores ou ben por ter sido 
a orixe de publicacións en euske
ra- fica ainda o exilio clandestino, 
''mesmo na democrácia, hai xente 
que segue escrebendo no máis. du-

Xosé Neira Vilas criou a maior parte da sua obra en Arxentina e Cuba. x.s. LOBATO 

ro exilio. Non me importa rematar 
Iembrándoo" dixo. 

A própria experiéncia de Galeuz
ca, impulsada por Castélao desde 
Bos Aires, serviu de refe~éncia pa
ra dar conta da importáncia do te
ma nas tres literaturas. A sua his
tória, relatada en Betanzos polo in
vestigador Xosé Estévez, puña so
bre a mesa os contactos entre .os 
tres nacipnalisrnos desenvolvidos 
no exilio. Os nomes bascos, cata
láns e galegos. que participaron na 
história de Galeuzca -Castelao, 
Blanco Amor, Otero Pedrayo, Bó
fill i Mates, Rovira i Virgili, Ven
tura Gassol, Xirau , Echave Susta
eta, Lauaxeta, Amezaga ... -segui
ron a ser un aval no encontro que, 
unha vez máis reuniu a escritores 
das tres nacións nas que, pésie ás 
diferéncias, subsiste a situación 

comun de se tratar de literaturas de 
nacións sen estado no rneio dun 
·imperialismo cultural e lingüístico 
que todos ~eguen a recoñec~r. 

A auséncia institucional . nos actos 
do Concello da Coruña, belixeran
te contra o galego, e mesmo o feí
to de que ·a sesión' do Luns come-= 
·zase con máis de unha hora de re
traso sobre o previsto por non ter 
aparecido ci encargado municipal 
que tiña que abrir a sá, foron as 
anécdotas que daban conta dunha 
situación ainda sen normali.zar. 
Uxio Novoneyra pediu que algo 
quedara ."nos muros desta cidade 
de Pondal, o do Hino e do Subli
me vago, del e dos homes da Cova 
Céltiga, e que se saiban recoñeci
dos e presentes e quentes correndo 
ainda pola· nosa palabra e memó
ria, pois a Académia está fria".• 

' , ' t •• 
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Escreber 
a História 
• MIGuEL cAsTELO 

Que á Asociación de Escritores_en 
Lingua Galega, que ven de 

clausurar brillantemente o 
duodécimo congreso de escritores nas 
linguas minorizadas do estado 
español, se lle ocorrese incluir como 
colofón da sua primeira xornada 
dous filmes de produción autóctona 

- parece-me unha excelente idea e non 
porque un deles fose da miña autoria. · 

Axuntar, no decurso dun acto 
· cultural, .ainda que só sexa por 
breves momentos, Literatura e Cine 
póde resultar un feíto estimulante, as 
suas históricas e sempre conflictivas 
relacións teñen dado, é certo~ fillos 
bastardos, niais tamén marabillosas 
criaturas. Porque, ao final, o 
certamente interesante é 
precisamente o permanente carácter 
conflitivo desa maridaxe. Ao fin e ao 
cabo, a eséncia da Literatura e do 
Cine é, con permiso dos obxectivistas, 
o conflicto. E no sempre arriscado 
labor de trasvase, que ainda 
mudando cousas, ou precisamente 
por iso, permaneza no filme o cerne, o 
espírito do relato literário é sempre 
un reto apaixonante. Por outra parte, 
unha proxección cinematográfica 
ante un público íntegramente 
composto por escritores é algo fora 
do común e resulta sempre unha 
experiéncia curiosa e interesante. 

ºGaleuzca das Letras celebrou-se 
nesta ocasión co leitmotiv da 

emigración e o exilio. A emigración .é 
tamén o tema dos filmes proxectados. 
Por iso se escolleron para tal ocasión • 
·Diante dos ollos curiosos de homes e 
mulleres de Catalunya, Euzkadi e 
Galiza, traballadores todos da palabra 
escrita, pasaron as austeras, concisas 
imaxes de O pai de Migueliño (1977), 
adaptación do estarrecedor retrato 
expresionista da obrigada viaxe ~o -
alenmar que A.R. Castelao pintara 
con mestria no seu libro "Cousas", e 
os fotogramas da história, tenra e 
triste, de Asunción Racamonde, 
concebidas en 1984, talvez baseando
se en feitos reais,.polo tristemente 
desaparecido Chano Piñeiro para a -
sua super-produción Mamasunción. 

Non deixará de haber quen pens_e 
que axuntar-se para falar.destes 

temas en relación coa Literatura é 
cousa pouco sensata, algo pasado de 
moda na España da modemidade: Son 
sen dúbida os mesmos desinformados, 
idénticas voces que r~histan ante as 
películas que tratan da Guerra Civil, 
feíto histórico que ainda pode 
suministrar argumentos ahondo, 
como ven de demostrar ainda non hai 
moito o cineasta británico Ken Loach. 

A emigración, fenómeno social 
ftintimarnente vinculado á 
realidade deste país peninsular, foi en 
Galiza, se cadra, onde tivo máis 
grandes repercusióDS- Os·escritores 
non se libraron da sua influéncia: ben 
como integrantes da própri·a diáspora, 
ben como "cronistas" da mesma. 
Ainda hoxe non resulta doado facer 
un relato literário ou cinematográfico 
sobre a Galiza máis actual sen que 
apareza por algún sitio, ainda que 
sexa de esguello, do xeito máis 
colateral, algún indicio que poña de 
manifesto o fenómeno en cuestión. E 
terá de pasar unha chea de tempo 
para que isto deixe de ser asi. Ben 
quererían algúns, esperamados na 
fraxilidade da memória histórica, que 
disto non se falase nen se escrebese. 
Mais, o verdadeiramente moderno 
dos escritores, dramaturgos, poetas, 
cineastas é "escreber a história", 
seguir escrebendo-a para que a 
coñezan os que non a viviron e os 
máis vellos non a es·quezamos. • 

• Tras a pega~a 
do sindicalista 
Roxélio Mazaeda 

Desde o Centro de Estudios e 
Documentación Bias Espín da 
Costa da Morte, informan das 
actividades que se están a 
organizar pola zona. Das roáis 
destacábeis, a que leva a cabo o 
escritor Xosé Manuel Lema, 
recopilando datos sobre o 
sindicalista Roxélio Mazaeda 
Novais. Este home foi o 
presidente do Sindicato de Oficios 
V ários de Ponte do Porto, 
parróquia de Camariñas e veu 
truncado o seu activismo polo · 
alzamento militar de 1936. Lema, 
xunto co historiador Miguel Anxo 
Hermida, qqere reconstruir a vida 
do sindicalista, axudado do 
contexto histórico e das 
lembranzas dos máis véllos de 
Ponte do Porto. Roxélio Mazaeda 
viviu agachado, nunha casa da 
parróquia durante vários anos coa 
complicidade viciñal e, despois, 
tivo que fuxir coa sua irmá a 
Cuba, atravesando a fronteira 
portuguesa vestido .de muller. En 
Ponte do Porto, ainda perviven 
moitas lembranzas desté 
personaxe. 

O Centro Bias Espín cambiou de 
xunta directiva e conta con 
diferentes liñas de traballo: o local 
social está aberto toda a semana, 
con actividades de promoción do 
galego, da leitura,do rock e a 
publicación dun boletín literário. + 

·•Premiado 
en Zaragoza 
un vídeo educativo 
daAS-PG 

A VII Bienal de Cine e Vídeo 

. ' : 
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.Científico Español premiou o 
vídeo A mensaxe das estrelas co 
Diploma de Honra da 
Universidade de Zaragoza. O 
vídeo foi apresentado pola 
Asociación Sócio-Pedagóxica 
Galeg~ cun guión de Emilio 
Vallo e Ramón Vilalata, 
profesores de ensino médio dos 
institutos de Elviña e Muros, que 
combina a Física e a Astronomía. 
O certame que organiza a 
Universidade de Zaragoza ten -
como obxe·cto fomentar a · 
utilización dos médios 
audiovisuais nas distintas áreas 
de educación. O vídeo ·premiado 
ten sete secuéncias a través das 
cales explícanse conceptos 
científicos: a unfversalidade das 
leis físicas, interaccións 
fundamentais, partículas 
elementais, escalas e distáncias 
no Universo, a formación das 
estrelas, as _ondas e a morte das 
estrelas. 

Hai dous anos, o traballo da AS
J>G, A cultura dos castros, acadou 
o prémio á mellor producción de 
vídeos didácticos, convocado pola 

· Secretaria de Estado de 
Educación.+ 

• Xornadas 
sobre as novas · 
tecnoloxias 
en galega. 

O Centro de Estudios Língua e 
Empresa (CELE) organiza as 11 

. Xomadas Vender en Galiza, 
ven4er en galego, que, este. ano, 
adícanse ás empresas galegas e os 
novos médios de comunicación. O 
obxectivo das xomadas, que se 
desenvolven o Venres 15 en 
Ferrol, é dar a coñecer as novas 
tecnoloxias e a necesidade de que, 
desde o ámeto empresarial, se 
busque un espacio nelas desde o 
·próprio país. Están dirixidas a 
todas as empresas privadas e 
públicas que estean interesadas 
nos novos xeitos de 
comunicación, pola sua presenza 
no mercado internacional ou por 
simple coñecemento. Participarán 
o director xeral de Intelsis, do 
Grupo Televés, Xerardo Garcia 
Campos, os xomalistas Luís 
Reales, de Cataluña e Glyn 
Williams, de Gales, e Xavier 
Alcalá, director do CIS-Novas 
Tecnoloxias. Como representantes 
da actuación da Xunta ante as 
novas tecnoloxias, estarán 

••••••••••••••••••••••••••••e•• . 
•Novo disco . 

: · de Milladoiro . 
Mentres en Santiago, na 
exposición Gal/aeci~ Fvlget, 
continúa a soar a banda · 
sonora composta e 
interpretada por Milladoiro 
para amostra universitária, o 
grupo galego vén de concluir : . 
os últimos retoques do que • 
será o seu imiQente disco 
navideño. Gravado en 
directo, na Arxentina e máis 
en Ortigueira, con 
comentário incluído, extraído 
do diá.fio La Nación de 
Buenos Aires. Duplo disco 
de Milladoiro á vista, con 
rosaliano título: Asjadas de 
estraño nome.+ . . •..............................• 

presentes Manuel Regueiro, 
director xeral de Política 
Lingüística, Xesús V arela, 
secretário xeral de Comunicación 
e António Couceiro, conselleiro 
de Industria.+ 

• Pintura, cinema 
e instalacións 
en Allariz· 

Até o 17 de Decembro, está e.berta 
unha exposición colectiva na 
Praza do Matadoiro de Allariz. 
Xaime _Piñeiro apresen ta a sua 
abstracción colorista con 
diferentes técnicas e formatos e 
Xavier V arela, o seu realismo 
intimista con espidos e retratos en 
grande formato. Jorge V arela 
participa cunha instalación, que 
amosa unha reflexión sobre el 
mesmo e Manuel Quintas e 
Jacobo Marraco, cunha 
curtametraxe macabra, sanguenta 
e humorística.+ 

• Inaugúrase 
o novo Museu 
de Belas Artes 
da Coruna · 

Cunha superficie de 5.500 metros 
cadrados, o novo Museu de Belas 
Artes da Coruña foi inaugurado o 
Martes 12 de Decempro pola 
ministra de Cultura, Carmen 
~borch e o presidente da Xunta, 

.......•.....................•...•.•.......••.•.••....•••.....•.............•........•................. 
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• Comeza 
a conmemoración do 150 
aniversário 
do instituto Xelmírez 

• O Venres 15 de Decembro, o Instituto de 
Bacharelato Arcepisbo Xelmírez 1, de Santiago 
de Compostela, comeza a celebración do 
cumpreanos do centro. Cento cincuenta anos de 
história que se queren comprimir nuns meses de 
celebración. Na xomada inaugural, participarán 
o presidente da Xunta, Manuel Fraga, o delegado 
do Governo en Galiza, Domingo García Sabell, o 
alcalde da cidade, Xerardo Estévez e outras 
autoridades políticas. Durante os vindeiros 
meses, o instituto organiza conferéncias, 
exposicións, publicacións, ciclos de cinema, 
unha mostra sobre o_pasado e o presente do 
centro eo I Certame Literário Anxel Casal, para 
alunos e alunas de ensino médio, que será 
fallado o 18 de Maio, dia no que se fundaron, en 
1916, as Irmandades da Fala. + 

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

Manuel Fraga. Para o proxecto, 
foi necesária unha inversión de 
máis de novecentos millóns de 
pesetas, dos que o Ministério de · 
Cultura aportou 850 e a Xunta, o 
resto; ainda que, coa titularidade 
est'atai, será xestionado pola 
Administración autonómica. 
Fraga reseñou a colaboración das 
duas administracións para a posta 
en marcha do museu. O edificio é 
obra do arquitecto Manuel 
Gallego J orreto e está proposto 
para o Prémio Nacional de 
Arquitectura. Os novos fundos 
artísticos incluen a maior 
colección de obras de Luis 
Seoane.+ 

• Nuñez e O"Flynn 
unen as gaitas 
galega e escocesa 

No Teatro Rosalia de Castro, da 
Coruña, o gaiteiros Carlos N uñez 
e Liam O'Flynn, ofrecerán un 
concerto xuntos o dia 16 de 
Decembro, en duas sesións. 
Ambos músicos acompañaranse 
dos seus respeitivos grupos; no de 
Carlos N uñez atópanse dous dos 
que foran os seus tompañeiros en 
Matto Congrio, Diego Bouzón e 
Pancho Alvárez, e Liam O'Flynn 
ven acompañado de Arty 
McGlynn, que tocou con Van 
Morrison, e Rod Me Ve y.+ 

• Fraga louva 
a Alonso Montero 
polo seu 
compromiso 

Xesús Alonso Montero recibiu na 
Coruña o prémio F ernández 
Latorre e, tamén, as verbas de 
louvanza do presidente da Xunta, 
Manuel Fraga, que presidia o acto. 
Calificou ao profesor de 
"intelectual comprometido e 
militante afervoado no grande 
universo da cultura galega". 
Tamén reseñou Fraga o eu xeito 
de estudiar a língua. "Os socalcos 
no que e cultiva o viño do 
Ribeiro é unha· imaxe moitas 
veces empregada polo profesor 
Alonso Montero para explicar os 
distintos nivei nos que 
socialmente se desenvolve o 
galego, cun rexistro popular, 
próprio dos socalcos de abaixo, e 
outro culto, próprio dos socalcos 
de arriba", dixo do premiado.+ 

• Retómase 
o proxecto · 
da Orquesta 
da Comunidade 
Autónoma 

A concesión da capitalidade 
cultural a Santiago para o ano 
2000 influiu na consideración de 
retomar o proxecto da Orquesta da 
Comunidade Autónoma, que se 
abandoara a primeiros de 
Outubro. Concello, conseUaria de 
Cultura e Auditório de Galiza 
chegaron a un acordo polo que, 
para o próximo ano, xa pode 
haber unha orquesta constituida. 
O alemán Helmuth Rilling será o 
director, como xa estaba previsto. 
A Escola de Altos Estudios 
Musicais, que era a outra parte do 
proxecto, estará financiada pola 
Xunta.+ 



Mellar 
o tema 
·que ª· forma 
Ves ti o 
de Xosé Miranda 
Ensinar deleitando. Eis a vella 
mentira. Porque ninguén ensinará 
ben sen deleitar a quen reciba. E o 
gozo polo gozo apenas é máis que 
o deleite de aquelo que xa coñece
mós e nos compraceu. Eis a vella 
trampa: gozar de (con) algo novo, 
que na medida en que é novo atrai
rá (gozaremos) e incrementará o 
naso mundo cognoscitivo (apren
deremos). Sabe desta falácia aquel 
que comprende que "todo é vello 
na terra". E aquel que, sabiamente, 
nos envolva a mesma mensaxe en 
outras palabras concentrará a nasa 
atención. Se cadra só nos interesa 
oír a mesma história de outra ma
neira contada. Velaquí a importán
cia da forma. Non é igual choiva 
que saraiva, e ninguén nace ensi
nado e todos precisamos que se 
nos lembre aquelo que (des) coñe
cemos. Porque así existe (é) a 
mensaxe e existimos (somos) nós, 
nada existe que non se manifeste. 

Aínda así, ensinar deleitando é al
go ben difícil. Nin todo ó mundo 
ensina ben nin todos sabemos go
zar -sobre todo se non nos 
aprenden. Admitamos, pois, esta 
trampa, esta falácia como condi
ción inherente á nasa natureza 
humana de fráxil memória. Que 
de todo se pode aprender, e moito 
deste Vestio. Causas vellas, anti
gas tanto que xa as deberíamos 
aber e, se cadra, por eso as es

quecemos. A no a natureza primá
ria e agradecida a aquelo que nos 
dá a vida, e nola quita. 

Arredor das vella tradicións ani-

Xosé Miranda. 

mistas e naturistas, que aniñan no 
máis fondo do ser galega din que 
desde os celtas, Xosé Miranda 
constrúe unha história actual. A ac .. 
ción desenvólvese en Viana das 
Veigas: é o mesmo dicir en calquer 
val da Galiza a onde chegue unha 
viana, un camiño. Como sempre, 
Xosé Miranda proporciona un 
asunto atractivo, un tema que mete 
ao leitor dentro da novela e difícil
mente o deixa fuxir. A curiosidade 
de Douglas Campbell é a nasa cu
riosidade. A necesidade indagató
ria de Eva García é a nasa necesi
dade de saber (máis) de Vestio 
Alonieco. Este trío de personaxes é 
a base sobre a que se asenta o dis
curso Rosa, o marido de Eva e as 
demais personaxes non pasan de fi
gurantes imprescindibles na am
bientación. Sen esquencer o rol es
telar de Xosé Luís Branco, verda
deiro incitador, propiciador de este 
¿fantástico? asunto. 
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Pero se o asunto é 
algo· no que Xosé 
Miranda nunca de
frauda, non acon
tece o mesmo coa 
configuración das 
personaxes: una 
ou, como moito, 
dúas personalida
des evolutivas é 
moi pouco. E é 
que a verosimilitu
de perde moito. Si, 
a verosimilitude. 
Por moito que o 
tema fara perten-

/ cente ao apartado 
do fantástico, ela 
sería imprescindi- -
bel. Non se poden 
facer concesións 
aquí. A medida en 
que eremos dá a 
medida en que o 
contador pon inte
rese no asunto, e 
as dúas medidas 
son recíprocas. 

E precisamente ese 
interese, que en 

Eva é óbvia a súa existéncia e · 
magnitude, non se mantén ade
cuadamente por moito qúe o an
tropólogo inglés sexa o máis inte
resado en Vestio Alonieco. Desde 
logo, un terceiro narrador omnis
ciente, que nori é o principal, crea 
moitos problemas. Mesmo hai in
terferéncias absolutamente rexei
tables que tenden a confun~irnos. 
Nunca un narrador omnisciente 
deber interferir na parcela de dis
curso que corresponde a outro na
rrador diferente. Por iso só Dou
glas Campbell, narrador, ten po-

. testade para dicirnos que a sol 
deslumbra. O narrador omnis
ciente introdúcese no mundo sen
sorial do antropólogo e precisa
mente ese mundo sensorial é o 
que nos guía na leitura, pois logo 
debe ser el o comunicante das sú
as sensacións só pena de esnaqui
zar a estructura, que aquí se man
tén afianzada na interacción da 

história do antn;>pólogo e de Eva. 
E se hai un narrador omnisciente 
(conxuntivo, contrastivo ... como . 
sexa) séxase consciente de que a 
súa intervención na parcela narra
tiva de oµ.tro 
narrador, v ai 
producir un 
conflicto difí
cil de solucio
nar. Queda o 
recurso afec
tivo, constivo. 
O narrador 
omnisciente 
toma partido 
para que o lei
tor o faga ta
mén. . Pero 
aqu( o leitor 
sabe moi ben 
de qué laao 
está. Non hai 
bos nin ·ma
los, só misté-. 
río e. o que o 
leitor quere é 
averiguar: o 

Se o asunto 
é algo no 
queXosé 
Miranda 
nunca 
defrauda, 
non 
acontece o 
mesmo coa 
configura
ción das 
personaxes 

mesmo que Douglas ou Eva. V aia 
de exemplo. En realidade o narra
dor omnisciente sobraría se non 
fara necesário na ·conclusión. Tal 
e como se presenta o discurso. 
Con outra estructuración non pa-
saría o mesmo. 

Xosé Miranda, xulgado pola súa 
obra, presenta o cadro de aquel 
aut.or do que fascinaron tanto 
deteiminados temas --que sem
pre achen temas interesantes ta
mén é un mérito- que non 
presta toda a atención que debe
ra á forma. Xa desde a Historia 
dun paraugas azul. Só que as 
seguintes publicacións son moi
to máis breves. Pero non tiña~ 
porque ser menos pretenciosas. 
Este c~steiro ten vímbios bos 
para facer bos cestos, se se para 
e o pensa.+ 

. XOSÉ M. EYRÉ 

Vestio: Xosé Miranda. Edit. Nigra. Vigo 
1995. 

UNHANOITE 
CON CARLA 

ANISAL· C. MALVAR 

·Premio XERAIS 1995 ·-

A reconstrucción da historia · · 
contradictoria e fragmentada dun 
limpabotas de políticos crecentes que 
acabou marta. 

(Robert G. Méndez) 

XERAIS 
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eonta de libros 

Xerais· edita un 
· didonário de 
sinónimos 
O lexicógrafo LÚís Castro Macía é o 
autor do Diccionário Xerais de 

· Sinónimos. Termos afíns e contrários, 
que se pon á venda antes do Nada!. A 
obra está orienta~a a unha utilización 
máis rica do idioma e convértese nun 
manual util para aquelas persoas que, 
na elaboración de textos; atópense, a 
cotio, co problema da falla de palabras 
diferentes para o mesmo significado 
ou para significados contrários. + 
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o PríSciliano, cheo 
de poesia e ~úsica 
Prisciliano en Tréveris é unha traxédia 
en cinco episód.ios, que conta os 
últimos dias do heresiarca galego, 
desde a sua chegada a Tréveris cos 
discípulos, no ano 385, até o seu xuízo 
e a sua morte. Este libro conta con duas 
peculiaridades: a prim~ira é que sexa 
un Libro de autor nun sentido amplo, é 
o próprio Millán Picouto quen o edita 
ainda que o distribua X erais, e a 
segunda é a conxunción de poesia, 
teatro e música. O drama faise verso e 
a música que acompaña á paixón de 
Prisciliano está composta polo autor, 
que adxunta as partituras no libro+ 

Manual básico para 
redactar noticias 
Xosé López e Miguel Túñez, ambos 
profesores da Faculdade de Xornalismo 
de: Santiago de Co.mpostela, escriben 
Redacción en prensa: a noticia , que 
publica Edicións Lea. Este.manual non 
ten roáis ambición, segundo os autores, 
que introducir ao alurnno nas liñas 

_ básicas da construcción da noticia. Xa 
• non son válidas as regras de ouro que 

marcaron o xornalismo e a renovacíón 
ven dada pola demanda dos lectores. Os 
dous autores poñen en contacto aos . 
estudiantes coas voces máis relevantes, a 
nivel mundial, do xornalismo escrito.+ 

Daniel Hartas 
publica 
un novo libro 
As lérias do-Le iras é a novela que 
Daniel Hartas apresenta neste Nadal. 
Se ben, nas· anteriores o uso do galego 
non era constante, esta está escrita 
íntegramente en galego. Publicada por 
A.M Editores, de Madrid, a nqvela 
conta con vinte capítulos que 
abranguen o periodo de tempo 
comprendido entre as primeiras 
manifestacións contra Mario Conde 
polo peche do diario Ya até o seu 
encarceramento hai on ano.+ 
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Nais, 
damas, 
prostitutas 
e -f eirantas 
N ais, damas, prostitutas e féirantes 
é o núcleo aqalítico da tese de 
doutoramento lmaxes de mulleres 
na literatura galega contemporá-
nea á luz dos discursos feministas 
da escritora lucense Carmen Blan-
co. O título amosa sincreticamente 
os catro prototipos de feminidade 
fundamentais que unha lectura fe-
minista desvela na obra de seis 
somb.ranceiras 
figuras litera-
rías galegas. 
Esta obra con- As feirantas, 
tinúa unha tra-
xectoria críti- están nas 
ca que deu in- marxes 
teresantes máis 
froitos, como 

marxespola [.,iteratura ga-
lega da muller súa 

. (1991), Escri- in dependen toras galegas 
(1992), Libros cía 
de mulleres. económica 
Para unha bi- e vital bliografía de 
escritoras en 
lingua galega 
(1863-1992) (1994), O contradis-
curso das mulleres. Historia do fe-
minismo (1995) ou Mulleres e in-
dependencia (1995). 

Esta nova entrega cobre un ermo 
na crítica literaria galega, introdu-
cindo unha lectura renovadora que 
ten en conta as interferencias xe-
néricas, .desvelando así a existen-
cía dun ·pensamento androcéntrico 
col) implicación~ sexistas e ás ve-
ces misóxinas que nunhas rela-
cións de poder fan da muller "o 
outro", "o escuro", "a marxe". 

Que erro, 
que 
. 
1menso erro 
TwoMuch 
A produción de Andrés Vicente 
Gómez e Fernando Trneba, o coste . 
total de 1.600 millóns de pesetas 
(amáis cara do cinema español ~e 
sempre ), a estrea simultánea en 
130 salas de todo o Estado e un to
tal de máis de 130 millóns de re
caudación nos seus primeiros tres 
dias de exibición, son datos que 
pasaran ao arquivo final de "Two 
much", a esperada fita dirixida por 
Femando Trueba no Hollywood 
dos seus amores. Deses l.60Q mi
llóns hai que indicar que a meiran
de parte foron- a parar ás arcas per
soais das estrelas que protagonizan 
esta coínédia, rodada en Miarni e 
con moita lus nas suas paisaxes e 
nas facianas dos §eus personaxes. 
Eu ben sei que o Osear turra moíto 
á hora de sacralizar a determina- · 
dos cineastas (alguns nunca preci
saron tan coqueto monequiño- Bu
ñuel, Allen,Wilder- para serado
rados e a outros non lles sirviu de· 
nada, Johnny Garcí, por exemplo) 

Son seis os autores_ estudiados: 
Otero Pedrayo, Blanco Amor, Car
ballo Calero, Cunqueiro, Díaz 
Castro e Celso Erríilio. As súas 
obras reflicten a ríxida construc
ción xenérica por medio dod roles 
sóciais e familiares, nos que o ho
me e a muller ocupan ámbitos di
ferentes: o público e privado, res
pectivamente. O esquema compor- · 
tamental para cada un dos sexos 
estipúlase de xeito monolítico, sen 
físgoas, e por esta causa toda a que· 
se sae da norma, fica na.marxe. Os 
modelos aceptados e asociados ó 
Ben Supremo son a nai e a dama, 
pólos positivos fronte a prostitutas
e feirantas, encarnacións da Eva, 
da dama_ negra, do mal. 

Sore tódalas demais sobresae a fi
gura da ·nai, pensada e sentida tra
dicionalmente como acougo, co
mo refuxio e paraíso perdido, pe
ro tarnén como terra, muller forte 
e sufrida, piar da casa familiar e 
da propia nación, o que Celso 
Emilio chamarc;t "matria". Muller 
fértil, vista na súa ·función de re
productora e transmisora dos 
grandes feitos da Historia e dos 
"pequenos" aconteceres cotiáns 
da intrahistoria que elas foron te
cendo e destecendo. 

No tocante ós pó1os negativos pa
ra o pensamento patriarcal, Blan
co salienta, como vimos, ás prosti
tutas e ás feirantas. Mais se as pri
meiras sofren a súa marxinalidade 
na periferia do sistema (do .cal se 
dúbida forman parte), as feirantas, 
sobre as que recae todo o peso da 
linguaxe de prexuízos. androcén
tricos, están nas marxes máis lJlar
xes pola súa independencia eco
nómica e vital, por seren elas mes
mas nun mndo·de homes. · 

Así pois, Carmen Blanco, como 
unha feiranta máis, profundiza 
con esta rigorosa obra no micro" 
cosmos literario e no grande cos
mos que é a vida para, desde a 
"ficción" de un, achegarse ó ·ou:-

e serve aos máis integrados para 
ensallar traballo na Meca .da indús
tria. Pero o caso que agora nos 
ocupa pareceme unha estafa; un 
engano, un puro disparate de inter
cesión mediatica que non soporta 
nada ,ben o contraste coa realidade. 

Todos fomos convocados a bom
bo e prato a presenciar o acordo 
inicial da rodaxe de Two· Much, 
(segundo guión dos irmáns True
ba e partindo da novela de Donald 
Westlake) cando só era un proxec
to nas cabezas dos seus oficiantes 
; e ia facerse no cerm.e do Impé
rio, ainda por riba. Logo asisti
mos, outra vez abraiados, aos ca- . 
neo!) que provocaba a sua rodaxe 
e que foron ampliamente publici
tados pola prensa; a amarela (os 

GuieirQ 
CULTURAL . 

tro e comprendelo en toda a súa 
diversidade. • 

OLGANOVO 

Nais, damas, prostitutas ·e feiranlas, Vigo, 
Xerais, 1995, pp. 294. 

Uri canto 
,,,, ,,,, . 
e ma1s 
ca un conto 
Narracións orais 
do conc.ello 
de Palas de Reí 
Non é nengunha novidade o f alar 
·de rupturas nos modos ou vías de 
transmisión dunha cultura, mal cha
mada tradicional, onde a oralidade 
era a principal fonte de coñecemen
to. O identificar oralidade con tra
dición, e o que todo isto significa 
como modo de vida económico, so
cial, lúdico e simbólico, levou a 
identificar o chamado tradicional 
co atraso e o mal chamado desen
volvemento coa· modernidade. Así 
vai esmorecendo unha literatura 
oral porque se identifica cun modo 
de vida xa superado e, polo tanto, 
inferior, cal era o mundo da pala
bra, e entra agresivamente o mundo 
da imaxe, senón como se entende o 
"éxito" de esperpentos coma Luar. 

Esmorece con ela o int€rese por co
ñecer a orixe das cousas que nos 
poden -parecer máis lonxanas. Fo
méntase así unha imaxe decrépita e 
desvalorizada do "tradicional" que 
impede un achegamento natural a 
este mundo. Sen embargo a orali
dade foi a única maneira de chegar 
a coñecementos universais que se 
ían enriquecendo ao facerse locais 
e adquirir variedades formais. Pero 
entón chegou a luz e o acender a 

amores de Banderas e Griffith 
xurdidos mentres traballaban) e a 
máis sesuda (mesmo algurrha es
pecializada) que, sen recato a1gun, 
facia reportaxes de como ia o pla
no de filmación, das dificuldades 
que aparecían, dos catarros de 
Banderas ou os sorrisos de. Mela
nie. Alguns perguntabámonos se 
en realidade estabamos asistindo, 

, sen sabelo, a unha nova epopeia 
tipo "Foise co vento", tal era a 
embergadura da información que · 
recibiamos da1go que ainda non 
existia. Finalmente a traca final, 

- coa presenza en · Madrid ·en carne 
mortal dos dous enamorados pro
tagonistas, eclipsaba calq1:1era ou
tro tipo de información. Eles esta
ban ali, na capital do Estado para 
apresentar, en olor de multitudes, 

bombilla apagouse esa criatividade, 
perdeuse o rito de contar. Era, ta
mén, unha maneira de lembrar, de 
identificarse, maneiras que non se 

· . escudaban na palabra escrita, cousa 
que si ten que facer o estudioso. E 
iso é o que fai o antropólogo Xerar
do Pereiro nun traballo que lle vale
ra o I Premio Vicente Risco de An
tropoloxía e Ciencias SociasC1

> • 

Neste traballo Xerardo Pereiro fai 
unha aposta non só por recoller e ar
quivar unhas lendas e uns contos, 
que poden ben e moi pronto desapa
recer, cando desapareza o narrador. 
A aposta do antropólogo vai máis 
alá do simple resgate, da recupera
ción. O tesouro está vivo e está inte
rrelacionado co mundo no que se 
acocha, porque como di o autor un 
conto é algo máis ca un conto. In
tenta utilizar as nari-acións;non quer 

-recoller contos por recoller, quer 
usalos socialmeñte, e faino xa ao es
coitar o conto, pois, como di Goody 
a narrativa oral coi:nponse durante a 
representación, durante o acto co
municativo, que é un modo de co
municación, de expresar uns coñe
cemeritos, de facer afrorar uns re
cordos, xa que non é o mesmo con
tar un conto hoxe que hai uns anos. 

Pódeselle quitar rnoito rendemento 
a este material oral. Un sítio onde 
se pode traballar debe ser nas es
colas e nos institutos, pero hai que 

o último traballo do alto rapaz que 
pasou da cafetaria Yucatán á mesa 
camilla de Billy Wilder. Immedia
tamen'te a semente verquida nos 
cerebros dos consumidores co

. menzaba a traballar a velocidade 
de vertigo e púñase a medrar in
controladamente provocando o 
síndrome da necesidade de ir ver 
o filme o máis axiña posíbel. 

Porén, unha vez situados frente á 
grande saba máxica, viñanos a to
dos un fundo desencanto e Two 
Much. caiase 
do seu pedes-
tal prefabrica-
do e o presun- Banderas 
to feitizo de 
F e r n a n d-0 teria que ter 
Trueba con- sido, cando 
vertíase nun menos, un 
pesadelo ina-
guantábel. Ali Cary Grant 
non babia ria
da: o guión 
era {eble, mal 
armado e des
v e r te b r ad o, 
composto por 
unha urdim
bre in al arte-
llada aoque a 

para ser 
quen de 

. erguer unha 
empresa tan 
insostíbel 

insuperábel, . 
por mala, interpretación de Anrt>
n i o Banderas axudaba, ainda 
mais, a precipitarse polo pozo do 

transmitir o saber tradicional non 
como algo caduco, non como algo 
alleo á vida do neno ou do mozo, 
como algo desvinculado do seu 
entorno. Educar na oralidade non 
é, non ten por que ser, unha educa
ción contraposta á "oficial", serían 
necesariamente complementárias. 

Este traballo pQn de manifesto a im-
portáncia que ten na nosa sociedade 
afuda a oralidade e o moito que afu
da se pode fa-
cer desde o 
campo da an-
tropo loxia, Pódeselle 
pois, e como 
xa dixera Brian 
O'Neill, anali
sando uns con
tos que lle 
contaran no 
Caurel, as na
rrativas son 
unha das moi-
tas formas de 

quitar moito 
rendemento 
a este 
material 
oral 

expresión artística de contradicións 
reais e perdurantes no méd:io da so
ciedade rural galega: momentanea
mente o conto resolve a contradi
ción através da inversión da escala 
dos estatutos sociais e da inversión 
simbólica da relación de poder.• 

M. VILAR 

(1) Narracións orais do cancel/o de Palas 
de Rei. Xerardo Pereiro Pérez. Editorial So
telo Blanco. 

non creíbel; e estes elementos, ou 
me11or a sua evidéncia, represen
tan o pior cancro para calquera 
comédia que se précie. Banderas 
teria que ter sido, cando meno , 
un Cary Grant para ser quen de er
guer unha empresa tan in ostíbel. 
Pola sua banda, a Griffith compón 
unha personaxe construida de xei
to rutinário, traballada con deslei
go e sempre na tesitura de pergun
tarse que fai unha rapaza coma ela 
nunha película coma esta. Só unha 
Daryl Hannah oferece grácia, ve
rosimilitude e aporte profesional. 
Definitivamente, Femado Trueba 
fai en Two Much unha comédia 
que funciona e existe máis por su
ma de dependéncias de modelos 
clásicos (máis asimilados na me
rnória cinéfila que na sua posta en 
prática) que como exemplo de ta
lento e frescura criadora, de nat.u: 
ralidad.e e sinxeleza .. Tanta porta 
que se pecha e que se abre, tanta 
confusión de situacións e persona
xes, tanto ·malentendido e · tanta 
reiteración de gags xa caritados 
que funcionan máis por acumula
ción que como recurso dramático 
db guión, é certo que chegan a 
. forzar se.n querer máis dun sorriso 
no espectador. Pero, de que forma 
se non é ,asi este poderia: amortizar 
uns cartos tan mal investidos?• 

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS 
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A integración europea exixe lazos 
' . 

entre Galiza e Portugal, segundo a AGAL 
O congreso de Coopera<;om transfronteiri<;a tratou 
o afastamento de ·pavos viciños .· 

•A. ESTÉVEZ 

Hai casos de pavos 
achegados 
xeograficamente que 
sofren un afastamento 
cuxo resultado máis 
palpábel é o 
descoñecemento mutuo. 
Galiza e Portl.~al viven 
afastados, segundo a 
Associas;om Galega .da 
Língua. O recente 
congreso Jdentidade 
cultural e cooperafom 
tra.nsfronteirifa. O 
exemplo de Galiza
Portugal norte" tratou 
en tres dias, 7.,8 e 9 de· 
Decembro, os 
problemas, perspectivas 
e proxectos que se dan 
entre pavos achegadps 

Quizais as preséncias máis espera
das no congreso foron as que se 
converteron en auséncias. Ferdi
nando Albanese, director do Con
sello de Europa, e J acques-Méde
ric Chevrot vicepresidente do 
Congreso das · Rexións do Conse
llo de Europa, non puideron estar 
en Vigo, polos problemas que se 
deron nos aeroportos franceses 
debido á folga do sector público. 
Seria a primeira vez que estarían 
no Estado español sen tratarse 
dunha visita oficial. 

Tres dias de debates e posíbeis so
lucións desenvolvéron e no congre-
o da AGAL, que apontou como 

conclu ión mái clara que a frontei
ra entre Galiza e Portugal é unha 
das mái pechadas de Europa. Pú
xose de manifesto a necesidade de 
que Galiza non perda a oportunida
de de estreitar relacións co norde de 
Portugal. O programa INTERREG 
1 da Unión Europea aplicouse des
de o ano 1990 até agora e os mem
bros da AGAL eren que o positivo 

O congreso da AGAL celebrouse no Auditório·Caixavlgo durante tres dias. ANT 

destes fundos é a sua apertura á to
do tipo de cooperación. Agora, que 
está programado o INTERREG II, 
Ga1iza ten a oportunidade de levar 
a cabo proxectos, non só empresa
riais. Unha das conclusións do con
greso foi a necesidade de controlar 
os fundos de cooperación, sobre to
do no campo da língua e da cultura 
galego-portuguesas. 

Representantes portugueses, cata
lanes e das comunidades alemanas 
en Bélxica e Suiza falaron sobre 
as minorías, con especial fincapé 
nas suas línguas. Tamén se falou 
do médios de comunicación e da 
falla de circulación de informa
ción. Desde a AGAL, poñen de 
manifesto que, en Portugal, se re
cibe información da Galiza a tra
vés dos xornais do Estado espa
ñol. Sen embargo, a fórmula nqn 
funciona ao revés. Nos quioscos e 
librarias da Galiza non hai xornais 
portugueses. "Reclamamos que os 
Estados ponham os rneios técni
cos necessários para a difusao da 

televisao portuguesa na Galiza, e 
dos jornais portugueses em toda a 
Galiza", din desde 
a asociaicón. 

nización sindical e política de Ga
Iiza e Portugal. Só hai alianzas en

tre empresários, 
non entre o resto 

Desligamento 
· progresivo · de 

Portugal 

Participantes no 
congreso lernbra
ron o achegamento 
que existía entre 
Galiza e norde de 
Portugal nos anos 
20 e 30. "Ademáis 
de existir un con
tacto, a Xeración 
Nós, a do Partido 
Galeguista tiñan 
parceiros da outra 
bando do Miño'', 
di Alexandre Ban
h os, rnembro da 
AGAL Os gran-

Unha das 
conclusións do 
congreso f oi a 
necesidade de · 
.controlar os 
fündos de 
coperaciói;i no 
campo da 
língua e da 
cultura galega-

:. portuguesas 

des contactos rernatáronse e non 
existen ~emellanzas entre a orga-

das forzas sociais. 

Os invitados por
tugues~s ao con
·greso amosaron 
unba fonda · preo
cupación pola par
te de culpabilida
de que ten o seu 
pais na auséncia 
de relacións con 
outros pavos. Es
tar insertos na 
Unión Europea 
exixe outra visión 
do Estado, segun
do declararon. A 
AGAL tamén se 
manifestou oeste 
ponto. "Exigirnos 
tarnbém que os 
poderes públicos 

O ES~UDQ DA GALIZA DESE~ADQ 
PQR CASTELAQ 

dos Estados Portugués e Espan
hol facilitem a comunica\:ªº 
transfronteiri9a por estrada e ca
minho de ferro de tal modo que 
as comunica\:oes postais sejam 
estabelecidas directamente e nao 
vía Madrid. Is.to deve conduzir a 
que as taxas postais entre Galiza 
e Portugal sejam equivalentes as 
vigorantes entre cidades de cada 
ufn dos paises, e o mesmo para os 
telefonemas", din. 

EN ~HAVEIRQ 

PREZQ 500 PTA 
+ 160 PTA DE ~ASTQS DE ENVlQ 

PA~AMENTQ A MEIQ DE SELQS DE ~QRREQS 
QU INgRESQ NA -~QNTA 

DE CAIXA GALI~IA 
2091 0501 683040001024 

ANOSA TERRA 

Propostas optimistas no dia da 
ciausura, o 9 de Decembro, como 
a que fixo Xoan Guisán Seixas. 
Cun soporte visual deu a coñec.er 
un dicionário vivo común para 
Galiza e Portugal. Poi o dia con 
maís asistentes ao congreso, onde 
chegaron representantes do Brasil. 
A mensaxe final estiva baseada. 
nun análise xurídico: se a superes
tnictura cámbia, os pavos vense 
afectados. É dicir, min contexto .de 
relacións inteniacionais •. os pavos 
deben buscar xeitos de coopera
ción, sobre todo se están tan perto 
como Galiza e Pm:tugal. + 
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{j? gaiteiro solitario 

A luz de 
Portomeñe 

• MANuEL RlvAS 

25 

Leo a entrevista que 
Leoncio González lle fai 

a Victor Manuel Vázquez 
Portomeñe en La Voz de 
Galicia (11 de decembro) e 
fico fascinado como se falara 
un nenufar no encoro de 
Belesar. 

Pregunta o periodista: 
¿Que cousas non 

repetiria do anterior 
Xacobe(I? 

EPortomeñe, recén , 
chegado de Xapón, 

como quen baixa non 4x4 da 
montaña sagrada de F.uji, 
vai e solta este haiku 
forestal: "Un tema moi 
criticado, en lo que yo sigo 
creyendo, fue lo de Julio 
Iglesias pero no lo repetiría. 
Cuando delante de un gran 
bosque se pone un enorme 
árbol y a las personas que 
no tenemos demasiada 
estatura s'e nos coloca el 
árbol delante hay el riesgo 
de que no veamos el bosque 
y hasta es posible que 
alguien se confunda que no 
hay bosque, sólo esste árbol. 
Es por lo que lo apartaria. 
No le permite a Galicia ver 
el gran bosque que crece 
detrás". Máis claro, auga. 

Portomeñe é moi 
discutido, sobre todo 

polos señoritos do seu 
partido, aos que non lle 
gusta nadiña ese aire ousado 
de avogado- cowboy que 
baixa á cidade sen 
complexos e sen por de 
Armani sen quitar as 
esporas. A min, pola contra, 
Portomeñe paréceme o 
paradigma do polftico 
moderno, un mago 
transformista capaz de 
converter ao Aposto) nun 
persoaxe de Walt Disney. 
Ninguén sabe xa como se 
chama o arzobispo de 
Compostela, se é q~e o hai, 
pero, ¿quen non coñece a 
Portomeñe? 

Antes de marchar a 
Xapón, Portomeñe 

recordábame ao John 
Turturro de Norte entre as 
flores. Esa picardia 
simpática, ese innato sentido 
da supervivencia, esa 
cualidade de facer ben o ben 
e mal o mal, cando bai tanto 
afeccionado que fai mal o 
ben e ben o mal. Agora volve 
reencarnado en Notoori 
Norinaga, o grande profeta 
xintoista, e explícanos por 
fin, coa transparente 
parábola. da floresta, o 

· misterio da contratación de 
Julio Iglesias. 

Notoori Norinaga (1730-
1801) é célebre no 

mundo enteiro pola obra 
titulada Aparta loureiro 
verde, deixa clare~ar a lúa, 
que estou no medio do 
monte e non vexo cousa 
ningunha.+ 

.1 
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Os irmáns Forman, "Ópera-Barroc;a" 

Compañias peninsulares e 
europeas 

·no Festival de Títeres de Vigo 
Segue a s~r o único 
de carácter internacional na Galiza 

•H.V. 

Un espectáculo checo 
desenvolvido polos 
lrmáns Forman-fillos 
de Milos Forman- é a 
máxima atración do V 
Festival Internacional de 
Títeres de Vigo, único 
desta categoria que se 
celebra na Galiza. Desde 
o. Mércores 13 de 
Decembro até o Domingo 
17, o Audi.tório do 
Concello .e vários locais 
públicos desa cidade, 
albergarán uns 
espectáculos de títeres 
qµe comprenden as máis 
di versas técnicas deste . 
tipo de arte cénica. 

Os títeres de vara dos Irmáns For
man ocuparán o Auditório do Con
. cella duas veces para representar a 
mesma obra: -Opera Barroca; será 
o Xoves 14 ás 15.30 horas e o Sá
bado 16 ás 2.1 horas. Opera Barro
ca está basaba nunha das máis so
branceiras óperas populares checas 
e nela os actores-manipuladores 
cantan e bailan coas marionetas, 
construindo un espectáculo moi in
teresante e divertido e de grande 
calidade técnica e profj.sional. 

As duas representacións da obra 
Totem, teatro de lus negra, inter

. pretado pala compañia inglesa 
Northern Black Light Theatre, o 
Mércores 13, ás 10.30 horas e ás 
1 ~.30 horas no Auditório do Con
cello, están dirixidas aos escolares. 
Ttátase dun especáculo de criazón 

- colectiva inspirado nas lendas dos 
índios de Norte América. A obra é 
moi visual, e nela combínanse ma
rionetas xigantes, actores-baila
rins, máscaras e ilusións máxicas 
baixo unha lus ultravioleda. 

Funcións golfas 

É moi agardada a función máis gol
fa do festival -a partir das 23 ho
ras-para adultos do Xoves 14 no 
pub Xentes, ali as compañias Els 
Rocamora, de Catajunya, e Mario-

netas do Porto, de Portugal, inter
pretarán as obras La Maleta e Os 
Robertos. O grupo catalán bota 
man dunha combinación entre ma
rionetas e actores para tratar de 
criar a ilusión "de vida própria nos 
monecos, isto dá a posibilidade de 
provocar ~ituacións moi divertidas. 
A obra La Maleta tamén será repre
sentada o Venres 15 ás 12.30 horas 
no Auditório do Concello. Pola sua 
banda, Os Robertos é unha obra 
que representa unba das tradicións 
máis antigas dos títeres europeus e 
apreséntanse nus, sen máis adita
mentos estéticos que as ropaxes da 
própria_ marioneta de luva, de tal 
xeito que a manipulación rápida do 
guiñol é o elemento que marca a 
calidade do intérprete. Aí é onde o 
director da compañia,-Joao Paulo 
Cardoso, demonstra unha capacida
de que o avala como o titirieiro 
máis importante de Portugal. 

O Domingo 17 ás 21 horas , no 
Auditório do Concello, haberá un
ha representación de títteres de te
ror. O Teatro· Corsario de Casti
lla-León porá en cena a obra La 
Maldición de Poe: a fuxida. das 
constantes camadelas que a morte 
pon a dous amantes adolescentes. 
La Maldición de Poe usa da esté
tica ·do tem'bel, con cenas crueis, 
ainda que poéticas, pero sazonada 
con humor. 

Os . outros espectáculos son os se
guintes: A función golfa para adul
tos no café Arco da Vella (Mérco
res 13 ás 23 horas), a cargo de Te
aro Kaos, da Galiza, que interpre- . 
tará Amor e ctimes de Juan Pante
ra, títires de luva e vara. O espec- · 
táculo para todos os públicos do 
Venres 15 (ás 21 horas no Auditó
rio do Concello), pola compañia 
basca Taun Taun que, con técnica 
mista, interpretarán Makinatu. E a 
función infantil do Domingo 17 
(ás 17 horas n'ó Auditório do Con
cello), a cargo de Teatro de la Lu
na, de Madrid, coa obra de várias -
técnicas Elmer el Elefante._ 

"Seguimos a ser o único festival in
ternacíonal de títeres que hai na 
Galiza", explicou Migu_el Borines, 
coordenador dun evento que está 
patrocinado polo Concello de Vigo 
e está organizado pola sección ga
lega da Unión Internacional da Ma
rioneta, á que están asociadas todas 
as compañías de títeres que hai no. 
país e orgaismo internacional máis 
representativo desta ·arte cénica. + 

G~!J!O . 
J 

A LITERATIJRA GALEGA A DEBATE 

NADA PERSONAL 
MANlJEL VEIGA 

~ 

1 A literatura serve máis 
para explicar· o mul)do · 

que para intervir nel , afir
ma Manuel Rivas. 

Non seria esta unha opi
nión demasiado hetero
doxa nen sequera na Rú-· 
sia soviética. Lenin dixo 
de . Tolstoi, que "non 
comprendera '. ' e me~nio 
"se confrontara" coa re
volución rusa, cuxo trun
fo non chegou a ver, pero 
que sen embargo fara ca
paz de recoñecer e trazar 
as peculiaridades históri
cas do seu tempo. De 
certo que a maior parte 
do campesiñado chorou e 
rezou, filosofou e soñou -
en palabras de Lenin- , 
escrebeu peticións e fea
li zo u protestas exacta
mente co espíritu que 
Tolstói soubo refrexar. 
Mália non ser, por tanto , 
o autor de Guerra e paz 
un revq]ucionário, nas 
suas obras encóntrase un
ha parte· da, xénese dos 
dez días que estremece-
ron o mundo. A revolución tivo, na .prática, apolo- · 
xetas que fixeron menos por ela. 

2Suso de Toro ere_ no indivíduo e na sua capacidade 
para abrirse camiño. 

Inspírase na ética calvinista , expresada nunha frase 
habitual dos · filmes norteamericanos: "Para conseguir 
algo só necesitas desexalo con suficiente forza !". 

3 Riv~s e de Toro fian do mercado . . 

É o libro un elemento de consumo?, perguntáronlle a 
Rafael Dieste. "Consumo -responde- significa gasto da
quelas cousas que co tempo se extinguen ou destruen. O 
uso que define ao libro é a leitura Pero a leitura do libro 
non o gasta (salvo no aspecto físico). De todos modos 
ternos que recoñecer que certos libros se extinguen axi
ña. Pode un emprestalos ou regalalos despois de lelos, 
mais non relelos, senón é por aposta ou peniténcia". Os 
libros ~este último xénero poderian ser tomados, con
clue Dieste, "como elementos de consumo". 

4Rivas e de Toro rexeitan igualmente os círculos de 
iniciados e proclaman a sua vontade de gañar no

vos leitores. 

Blanco Amor decia que tiña "a mania da xente.". Asi 
escrebeu Teatro prá a xente, Xente ao lon.xe, Contps 
prá xente (subtítulo de Os Biosbardos). E explicaba 
que a "xente" era "o destinatáiio directo para que o 
idioma non morra, para que non sexa unba kO_iné de 
escritores". Finalmente, afirmaba, cun chisco de re: 
tranca:· "De maneira qu~ ese é o sentido misiona] que 

porta ·e o fólio non .avan
za. Cando logra arrincalo 
de dentro de si, os veci
ños -mírano con envexa. 
Se arrisca recibe a ingra
titude como pago. 

Con todo , Suso de Toro 
afirma que vive da litera
tura. Tendo en canta que 
Torrente Ballester se xu
bilou como profesor de 
instituto, sen moitas ·espe
ranzas de superar o anoni
mato, e deixando a un la
do as peripécias de Blan
co Amor e tantos outros 
(case todo , incluidos os 
vivos), cabe dicer que tan
to a de Toro com o a Ri
vas, sen pertencer á cate
gori a dos p riv ilexiados, 
tampouco 11es acae a con
dición de vítimas. 

60 s filólogo cambiaron 
o sempre arri cado 

exercício do critério polo 
despacho con calefación. 

x. A. CASTAÑO Afirma, non con e tas pa
labras, Manuel Rivas. Ta
mén se queixa de que o na

cionalismo insiste en arroxar cal viva sobre os escrito
res de éxito, igual que antes facian os anti-galegui ta . 

Parece claro o dos filólogos. E tamén -de Toro quéixa
se do mesmo- que o nacionalismo actua en ocas ións -
se cadra, necesariamente- de demiurgo, repartidor de 
carnés ou garda do templo. Mais, onde reside hoxe o 
poder? No nacionalismo? Ou acaso nas institucións, 
nas editaríais-, nos xurados dos prémios, nos que sub
vencionan e fan encargos? Non só as ditaduras de 
Oriente e Ocidente e os aprendices de ditadores se
cuestran o debate. O critério tarnén e ve disminuido 
polo ruido dos fiases e polas reverberacións do mar
queting. A critica nen enferma aos autores, nen proibe 
as suas obras, somente diagnóstica, con amplo mar
xes de erro e voluntariedade p~a seguila ou rexeitala. 

7"Alguns pretenden que volvamos á literatura pan
fletária". Suso de Toro e Alonso Montero en de

claracións á Rádio Galega. 

Non hai mellar defensa que un bon ataque, obre todo 
cando a ofensiva chove obre o mallado dun pensa
mento único (Ramonet) e dunha esquerda en e tado 
xeo-estacionário. E, ainda máis, de ter obrevivido até 
a data d~ hoxe algún apoloxeta do panfletarismo, e ca
sos serian os médios dos que poderia dispoñer para o 
seu labor. Nen isto é Bulgária, nen estamos en 1950. E, 
con todo, o dirixismo existe, abofé, pero encárna e 
noutra man (invisibel?). A man do que promociona, 
prémia e subvenciona aos Dashiell Hammett de tercei
ra rexional (mellar seria traducir a Hammett directa
mente) , pero ignora a emigración (lembrouse dela, sen 
embargo, o recente Galeuzka), o mundo do mar, e tan
tas outras temáticas riquísimas, dignas, próprias e case 

vírxes e nas que Galiza si poderia un ten". Dieste posuia u-nha idea 
de "teatro popular" que sentiu co
rroborada pola representación, a 
cargo de mariñeiros de Rianxo, 
da sua obra A jiestra Valdeira. 
Xosé Maria Alvarez Blazquez. 
id~ou . unha coleción popular para 
a sua editorial chamada O Mou
cho co fin de vendela nas feiras. 
As feiras de antes poderian ser, 
en certo modo, os hipermercados 
de hoxe. Sen embargo, o que nos 
autores mencionados arriba cons-

• • • • • • • • • • é • • • • • • • aportar algo ao universo literário. 
A man, tamén , do que meteu na 

· 'Consumo significa 
gasto. 

censura a obra e o nome de várias 
decenas de autores, simplesmente 
por que din "ao" e "bel", onde a 
norma oficial djta "6" e "ble" . 

Pero a leitura do libro 8Non é certo que as vendas nos 
institutos sexan decisivas. Ma

nuel Rivas. non o gasta" 

tituía ·maiormente unha motiva-
ción colectiva ("sentido misional" 

·en expresión a propósito de Blan- . 
co Amorquen coñecia xa daque
las as críticas que·Ue podian cair 
por ese lado) -trafisformouse agora, a xulgar polas pró
prias afir,macións dos interesados, en reto personal so
bre todo. 

5 Escreber é ingrato (igual que todo o traballo 
criativo que se acomete en sério. O que non é 

criativo non é ingrato, senón alienante). O autor en
xerga o paso da primavera e ·do outono pór <liante da 

Non? É porque O acomodador e 
outras hlstórias cuxa primeira 
edición data de 1969 tardou en 
reeditarse 16 anos. Mais, desde 
que foi escollida (con moi bon 
critério) 1eitura recomendada nos 

centros, véndese como roscas. 

9Empregando un modismo cinematogáfico, como 
hoxe é tan característico da literatura galega, pode

ria dicerse que as palabras <lirixidas a Rivas é de Toro . 
non eonstituen nada personal. A moita xente lle pres
tan i:>s seus libros: ainda que a alguns non lle gasten 
na mésma medida as suas opinións literárias. + 
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prémia a innovación educativa na Galiza 
M~rcedes c0livei1;a e o ·colectivo Maria Castañ~ apresent~ron m3:teriais para a -iguald-ade 

Dous prémios viñeron para Galiza da 
última convocatória Educación e 
Sociedade, do Ministério de Educación .. e 
Ciéncia. Hai uns dias, Mercedes Oliveira, 
por un lado, e as integrantes do colectivo 

Maria Castaña, por outro, viaxaron ·a 
Madrid a recollelos. Os materiais 
educativos que elaboraron estas profesoras 
foron louvados na entrega e, na Galiza, 
tiveroa unha grande acollida entre os 

docentes. Os traballos 
' premiado~ teñen unha ' 

consigna común: educar 
para a igualdade, rematar 
co sexismo. 

• ARANTXA ESTÉVEZ 

"Está comprobado empiricamente 
que todos os docentes dirixímonos 
roáis, nas aulas, aos rapaces que ás 
rapazas", di Mercedes Oliveira, 
profesora de Filosofia no Ensino 
Médio. Ela gañou o primeiro pré
mio no ayartado de :'Libros de tex
to e material de apoio curricular", 
co seus traballos Eros: materiais 
para pensar o amor e O animal 
humano , editados por Xerais. As 
condicíóns do concurso referianse 
á innovación educativa e á trans
versalidade, é dicir, aplicábeis a to
das as matérias. Eros tenta explicar 
como a construcción do xénero 
marca, de tal xeito, que define as 
relacións afectivas. O animal hu
mano cuestiona a explicación da 
evolución humana, desde o ponto 
de vista da muller. "Ao non ser 
obrigatórias as matérias adicadas 
aos papeis do home e da muller, 
queda á eleición dos profesores uti
lizar estes materiais. No meu caso, 
teñen unha magnífica acollida, por 
parte de docentes e alunos. En tem
pos de crise, as rapazas teñen me
nores espectativas que os homes en 
todos os terreos. É necesário digni
ficar o papel da muller e rematar 
coa ditadura do xénero", di. 

Para Mercedes Oliveira, a liberta
de dos futuros homes e mulleres 
depende de que non exista a cons
trucción de xénero. "Ninguén se 
debe sentir condicionado por ter 
un sexo determinado. Os materiais 
erven para facer reflexionar, non 

dictan. Propóñenselle unhas deter
minada actividades e os estudan
te indagan, comprobando no seu 
entorno a diferéncia ociais entre 
home e mullere , e a repercu ión 
na relación interpersoai . Eu 

mesma, ao traballar na filosofía, 
atópome con verdadeiras dificulta
des para fuxir do sexismo. Toda a 
filosofía está feita por homes e, 
cando lle comentas aos alumnos, 
as barbaridades que os máis gran
des pensadores din sobre as mulle
res, non o eren", comenta. 

O colectivo Maria Castaña está in
tegrado por seis profesoras de His
tória: Mª do Carme Albariño, Ma
ria Xosé Domato, Guillermina Do
mínguez, Margarita Lobato, Isabel 
Rodicío e Mercedes González. Hai 
cinco anos que comezaron a traba
llar xuntas tras comprobar que os 
libros de texto estaban cheos de 
homes, sen mulleres. O Ministério 
de Educación concedeulles un pré
mio de 200.000 pesetas, no aparta
do "Material de apoio editado", 
polo eus traballos Materiais di
dácticos para unha visión non an-

drocéntrica da HiStória e Muller e 
trabal/o, editados pola Dirección 
de Política Lingüística. "As seis 
comezamos a interesarnos polo te
ma a nivel persoal e agora ternos 
un seminário perm.anente. Non 
buscamos unha história das mulle
res aparte, simplemente queremos 
un estudio da- história onde· se lle 
dea as mulleres o papel que teñen. · 
Problemas? Todos os materiais 
históricos están feitos por homes e 
hai que facer un traballo de extra
polación para obter datos obxecti
vos", comenta Mercedes Alonso. 

Igualdade desde as aulas 

Nas clases de história, as profesoras 
aplican estes materiais obtendo moi 
bós resultados. "As rapazas sínten
se introducidas na história de súpe
to e os rapaces, ainda que, con reti
céncias, comezan a ter considera-

cións que 
non tiñan 

calquer xeito, mozas e mozos evo
lucionaron moito dende hai anos", 
di Mercedes Alonso. Nesa direc
ción, Mercedes Oliveira afirma que 
os seus materiais, que se centran 
nun tema roáis cotián como as rela
cións persoais, crean certo conflicto 
nas mozas. "Bias sinten que a so
ciedade igualitária da que tanto se 
lles fala non é tal. Incluso, síntense 
mal por ver como 

beis"., comenta Mercedes Oliveira. 

A história tamén está feita por 
mulleres, lembran as integrantes 
do colectivo Maria Castaña. "É 
imprescindíbel reivindicar o papel 
da muller na história e nós o face
mos, desde o ponto de vista da 
Galiza. non só deberla interesar a 
estudantes e docentes, xa que vi
vi.mos nun tempo no que os direi
to·S da muller están recuando. 
Abres un xomal e les que un ho-

me denuncia a dis
son utilizadas. Os 
rapaces, nun princi
pio, rexeitan este ti
po de contidos por
que teñen o prexui
zo de que so_n par
vadas de muller~s. 
Despois, vanse inte
resando e traballan 
por igual", comenta. 

'A História e 
criminación positi
va. Pero cando 
houbo discrimina
ción positiva no 
Estado español?'', 
comenta Mercedes 
Alonso. 

O feíto de que a re
forma educativa in
cluira aspectos co
mo medio ambien
te, saude ou coedu
cación, facilitou a 
aparición de mate-: 
riais de traballo co
mo estes. "A educa-

:-a Filosofia 
están feitas 
por e -sobre 
homes, pero 
impártense 

Tanto Mercedes 
Oliveira como 
lvfercedes Alonso 
coinciden en rese
ñar a alta calidade 
dos materiais de 
apoio na Galiza, 
ainda que non sa
ben definir a razón. 
A autora de Eros e 
O animal humano 

a rapaces e 
rapazas 
criando falsas 
crenzas" 

ción .afectivo-se-
xual ten que entrar nas aulas. Moi
ta xente non lle da importáncia pe
ro pódense revelar as e-laves que 
eviten .problemas posteriores. Non 
é unha cuestión de nenas, porque, 
precisamente na adolescéncia, son 
os rapaces os quemáis sofren. Elas 
poden permitirse mecanismos máis 
explícitos de desafogo. Por .iso, a 
educación afectiva para a igualda
de debe ter unha matéria específi
ca, ser contido transversal etc, é di
cir, acaparar todos os terreos posí-

critica a falta de in
terés social pola 

educación, nun tempo caracteriza
do pola reforma e pola preocupa
ción dos docentes-. A representante 
do colectivo Maria Castaña está 
sati.sfeita polo prémio e polo interés 
que noutras zonas do Estado suscita 
o seu traballo. "Estou facendo un 
resume en castellano para outros 
profesores de como se aplica o no
so traballo na aula. Aquí, na Galiza 
pídennolo moito pero a tirada da 
Xunta non é de ahondo'', di lvferce
des Alonso.+ 

Huelva 95. O festival do cámbio 
• FRAN ÁLVAREZ co, mália os problemas de son na canadiense Frederick Back), Visión Neno Invisibel, (dirixida por Rafael de Fuego de Juan Bautista Stagnao 

sá 1 do Emperador, nesta edición Europa (proxección de 12 películas lvfonleón) e A linterna máxica (de- e á actriz Zaida Castellanos pola · 
Este ano celebrouse a 21 n Edición, conmemorouse o centenário do ci- de países europeos, entre os que en- vóivenos aos inicios do cinema, con película cubana Madagascar de 
do 18 ao 25 de novembro de nema, coa proxección en duas sec- contramos o último film de Wim gran vigor e intererés). Femando Pérez. Otras películas 
1995, do Festival de Cinema Ibe- cións das dez mellores peliculas do Wenders "Lisbon Story" e o estu- premiada.S forón Bienvenido (W el-
roamericano de Huelva, ba1xo o cinema Iberoamericano e as dez pendo "A mirada de Ulisses", de Os prémios come) do mexicano Gabriel Retes .. 
signo do cámbio na dirección e mellores peliculas do cine español. Theo Angelopoulµs), e Nai Terra co Prémio Manuel Barba ao mellor 
nos seus obxectivos. Nesta oca- (serie de nove curtos 'de animación Hai gue sinalar o grande nivel guión; El Elefante y la Bicicleta do 
sión apostouse polo escaparatismo Outras seccións que conformarón cunha colaboración Norte-Sul, nos acadado polas películas apresenta- cubano Iván Carlos Tabiq, prémio 
e a profesionalidade en veZ' do vo- esta 21ª Edición do Festival de Ci- que' xóvenes animadores latinoame- das a cómpeti.ción, e o grande éxi- concedido polos alunos presentes e 
luntariado e o intimismo. Pasouse nema Iberoamericano de Huelva fo- ricanos tlverón ocasión de cambiar to conseguido pola pelicula arxen- participantes, .no II Encontro ·Uni-
da improvisación, ledicia e xuven- ron a, xa habitual, Sección Oficial conecementos e opinions con ani- tina Caballos Salvajes, de lvfarce- versitário de Cine 'Iberoamericano, · 
tude ao dirixismo, profesionalida- (coa proxección de 13 películas e madores do Norde de Europa)_ llo Piñeyro . . Conseguiu tres pré- na universidade Rabida, en Hliel-
de e monotonia, gañando en serie- 16 curtos a concurso, ademais de 1 O mios: o do público, o ·da critica in- va, e concedeuse a Cuestión de Fe 
dade pero perdendo en frescura. filmes fora de concurso) o memo- Tamén, co gallo do centenário do .ternacional,e o "'Asecan", ademáis do b~liviano lvfarcos Loayza, unha 

rial Maria Luisa Bemberg (proxec- cinema, puidemos disfrutar de dous dunha mención especial ao actor mención especial otorgada pola 
Outro cámbio moi suxerente, foi o ción dos seis películas dirixidas por xoias. do cinema (lt's all Twe de Or- Leonardo Sbaraglia. critica internacional. 
translado da proxección das pelícu- ela), Homenaxe a lose Sacristan son Welles e Soy .Cuba· de Mihail 
las da Sección Oficial, do acolle- (proxección de tan só 15 peliculas, Khatatozou). Asimesmo, puidemos O Colón de Ouro, coñ tres riiillóns No que respecta aos coutos corree-
dore magnífico Gran Teatro a·o da súa longa carreira), Cinema Bra- ver a .pelicula dirixida polos mem- de peset~, recaiu na pelicula vene- derónse os seguintes premios: Co~ 
ruidoso, frío e céntrico cine Empe-· sileño de hoxe (proxección de 7 bros do Tricicle, Palace, na sesión zolana Sicário de fose Ramón No- ion df! Ouro, dotado con 500.000 
rador, o que, en ocasións, permitía obras rodadas entre o ano 94 ou 95), de apertura e, na sesión de clausura, voa. É a história dun neno colom- ptas. a Entre Vías de Juan Vicente 
ao espectador escoitar duas pelicu- Encm;itro con Paul Leduc (proxec- da última pelicula de Victoria Abril, bianO', reclutado polos xefes do Cordoba, Premio de Público a Vi-
las .a vez e, incluso, ouvir conver- ción de 6 peliculas ), A Outra Ame- ~ Garzon Maudet (Felpudo Mal.dita). narcotráfico, como asas~no a soldo. deo In de Carlos Hermo. Prémio 
saciones dos telefonos móveis. No rica (exhibición de 3 peliculas e un- Tamén houbo tempo para duas se- Tamén concederón unha mención Asecan a J ogos de lvfariangela 
plano estric~amente cinematográfi- ha selección de curtos animados do sións especiais, nas que se víron O especial á pelicula arxentina Casas Guando, de Brasil. + 
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OBSERVACIÓNS A "DUN DESASTRE ESCURO" DE AIAIN BADIOU 

EN DEFENSA DQ ESTADO E DUNHA FILOSOFIA 
DO PRESENTE· 

··"'.. DOMINGOS ANTON GARCIA FERNANDEZ 

Istas liñas queren saudar a apari
ción na nosa língua de novos escri
tos de Alain Badiou. Está:..se a falar 
do livro Dun desastre escuro e ou
tros textos, prefaciado e traducido 
polo filósofo FranciSco Sarnpedro 
-ao que corresponde a selección 
dises outros textos_!_.. O presente 
artigo só vai referir-se, e muito . 

·brevemente, aos tres ensaios in
cluídos sob o epígrafe Dun desas
tre escuro, inda que cómpre conyi
dar, dende xa, á leitura do suxeren
te limiar, onde o tradutor nos apre
senta as preocupacións filosóficas 
do autor e onde 

munismo estaba fenecido muito 
antes da quebra do Estado estali
niano, que, ao encamar tal idea, 
rematou por afogar a mesma, sen
do, xa que logo, o devandito Esta
do, un in,strumento para refrear a 
subxectividade militante. Para Ba
diou o comunismó é a '·'subxecti
vidade transtemporal da emanci- . 
pación", o conceito da· subxectivi
dade Tebelde, a paixón igualitária, 
a idea de xustiza, o abandono do 
egoísmo, o voto da desaparición 
.do Estado, etc., etc. Exis~en para 
el o que poderian chamar-se inva-

riantes 
xusttfica as razóns • • • • • • • • • • • • • • comunistas •. . 
que o levaron a en
gadir cinco textos 
máis que falan de 
temas tan polémi-

. coscomo: 

• A necesidade de 

·'Haberá 
que reformar 

o Estado, 

Parto difícil sinte
tizar unha filosofia 
que procede por 
.unha espécie de 
aforismos sucesi
vos e que require 
dunha meditación 
sosegada, mais, 
ainda correndo o 
risco de non a ter 
comprendida de 
tqdo, deixan-se 
cair algunhas ob
xeccións, que poi
da que non o sexan 
para un· leitor máis 
cuidadoso: 

desconstruir o mais segue a ser 
marxismo-leninis- un dos 
mo como etapa me-
tafísica da ontolo- instrumentos 
xia política marxis- . . 
ta: H_a~ , pois, que . do proletanado 
pnnc1p1ar de novo. · . l" 
lsta tese crarificaria contra o ca pita 
o papel da filosofia, 
inclusive contra te-
ses que se discuti-
rán máis adiante. 

• A re-definición 
do que é "un inte
lectual de esquer-
das" ao examinar a posición do 
mesmo a respeito do racismo e da 
intoleráncia. 

• Unha lembranza comovente do 
compromiso intelectual de Sartre 
coa situación: "manter-se no vivo 
da situación". 

• Sqbre o seu mestre Althusser~ 
ao que criticou con viveza, reco
ñecendo-lle a sua pugna pola per
sisténcia da filosofía contra as 
desviacións teoreticistas. 

• Uriha valiosa entrevista co pró
prio tradutor na que ven de pro- . 
nuncíar-se; entre outros asuntos, 
sobre o non ser capaces de pensar 
á altura do capitalismo (ir retrasa
da a filosofía con relación ao pre
sente); o ver no nazismo a figura 
do Mal, unb.a dexeneración, e non 
unha forma de política (se o nazis
mo e o mal, . as democrácias bur
guesas non se ligan~ con el e son o 
único vieiro de bondade); a teoria 
do saxeito; o maoísmo; o proleta
riado como poténcia 1óxicá de re
sisténcia; a capacidade analítica 
. do marxismo; ou como non proce
de a validación ou invalidación de 
algo pola mera lóxica dos resulta
dos (como sena o caso de ollar, en 
exclusiva, as consecuéncias da 
luita de Solidarnosc en Polónia). 

Volvendo a Duo desastre escuro 
adicará-se un apartado a cada arti- · 
go , avisando da densidade dos 
mesmos, da sua dificultade de lei-. 
tura e de que o comentário será, 
por forza; mui parcial. 

En A Morte do Comunismo defen
de que nos países socialistas o co-

... 

• Isas ideas filosó
ficas sen a presión 
da história - tal 
seria o caso da pa-

labra "comunismo"- poden doa
darnente mudar-se en metafísica e . 
perder a condición de ontoloxia do 
momento presente. No afán por · 
purifiéá-las da contaminación his
tórica podernos converté-las en se
manticarnente vacias. 

• O marxismo ten armas analíti
cas máis que sobradas para expli
car como o centralismo demo
crático de Lenine derivou en hi
percentralismo burocrático, co
mo un partido militarizado cons
truiti un Estado anti-demoérático, 
como contribuiron as presións ex
teriores de todo tipo, etc., etc., pe
ro resulta extremadamente perigo
so descualificar o Estado, inda 
que poidarnos colixir que se tratar 
de tal tipo de Estado. Haberá que 
reformar o Estado, mais segue a 
ser un dos instrumentos do prole
tariado contra o capital. Haberá 
que refundá-lo, pero segue a ser 
un canle de harmonización do in
dividual co colectivo. Non se pre
tende divinizá-lo, tampouco non 
admitir formas organizativas ·á 
marxe -do mesmo, mais si avisar -
de que a oposición maniquea Indi
viduo-Estado, ou Sociedade Civil
Estado, e a proposta dun Estado 

· mínimo é algo no que inciden 
mazadoramente as forzas máis 
conservadoras -non sobraría ler 
as reflexións que fai Nicolás Ma
ría López Calera en Yo, el Estado, 
ao estar a favor dunha teoría subs
tancializadora, que non substan
cialista, do Estado-. 

• Tampouco estaría por demais 
apontar entre as causas, inda que 
talvez menores, como muitos inte
lectuais de esquerda se adicaron a 

Alain Badiou. · 

vender aos disidentes dises países 
ideas alucinantes sobre as exce
léncias do· mercado, da democrá
cia e da construción europea -
como moi atinadamente asinala 
Étienne BaFbar- . 

Poderla proseguir-se coa leitura e 
seguir a aceitar unhas ideas e discre
par de outras, mais non se esqueza o 
carácter de nota de invitación a ler 
os ensaios cunha mirada Crítica. 

No que atinxe ao 2º artigo sobre o 
trunfo da democrác ia semella 
muito pertinente a den,úncia da 
confusión frec uente da democrá
cia co parlamentarismo, ou me-

~ llor, co"capitalo-parlamentaris
mo" e tamén ·da confusión entre o 
político e o estatal ao tempo que 
se desmascara ao político profe
sional, que non é un pensador e 

• non cuestiona en absoluto a auto
nomía do Capital. Xa non parece 
tan de recibo, de non querer incu
rrir en idealismos metafísicos, a 
separación da política verdadeira 
dos seus avatares estatáis e ·estru
turais. De certo que non se pode 
facer caso omiso da utopía, pero 
en modo algun deixar de nadar 
nas túrbidas e procelosas augas da
política de ~ada dia. 

En canto ao 3º arredor de "Direi-

·to, Estado, Política!' parece muito 
oportuna a denúncia da ideoloxia 
dos direitos humanos, sistemati
carnente incumpridos, e mesmo a 
inxeniosa caracterización do ideó
logo que, cando o que circula é o 
capital, está a convencer-nós de 
que son as ideas as que circulan. 
Asimesmo a sua indicación de que 
a regra (direito) suprime a verdade 
e tarn bén que nas sociedades so
cialistas buroááticas non se dis
tingue frecuentemente o filósofo, 
mellor seria que lle chamara ideó
logo, do funcionário ·ou do. policía. 
Mais, ollo cunha simplificación 
excesiva do papel do direito e coa 
insisténcia, de novo, en algo co-

'. . . . 

. . 

. .... • . . 

Es1 
tre 
Fn 
fur 

At 
do 
SÚé 

cas 
ba~ 
igu 
dac 

Q¡ 

tic e 
dur 
enr 
det 
cha 
risr 
mo 
esé 
cor 
(xu 
sen 
que 

Ne1 
llar 
que 
tipl 

·····1 



LES DEUX PYRAMIDES OU MONOPOLE POLITIQUE 

ETAT PAR TI 

é: !:: 
t: t: .g Qi 
t'I m u Q> 
Q. 

'CU 
(,J u cu 11,) 

'Q,/ - Q,I u u o o V) 

Á 
etc. 

Graphe 2 

O paralelismo entre o organigrama xerárquico do partido e do Estado mostra 
como un partido militañzado construe un Estado antidemocrático. Tomado de 
JAcaues NAGElS en Du so~ialisme pervertí au capitalisme. 

mun nos artigos anteriores: a ne
cesidade de desestatalizar a verda
de. Non estaria por demais facer 
memória de Engels -curiosa
mente o centenário da sua morte 
está a pasar case desapercibido no 
Estado Español- cando avisa da 
necesidade de defender as leis da 
burguesía (sobre ísto escribía hai 
poucos dias en A Nosa Terra o 

profesor Bermuda A vila) sempre 
que ista necesite v.iolá-las e no to
cante ao Estado algo que afinnou 
nos últimos escritos: que unha re- . 
pública democrática non-burocra
tizada é o terreo de enfrontamento 
burguesía-proletariado e ademais 
a forma específica de ditadura do 
proletariado -lea-se a Jacques 
Texier-. Non se pretende acudir 

a Engels para dem-ostrar nada, pe
ro si para indicar como rectificoí.l 
a sua visión da táctica revolucio
nária ao ter presente a situación 
do fin do século. Por veces é mes- . 
ter renµnciar á pureza dos princí
pios para non ficar sobardado po
las situacións reais. Tan idealista é 
pensar que iste mundo é o mellor 
dos posíbeis como construir un 
mundo alleo. á realidade e que non · 
considere a presión da mesma. 

Surprende no~ . textos analisados a-
pouca consideración, case que nu
la, da militarización --que tanto 
asemella ao Les¡e e ao Oeste- e 
que non mencione en absoluto aos 
Novos Movimentos Sociais Al
ternativos... · 

Non' se entenda o anterior como 
un reproche, máis si como invita
ción a non confundir Filosofía, 
Ontoloxia (do presente) co afán 
de perennidade filosófica (Metafí
sica) e a non confundir tampouco 
o Estado coa ('igura do Mal. 

Aproveita-se a ocasión para pedir 
a tradución dalgunha obra maior 
de Alain Badiou que a bon segu-

. ro que desfaria muitos dos equívo
cos anunciados. Tarefa ben difícil 
de non mediar outra política- de 
normalización lingüística. Non se 
discute a preméncia ou non de ler 
na nosa língua a Badiou, mais si 
de 'poQ.er disfrutar en galego das 
grandes obras clásicas, agás que . 
non se queira que sexa a nosa un
ha língua non minorizada. O vo
luntarismo do a;adutor - a quen 
hai que· recoñecer'-lle o seu xa di
latado traballo a prol da normali
zación da língua- e da editorial 
Laiovento fan posíbel, xuntamen
te con outros tradutores e outras 
editoriais, ise camiñar na normali
zación, que só se trocará en impo
síbel marcha atrás de contar cunha 
política decidida a non con.verter o 
galego nunha língua para andar 
poi~ casa.+ 

DOMINGOS ANTON GARCIA F'ERNANDEZ é 
membro da Aula Castefao de Filosofia 

.•........................•..............................................................••................. . . 
EN CONTRA DO ESTADO 

NICOI.AS. XAMARI>o 

Este libro do filósofo francés Alain Badiou, Dun desas
tre escuro e outros textos, traducido e presentado por 
Francisco Sampedro, e editado por Laiovento, é un pro
fundo e novedoso ensaio sobor do Estado e a Política. 

A través dunha análise da natureza do Estado do chama
do socialismo real -réxime de Partido-Estado- e da 
súa caída improdutiva para as novas formulaci~ns políti
cas, pasa revista aos conceitos, invariantes, nos que se 
basea toda política merecedora de tal nome (comunismo, 

a política formula. Así mesmo, tanto as sociedades do 
Leste como do Oeste compartillaban a identificación 
da polític;:a cos asuntos de poder, dos que o Estado se 
mostra como o único depositário. 

Contrapondo Política e Estado, Alain Badiou postula 
que a história da política -que se vai construíndo 
por decisións. de pensamento, compromisos militan
tes, apostas colectivas, etc.- é outra cousa ben di&
tinta da história do Estado. Avanzando un paso máis, 

· afirma que para que a nova igualdade, xustiza, solidarie
dade, democrácia, etc.). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • . • • política xurda-cómpr~ des

O afundimento do modo polí
tico estaliniano faise en nome 
dun economicismo que sitúa o 
enriquecemento privado como . 
determinante do que Badiou 
chama "capitalo-parlamenta
rismo", Estado de dereito ou 
modo po1ítico parlamentar, a 
eséncia do cal se define .por un 

'Badiou postula que a 
história da política é oufra 

vencel1ala do Estado, pensa
la fóra do Estado. 

En consecuéncia, se a "de
sestalización" da Verdade é 
condición básica da nova po
lítica, a nós, membros de po:. 
vos asoballados (galego, bas-

causa ben distinta · 
da história do Estado" 

conxunto de regras formais 
(xurídicas) que se supon que 
serven para todos, a diferéncia do modo estaliniano, no 
que se priviléxia unha parte, o Partido, sobor das demais. 

Nembargante, tanto un como outro basean o seu vence
llamento co indivíduo nunha relación abstracta pola 
que se procura incluir, reducir a Un (número), ao "múl
tiple infindo que é un suxeito", esteo das Verdades que 

ca, catalán) por un Estado, o 
español, cumpriríanos _deci
dir, apostar contra toda evi
déncia, que as nosas nacións 

(Galizé!, Euskal Herría, Catalunya) poden ser lugares 
do acontecemento nos que se pode manter un proceso 
subxectivo de Verdade e nos que se pode formular un
ha Política de liberación nacional e social.+ 

NlCOLAS XAMARDO é 
Profesor represaliado da Universidade do País Basco 

.. . 
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Mestre de escota. Fotografia de Martfnez Sanz publicada en Las Fuentes de ta 
memoriall. · · 

.' 

MEMORIA. 
DE_ HUMANIDAD E 

XosÉ M. GoNZALEZ 

Operamos mediante apéndices. Na linguaxe corrente, operario é o que 
realiza un traballo case sep:ipre físico, sempre preestablecido. E hai imaxe 
histórica dun esforzado do corpo maiormente sen grande interese ou brillo 
intelectual. A excepción coñecida apaixoa: Alexandre o Magno, Jack 
London, Manoel-Antonio. 

Neste tempo de agora, os apéndices do home volvéronse electrónicos. 
Corpo parado, ou move ou aparva. Ximnasios, deporte, actividade roáis 
ou n;ienos lúdica ... A mente tamén precisa de espelir. 

Hai facultades humanas que non nos concibimos sen elas. Foron necesidade; 
lecer e costume que deveu cultura. Agora ameaza o desuso. E debiárnoslles 
procurar sitio na escola e na: sociedade. Porque perder calquera forma de cul- . 
tura é lamentable; pero qeixar atrofiar unha capacidade é desastroso. 

Eficacia parece ser unha das consignas deste tempo. Disque a mentalida- · 
de empresarial é a gran forza creativa, e inzan empresarios repetindo que 
hai que ser. productivos, 'rápidos e cadaquén centrarse en cousa moi con- · 
creta que poda .facer ben. ·Probablemente, ó_ final, non sabemos moito para 
que todo isto, se aínda facemos camiño ou se nos pagará a pena correr 
tanto. Pero volven as voces de orde. Eficacia. Competitividade. 

Sendo así, non ha de estrañar que rareen vellas figuras familiares nin que .vaia 
a menos algunha potencialidade humana outrora fomentada. ¿ Coñecedes aín
da, no voso contorno, quen mereza calificación de erudito? ¿Dádesvos conta 
que os rapaces cada vez fan menos cousas de memoria? Non se precisaron 
novidosos planos escolares; e~tá no 
~bien.te e a directriz só sanciona. • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hai séculas e séculas, bardos e druí
das aseguraban · a transmisión e per
vivencia de tradicións e coñecemen
tos; fórmulas presuntamen.te mue
motécnicas chegan á ldade Contem
poránea na poesía popular bretona. 
No Medievo, (jS xograres recitaban 
longas tiradas sobre feítos heroicos e 
sobranceiros. Cor.os de feira canta
ban case onte loitos e truculencias. 
Presente e futuro' dos pobos sentan 
os alicerces na lembranza. 

A memoria· é o almacén natural de 

'A.memoria é 
o almacén 

natural 
de información 
do ser humano" 

información do ser- humano. Desque , 
o libro se xeneralizou como soporte máis estable e permanente, aquela fa
cultade non minorou. Seguiuse cultivando. Máis especializado, o exerci
cio da lembr.anza, a activi~ade mental autónoma, permaneceu fundamen
tal. Utilidade e gusto pola sabencia: función cultural. 

Agora chega a "intelixencia" artificial e disque é para quedar. En cada si
tio soportes pequenos con información múltiple e extensa coma bibliote-· 
cas quilométrkas. Anos despois de irromperen as máquinas que nos fan o 
traballo físico, calculadoras de peto e de man sub~titúen o exercício men-

. tal. Moita utilidade. ¿Moita cultura? · 

De persistir en tales hábitos, de excluí-los antigos na educación dos rapa
ces, probablemente se perderá ~ta a noción daquelas ximnasias da mente. 
E con elas, autonomía persoal, a máis de humanidade. · 

Obsesionados coa especialización, sen fomenta-la me!Iloria, sen operar de 
por nós, poderá chegar amorre-lo derradeiro erudito. Ninguén poderá requirir 
información complexa ·e sabencia no plano imperfecto e imprescindible das 
relacións humanas. E cando non queden sabios, nin se saberá nin se lembra
rá. Aprenderase_na escota a maneira electrónica de traspasa-las portas limia
res ós grandes almacén de información. O malo. é se se perde a cha ve.+ 

~. 



30 ANOSA TERRA 
Nº 704 -14 DE DECEMBRO' DE 1995 

Convocatórias 

Construción popular 
A Escola Universitária Técnica da 
Coruña convoca o segundo concurso 
fotográfico sobre a construcción popu
lar e tradicional de Galiza. Poden enviar 
fotos aparelládores e arquitectos cole
xi,ados, e alunos de calquer universidade 
da Galiza. Hai tres prémios: 100.000, 
75.000 e 50.000 pta. Os traballos teñen 
que chegar antes do 30 de Decembro a 
Escota Universitária Técnica da Coru
ña. Castro Elviña, s/n. 15192 A Coruña. 
Teléfono (981) 28 07 88. 

Carniño de Santiago 
A Federación do Camiño de Santiago 
convoca un conc~rso fotográfico es
tatal baixo o lema "Carniño de Santia-· 
go, património da humanidade". O pri
meiro prémio ascende a 200.000 pta., 
e o segundo a 100.000 pta., amais hai 
seis accesits de 25.000 pta. Admiten 
entregas .até o 31 de Decembro no 
Centro d~ Información Xacobea. Telé
fono (981) 54 19 99. 

Certame de arte 
O Centro cultural de Begonte convoca 
o sesto Certame Galego de Arte José 
Domínguez Guizán .dotado con 
250.()()(} pta., e aberto a pintores gale
gos. Cada autor pode enviar un máxi- . 
mo de 2 obras (o tamaño máximo é de 
1,5xlm.) ao Centro cultural Begonte, 
antes do 25 de Decembro. O gastos de 
correo van por conta do Centro cultu
ral. 

Excursión a Somiedo 
O Concello de Oleiros organiza unha 
saida para maiores de 14 anos, entre os 
días 26 e 30 de Decembro, ao parque 
natural de Somiedo (Astúries). A ex
cursión ten fixados vários obxectivos 
didácticos: coñecer a fauna e a flora. as 
formas de gaderia e de traballo da te-

P o rtugal 

Ex msicións 

No PORTO: 
Helena Almeida na Casa da Serralves 
até o 28 de Xaneiro. Mostra antolóxica 
de Helena Almeida, que ven desde os 
anos 60 explorando relacións entre a 
pintura e a fotografía . · 

EN LISBOA: 
Mulheres e dereitos humanos Am
nistia Internacional abre a mostra na 
Galeria Mitra, até o 14 de Xaneiro. 
Comprende obra de 21 artistas, recen
tes ou recuadas no tempo, das que des
tacan gravuras de Paula Rego, e ou
tros materiais de Grac;a Pereira Cou
tinho, Ana Vidigal, Grac;a Morais, 
Maria José Oliveira, Ana Leonor ou 
Ana Vieira. Liszt em Lisboa no Mu- · 
seu da Música, os 40 dias que Liszt es
tivo en Lisboa entre o 15 de Xaneiro e 
o 25 de Febreiro de 1845 serven de ex
cusa para unha mqstra que reune un · 
cento de .pezas, desde instrurnentos 
musicais a iconografía da época; a par
tir da relacionada directamente co 
compositor húngaro. Antonio Seguí, a 
Fundal(ao Gulbenkian oferece até o 24 
de Decembro unha mostra antolóxica 

rra, e fomentar o. respecto e a coopera
ción entre os excursionistas. O prazo 
de inscrición remata 022 de Decembro. 
Maior información rios teléfonos (98 D 
63 65 98 e 61 00 00, extensión 270. 

Certame 
de narracións breves 
O concello de Arteixo _rganiza a 
quinta edición do certame de narra
cións breves Manuel Murguia e dó
tao cun único prémio de 350.000 pta. 
Poden concorrer todos os que o dese
xen cunha única obra ( orixinal e cunha 
extensión entre os 15 e 30 fólios) de 
temática libre. ós traballos apresenta
ranse sen remite, por cuadriplicado, 
mecanO'grafados a dobre espazo, por 
unha soa cara e baixo plica (título, le
ma, nome, enderezo, teléfono e curri
cula). A entrega ten que ser antes do 1 
de Marzo de 1996 no Concello de Ar
teixo (Travesía de Arteixo. 15142 Ar
'teixo), nun sobre que indique: V Cer
tame Manuel Murguia de Narracións 
Breves. Teléfonos: (981) 60 00 09/60 
12 00/60 00 54. 

Prérnio 
de investigación escolai: 
Intermon convoca o IV Prémio de In
v es ti gación 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 activida
des de sensibillización. O primeiro 
prémio consiste· nunha expedición da 
equipa gañádora xunto co profesor 
responsáo~l ao antigo império Inca no 
Pero. Os prémios segundo e terceiro · 
reparten obséquios persoais e un orde
nador para o centro. ·o prazo de en
trega remata o 30 de Decembro. 
Maior información no (981) 13 54 44. 

do pintor arxentino. Comprende pezas 
feítas en París, integradas nas novas fi
guracións dos anos 60, pero fieis á re
feréncia sulamericana, xunto con ca
dros próximos a certa arte pop británi
ca. Ünha estética de banda deseñada 
serve de soporte para unha intención 
crítica e irónica. 

Teatro 

EN LISBOA: 
Deus, Pátria, Maria, de Maria do Ceu 
Ricardo, interpretado polo grupo Cas
sefaz e dirixido por Miguel Abreu. Es
pectáculo en tomo á figura de D. Ma
ria, a fiel governanta de Salazar. O 
texto centra a acción no 9 de Xuño de 
1958, o ·dia despois das seudo-elei
cións nas que o xeneral Humberto 
Delgado tentou unha oposición. Até o 
25 .de Febreiro no Teatro Maria Matos 
(07-351-1-849 70 07). Duas coinédias 
sem palavras sobre textos de Samuel 
Beckett, adaptados pola Companhia 

· Teatral do Chiado, no Teatro Munici
pal de Sao Luiz, teléfono (07-351-1-
347 12 79). Intersecc;áo polo grupo 
Nervo Óptico, adaptación de Sofía 

axenda 
Concurso _ 
de caricaturistas nóveis 
A Casa da xuventude de Ourense 
organiza a segunda edición do con
curso de caricaturistas nóveis, como 
aportación a terceira Bienal da Cari
catura da que é responsábel a pró
pria Casa da xuventude amais da 
Asociación cultural Tres Pontes e o 
Clube Cultural Alxandre Bóveda. 
O certame está aberto a galegos e re
sidentes en Galiza de 14 a 30 anos 
que poden apresentar tantas· caricatu
ras como quixer, de modelo e técnica 
libre, ainda que valorarán os referi
dos a actualidade galega. Os tamaños 
han de andar entre o DIN A4 
(210x297cm.) e o DIN A3 

"(297x420cm.). As. entregas· teñen que 
ser baixo plica e lema, antes do _ 15 
de Xaneiro na Casa da Xuventude: 
Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ou
rense; Hai un prérnio á mellor colec
ción (6 caricaturas) de 100.000 pta., 
e·catro prémios de 25.000 pta. ás me
nores caricaturas. Maior información 
na Casa da Xuventude: (988) 22 85 
00, fax (988) 24·99 30. 

Prérnio literário 
Ánxel Fole 
A Fundación Caixa Galicia e o xornal 
El Progreso cqnvocan a décima edi
ción 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 inédítos cunha extensión máxima 
de 100 fólios mecanografados a dobre 
e,spazo por unha só cara. A entrega 
ten que ser por cuadriplicado e baixo 
plica antes do :.n de Marzo de 1996 
en calquer departamento de Obra so
cial da Caixa Galicia. O teléfono de 
Obra soci.al de Caixa Galicia en lugo 
é: (982) 22 40 12 .• 

Duas comédias sen palavras. 

Borges, de poesía e pensamenios ínti
mos de Pessoa, interpre-tada por Joana 
Craveiro e Rogério Carrilho. A actua
ción vai encadrada nas Conmemo
rayoes do 60º ,c\niversário da Morte de 
Feranando Pessoa, da Casa de Fernan
do Pessoa. En cena até o 7 de Xaneiro 
no auditório Carlos Parades. Informa
ción no (07-351-1) 715 45 65.+ 

éJ escudo de Galiza, 

de seña do por Castel a o, 

agora en insígnia. 

¿oli~ü~ a cantidadé 
.que desexes ao a parta do 

1371, -36200 de Vigo: 

ENVIA O IMPORTE TOTAL 
EN SELOS DE CORREOS 

P.V.P. 200 PTA UNIDADE 

O trinque 

P ublicacións 

Motivos de actualidad. 
Revista de información xeral 
que este mes de Decembro 
oferece un artigo de E. 

~úncio~ de balde 
• Sobrekarga ten a venda pegatas, ca
misetas, LP, etc. Está aberta a contrata
ción presentando o novo CD "Flores 
Negras". Contactos: (981) 29 33 91 
(908) 68 74 61, Cándido ou Xoán Xosé 

• Curso de po~tugues . Comeya em 
Janeiro. Telf. (986) 22 22 72, en Vigo, 
de 17 a 20,30. 

• Windows 95 em galego-portuges. 
Distribuido polo boletim cultural Gralha 

• Oferécese grupo folk con equipa 
de son propria. Tamén estamos a bus
car violinista. Chamar ás noites ao 
(986) 54 80 58. 

• Calendário 1996. Liberdade norma
tiva. Edita o grupo Meendinho. envia 
un selo dos correios e recebera-1-0 gra
tuitamente. Apartado 678 de O~ense. 

• Gralha n~9: Windows 95, guia para 
galeguizar os apelidos, crianyas já 
aprendem portugues, circo normati
vo, ... E as hab~tuais secyons. Envia-se 
gratuitamente. Pede-o no Apartado 
678. 32080 Ourense. 

· • Clases particulares de solfeo e pia
. no. Prezos económicos. (981) 28 62 82. 

• Viaxes Céltigas propoolle a todas as 
persoas que anden a terra na procura do 
recoñecimento e catalogación dos no.
sos tesouros megalíticos e prerro
máns non catalogados ainda (mámo
as, antas, pedrafitas, castros, camiños 
reais, etc), a criación dunha Asociación 
cultural que nise senso, vaia encarre
gándose da revitalización do noso pa
trimónio, hoxe en perigo de extinción 
e con el, unha boa parte da nosa his
tória. Trátase de unificar esforzos 
orientados a dar tratamento urxente ao 
naso património en aras de salvalo da 
masiva destrución que se ven levan
do a cabo nestes últimos anos. Para 
preservalos con accións práticas, para 
denunciar as suas constantes violacíóns 
e destrucións, para instar aos órganos 
públicos competentes ao seu recoñeci
mento, tratamento e estudo. Contactade 

Rela~ións 
• Mozo de 25 anos e pais galegos, 
que siote soedade, quixera coñecer 
moza de 20 a 32 anos que se sinta soa 
coma min. Podedes chamar ao teléfo
no (94) 490 21 42, a partir das 10 da 
noite ou escreber a Alberto Seoane 
Abucide. La Economía, 17-42 Izq. 
48902 Baracaldo (Biscaia). Bicos. 

• Desexo facer amizade por carta con 
mulleres de entre 18 e 35 anos. Gósta
me sair cos amigos, pasalo ben, os ra
llies, etc. Teño 28 anos. Escrebede a: 
Adolfo Blanco Rodríguez. Avenida dos 
Mallos, 9-32 Esquerda. 15007 A-<;;oruña. 

•Forno refractário ao cond.icionamen
to capitalista en todas ~ facetas da vi
da, aireado no campo ao NO. Galaico, 
precisa leña vital afio, critica, solidária e 

_ licenciosa, para obter sagacidade, cordiali
dade, e cocer certos placeres sensíbeis ... 
procurando que os fumes non tupan o tiro. 

Teatro 

Para ser exactos 
Mofa e Befa interpretan Para ser 
exactos, únha peza de humor o Venres 
22 ás 20,30 h. no Centro cultural do 
Porriño, e o Sábado 23 ás 20 h. nas 

' Torres de Santa Cruz (Oleiros). 

Xalgarete · · 
Na Sala Galáh de Santiago, Teatro 
Xalgarete pon en cena "Fálame de 

Galeano e unha entrevista 
conjosé L. Sampedro, 
xunto cunha dúcia máis de 
temas de interés. Rara avis. 
Paga a pena cazala nos 
quiosques. • 

con Manolo Camba Gayoso. Apartado 
1.364 (Suc. 1). 15007 A Coruña. 

• Cam, a revista da Celtic League / 
Liga Céltica, informa sobre os povos 
e .os nacionalismos celtas (Irlanda, 
Bretanha, Escócia, ... ), C/Diputació, 274 
Pral. C 08009 Barcelona. Catalunha. 

• Somos nacionalistas e pertenhece
mos a Associac;om da Cultura Gale
ga Aloia. Os que tenhades os mesmos 
sentimentos ponhede-vos em contacto 
connosco no seguinte endereyo: Asso
c i ay om da Cultura Galega Aloia. 
Apartado dos Correos 23092. 08028 
Barcelona. Teléfono (93) 473 40 60. 

• Precísase persoa para compartir 
casiña reformada en Sárdoma (Vi
go). Unha habitación grande e lumino
sa, cuarto de baño próprio. 21.000 
máis gastos. Tamén hai finca e unha 
terraza grande. Chamade a Micha po
las 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, cami
seta con foto de zapatistas máis ma
queta e lote de 10 adesivos GaJiuz na
ción, autodeterminación e Na Galiul 
em Galego. Por 1.300 pelas máis gastos 
de envio e contrarreenvolso. Xosé Lo.is 
Garcia Moreira. Boa Vista, portal 3 piso 
E. 15600 Pontedeume. A Coruña 

• Precísase zanfona. Alúgase ou 
cómprase. Perguntar por A ve lino nos 
teléfonos (981) 56 03 95 e 57 31 93. 

• Merco canários a particulares na 
Coruña cidade ou arredores . Cha
mar ao (981) 66 07 67, a partir das 
10,30 da noite, ou ao 69 42 42 na fins 
de semana. Perguntar por Margarida. 

• Se queres receber de balde até fin 
de ano lrímia , revi ta quincenal dos 
crentes galegos, escrebe ao Apartado · 
de Correos 980 de Santiago.+ 

Alleo ao espectáculo social e ás suas re
presentacións persoais, e inimigo das res
postas alienantes á alienación, os exclu i
v i sm os persoais, G patriarcalismo e a 
mansedume farniliarista.. . amén das .reli
xións ... e os eucaliptos. Podo fomear acla
racións e precisións necesárias. PD: A rni
ña cómplice coce testos semellantes. Xa
vi. (981) 78 88 20. De 9 a 22 h. 

•Dous mozos bretóns queren contac
tar con xente bretona que resida ac
tualmente na Galiza. Dirixirse a: Céci
le Laborde. 8 rue du Stade. 29830 Plou

. guin . . Bretanha. Ou a Davy Gyeniran. 6 
rue Volnay. 29200 Brest. Bretanha. 

• Gostaria de intercambiar corres
pondéncia sobre arte, literatura, 
medicina, espeleoloxia, filatélia ou 
numismática. Escreber a Mayra Bou
rricandy . Apartado Postal 3.057. Ha
bana 3. 10300 Cuba.• 

ti" de Darío Fó e Franca Rame, con 
Mercedes Castro e dirección de 
Cristina Domínguez. Os dias 14 e 15 

· ás 22 h. 

Museo 
Matarile Teatro interpreta a peza de 

'- Ana Vallés Museo do 21 ao 22 de- De
cembro ás 10 da noite na sala Galá~ 
de Santiago.+ 



_Exposic'ións 

Arte mexicana 
Desde a vanguarda até a actualidcui.e, é 
o título da mostra exposta no Centro 
Galega de Arte Contemporánea até fi
nais de ano. Recolle obra, · cad.ros, es
culturas e tallas, aparecida nos últimos 
50 anos, polo que deixan fóra a Rivera, 
Orozco e Siqueiros, pero si incluen a 
Rufino Tamayo (finado en 1991 aos 
92 ahos) e Carlos Mérida como pio
neiros da arte mexicana contemporá
nea. Tamén expoñen pezas de Helen 
Escobedo, Julio Galán, Alberto Girone
lla, Enrique Guzmán, Sergio Hernán-

. dez, Miguel Leñero, Rocío Maldonado, 
Carlos Mérida, Rodolfo Nieto, Adolfo 
Riestra, Vicente Rojo, Francisco Tole
do, German Venegas e Nahum Zenil. 

Língua e humor 
· A Coordenadora de Equipas de Nor
m ~lizaci ón Lingüística do Salnés 
inaugurou no IESP do Grave unha 
mostra de viñetas do humorista X.aquin 
Mario. Un total de 33 láminas con de
buxo e texto ao redor da di criminación 
da Língua en diferentes ámbitos (ensi
r.o, administración, xustiza, etc). A 
mo tra pennanecerá de 15 a 20 dias no 
IESP do Grove, para lago percorrer os 
demai centro de ensino da Comarca. 

dvento 
Montaxe · de Chri tian Boltan ki na 
Igrexa de San Domingos de Bonaval 
(Santiago). Abre, a partir do 12 de De
cembro, de Marte a Sábado de 11 a 20 
h. , Domingo e feirados de 11 a 14 h. 

F lix González-Torres 
Obra da última década en vários sopor
tes, valo publicitários contra a discrimi
nación exual, fotografias do nazi Klaus 
Barbbie e a ua famflia ou Kurt Wald
heim recibindo comuñón do Papa. Abre 
no Centro Galega de Arte Contemporá
nea (Santiago) a partir do 12 de ,Decem
bro, de Marte a Sábado de 11 a 20 h., e 
Domingos e festivos de 11 a 14 h. 

Bocetos· para un clima 
Cadros de Leopoldo Nóvoa na sala de 
Cája Madrid en Ponteved~a. Abre até o 

Actividades 

Luz Pozo Garza 
O Xoves dia 14 ás 19,30 no Centro 
Cultural de Valadares, Vigo, recital 
poético á cargo de Luz Pozo Garza. 

Os nosos escritores 
A Consellaria de Cultura organiza o 
ciclo de conferéncias Os nosos es
critores no que participan unha ma
rea de escritores .galegas. Falarán: 
Uxío Novoneyra (o dia 14 ás 17,30 
h. na biblioteca Garcés da Coruña), 
David Otero (o dia 14 ás 20 h. na 
Casa da cultura de Sárria, e o 20 na 
Casa da cultura de Curtís), ·Xavier 
Puente (o 15 ás 12 h. no Instituto de 
Ribadeo), Xavier Alcalá (o día 14 
ás 20,30 no Hospital de Caridade no 

LUIS CARUNCHO 

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 ámañá. 

Acampada do 0,7% 
Quique AJonso expón fotografias da 
acampada polo 0,7%, na Casa da Xu
ventude de Vigo. 

Rufino Peral 
Pinturas na galeiria Sargadelos de Vi
go. Até o 29 de Decembro. 

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

Colección Laxeiro 
O terceiro andar da Casa das Artes de 
Vigo, garda a colección Laxeiro do 

Ferrol), Cesáreo Sánchez (o 14 ás 
20,.15 h. na Casa da Xuyentude de 
Carballo), Xavier · Rodríguez Ba
rrio (o 18 na Casa da :Xuventude de 
chantada), Paco Martin (o 19 na 
Casa.da cultura de Burela), Ricardo 
Martínez Conde (o 19 no Ho.spital 
Caridade de Ferro!), Valentin Arias 
(o 19 na Garcés da Coruña) Manuel 
Maria (o 19 no Casino-Ateneo en 
Monforte), Salvador García Boda
ño (o 19 na Casa da xuventude de 
Carballo), Manuel Rivas (o 20 na 
Casa da xuventude de Carballo), 
Luis Tosar (o 20 no Instituto de 
F.P. de Vilalba), Miguel Anxo Fer
nán Vello (o 20 no Centro Social de 
San. Francisco en V.iveiro, e o 21 na 
Garcés da Coruña), e Helena· Villar 

axenda 
Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

concello. Unha marea de obras de vá
rias epocas do grande pintor. Pódese 
visitar de Luns a V enres de 11 a 14 e 
de 17 a 21,30 h. 

Códices Americanos 
A Comisión do Quinto Centenário da 
Universidade de Santiago, organiza a 

· mostra de Códices ·Americanos, 
aberta até o 16 oe Decembro no Mu
seu do Povo Galego (Santiago). De 
10 a 13 ·e de 16 a 19, agás Domingos 
e feirados . . 

Os fundos do CGAC 
O Centro Galega de Arte Contempo-

. ránea (CGAC. Santiago) expón as 
obras adquiridas até agora para ·os 
seus fundos. As obras foron todas rea
lizadas de 1960 a 1980 por dezasete 
artistas: Tino Grandío, José Mº Labra. 
Reimundo Patiño, Manuel Mampaso, 
A. Lago Rivera, Luís ·Caroncho, Leo
poldo Nóvoa, Manuel S. Melzún, Jor-
ge Castillo, Alberto Datas, Xose Lo
deiro; Acisclo Manzano, Rafael Baxe
ras, Anxel Huete, Francisco Mantecón 
e Xaime Quessada. Abre de Martes a 
Sábado de 11 a 20 h., Domingos e fei- · 
r!ldos de 1.1 a 14_h. 

Aniversário 
do Museu 

. do Povo Galego 
Cumpriu 18 anos o pasado Outubro, e 
o celebran dando a coñecer unha es
colma das suas adquisicións rnáis re
centes. ·ós materiais cons~ituen unha 
mostra da vida tradicional con úteis 
de oficios, enxoval doméstico, mobla
xe, indumentária, obxectos de devo
ción ou pezas arqueolóxicas destina
das á futura Sala de Prebistória e His
tória Antiga. Permanecerá aberta até 
fin de ano. 

O surrealismo 
na España . . 
O Audítório de Galiza (Santiago) vai 
acoller até o 7 de Xaneiro do ano que · 
ven, obra surrealista cedida polo Mu
seu Raiña Sofía de Madrid.• 

Janeiro (o 20 na Biblioteca Pública 
Prov. de Lugo). 

A Torre de Cal 
A Asociación Cultural Aquilo Igle
sias Alvariño de Muimenta (Cospei
to) organiza un ciclo de conferéncias · 
sobre o Mariscal PardO' de Cela. O 
Venres 15 ás 8,30 do serán Francisco 
Rodríguez fala baixo o título "Un per
sonaxe simbólico: Pardo de Cela"." O 
Sábado 16 ás 7,30 Xosé Ramón Frei
xeiro Mato fala sobre "O Galega na 
Idade Meia". E o Domingo 17, tamén 
ás 7 ,30, Xosé Antonio Pombo Mos• 
.quera, trata a "Vida cotián· na Idade 
Meia" . Todas as charlas son no local 
social da Asociación.• 

Música 

Suburbano. 

Carlos e grupo 
Carlos Núñez e grupo con Liam 
O'Fiynn Trio no Teatro Rosalia Cas
tro da Coruña o Sábado 16 de Decem
bro ás 19,30 e 23 h: En Ourense esta
rán o 21 de Decembro no Teatro Pin
cipal ás 20, 15 e 22,'15 h. 

Sobrekarga 
Comeza a xira da presentación do no
vo CD ."Flores negras" na Sala JÓs's 
da Ponte do Porto o vindeiro 22 de 
Decembro 

Na Iguana de Vigo . 
Actua líribata ldaho e máis Amphe- · 
tamine Discharge (800 pta. antecipa
da e 1.000 pta. en taquilla) o día 14 ás 
12,30. Burning chega o .Venres 15 ás 
12,30 da noite (1.000 pta. antecipada e 
1.300 na billeteira). 

Michelle McCain 
O Ciclo de Jazz do centro cultural Cai
xavigo, trae a Michelle McCain Blues 
Band para o Martes 19 · ás 9 da noite. 

Duo Tocayo+ 1 
·Javier Fernández (Saxo alto/soprano), 
Javier Mugardos (guitarra) e Carlos 
Arévalo (per-cusión), todos os Luns ás 
l 0,30 da noite na Casa. das Crechas 
(Santiago). 

Gañadores do revoltallo 
Xuntanza Xuvenil de. Valadares 
programa para odias '15 e .16 ás 10 da 
noite no Planta Baixa de Vigo, a ac
tuación dos grupos gañadoies do II 
Revoltallo de Músicas Emerxentes. O 

Cinema 

Mururoa en Chantada 
O Cine clube Os Papeiros e máis o 
colectivo de defensa sa natureza Xeva
le, abriron o Luns 11 as. sétimas xorna-

. das de cinema e ecoloxia, únicas na 
Galiza, das que ainda quedan as xoma
das do Xoves 14 e Venres 15. d Xo
ves 14 ás 6 do serán pasan Teléfono 
bermello, voamos a Moscova de 
Stanley Kubrik, e ao remate celebran 
un colóquio titulado Mururoa e as · 
boQmbas francesas. O Venres 15 ta
mén ás 6, pecha o ciclo unha sesión in~ 
fantil co filme O Reí León de Disney. 

. Todos os actos son na Casa da Xuven-
tude de Chantada. · 

·Semana mocidade 
O Cine clube Pontevedra abre o Luns 
18 un ciclo de cinema adicado á xu-· 
ventude. As fitas escollidas: A frauta 
máxica (o 18 ás 19,30 e ás 22,15 h) de 
lngmar Bergman; Caro diário (o 19 
ás 20 e ás 22,15 h) de Nanni Moretti; 
A través das oliveiras (Xoves 21 ás 
20 e ás 22,15 h) do iranés Abbas Kia
rostami; ·e Simple meo (o Venres 22 
ás mesma horas) de Hal Hartley. A en~ 
trada é de balde, e os pases son na sala 
de Caja Madrid, agás as do día 20 que · 
é na Caixa de Pontevedra. 

A lei da hospitalidade 
Dirixida e interpretada por Buster Ke
aton en 1923 (73'. B/N qmrótulos en 
castellano). No programa do Cine 
clube Lumiere do Mércores 20. Pá
sana ás 20,30 h. no auditório do Con-
cello de Vigo. · 
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Venres 15 áctuan No Hay Manera e 
The Feixons e o Sábado 16 Salte
rium, Los Mastines e como grupo in
vitado Turbo Junkies de Portugal. 

Cantinela · 
Esta xove orquestra de cámara estará o 
día 17 ás 12,30 no audítório do Centro 
Viciñal e Cultural de V aladares en Vigo. 

Los Suaves 
Actuan con Platero y Tú o Sábado 16 
ás 9,30.da noite no Coliseum da Coru
ña. Entrada antecipada 1.000 pta., na 
billeteira custa 1.300 pta. 

Suburbano 
Luís Menda e Bernardo Fuster, os 
compositores de "Puerta de Alcalá".· 
Actuan o Sábado 16 ás 11,30 da noí
te no Café Liceum do Porriño. 

Orquestra Sinfónica 
de Galiza 
O Venres 15 ás 20,30 h. no Centro 
cultural Caixavigo. Teñen preparado 
o concerto n2 3 para piano e orques
tra de Rachmaninov e a sinfonía nº 
10 de Shostakovich. Dirixe Víctor 
Pablo, coa solista Cristina Ortiz no 
piano.+ 

Danza 

Compañía 
Nacional de Danza 
Dirixida por Nacho Duato, os dias 16 e 
Í7 no Pácio de Congresos da Coruña.• 

Mohsen Makhmalbaf. 

N asseredqin, 
actor de cinema 
Ou "Érase µnha vez o cinema". O 
Martes 19 ás 20,15 h. no Centro Ga
lego de Artes da Ima_xe (A Coruña) 
dentro do ciclo Cinema e islam, pasan 
a fita do irani Mohsen Makhmalbaf 
"Nassereddin, actor de cinema" (1992. 
98'). O Xoves 21 á mesma hora e den
tro .do mesmo ciclo pódese ver O per~ 
dido colar da poinba (Túnez-Franza
Itália, 1949. 90') de Nacer Khemir. As 
dúas subtitufadas en castellano. Entra
da 200 pta., 100 pta. con Carné Xove. 

William Dieterle 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(A Coruña) segue filmes do realizador 
alenián William Dieterle. Os títulos 
m~is próximos: Jennie, Venres 15 e 
Sábado 16; Vulcano, Mércores 20 e 
Boots Malone o Venres 22. As se
sións son ás 20,15 h. de Martes a Ven
res, e ás 18,30 h. nos Sábados. Entrada 
200 pta., 100 pta. con Carné Xove. • 
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Laura Mintegui,. -escritora da Euskal lda!leen Elkar
tea é Vicenº Llorca, Secr,etário da A_ssociación 
D'Escriptors en Llengua catalana, participaron no 
Galeuzca 95. As tres literaturas ~alega, bascii e 
catalana- atoparon un lugar comun para a reflexión 

sobre o f.eito diferencial e o seu desenvolvimento . 
nas nacións sen estado. Mintegui desde o País Ba$
co e Llorca desde Cataluriya, explican como tamén 
as literaturas dos seus paises tiveron que partir 
de cero despois dun longo exflio interior e exterior. 

Laura Mintegui 
'Franco só dei?<OU aos versolar!s· porque improvisaban os versos _e non os podia censurar' 

• CARME VIDAL · 

. O exílio político é un ponto de unión 
entre as tres literaturas nacionais do 
Galeuzca? 

·si, foi algo comuna todas as nacións perifé
ricas. Na literatura do século XX do País 
Basco non podémQs falar duriha emigración 
económica pero si dun exilio político moi 
sangrante. A reper~usión vese na seguinte 
xeración xa que moitos dos escritores ac
tuais tiveron que aprender de novo a sua 
língua, mália que os nosos país non só sa
bian euskera senón que coñeceran o caste
lán xa de adolescentes. Sen ·embargo, re
primíronse dun xeito autodestrutivo porque 
ese control queda dentro das persoas. 

Deuse entón un ponto cero da literatu- . 
ra en euskera? 

Hai unha inexisténcia total de literatur·a bas
ca na posguerra no próprio país e só se 
mantén no exílio. Críanse editoriais sobre 
todo en Latinoamérica e os escritores op
tan ou ben por publicar en euskera só para 
os exilados ou por publicar en castelán e 
cando volven ao País Basca rencóntranse 
coa língua. Pero poucos poden volver, moi-

. tos marren no exílio ou djrectamente nas 
mans dos franquistas. A ruptura foi clara e · 
absoluta, durante perto de vinte_cinco anos 
non existe unha literatura escrita basca e 
vólvese ás orixes. A literatura oral con duas 

Vicenc Llorca , 

expresións: os cantantes protesta e os ver
solaris que improvisan versos en euskera e 
por iso son máis difíceis de controlar pola 
censura. Cos últimos anos de Franco e a 
chegada da democrácia comezou a frore
cer a literatura escrita, moi posterior ás le
tras catalanas ou galegas. 

Pódese falar mesmo dun corte na tra
dición literária? 

A récuperación da literatura do exílio faise 
moi a modo. Os escritores bascos somos 
todos xóvenes. e ternos un coñecemento 
esca~o sobre o que se fixo con anteriori-

dade. Sentímonos orfos literariamente e 
queixamonos dunha falta de tradición. Os 
autores dos libros máis importantes que 
ternos na nosa literatura están vivos e po
demos talar dunha es'crita ampla, publí
canse uns mil títulos anuais para unha so
ciedade de 600.000 bascoparlantes. Es
tamos publicando moito e moitos e iso en- · 
fróntase coa pobreza anterior. lso si, co
ñecemos perfectamente a literatura euro
pea e moi pouco a basca. 

Deses títulos saen moitos fóra das 
suas fronteiras ? 

Son poucos os libros que se traducen. 
Por desinterés do próprio governo basca 
que non dá nen uriha peseta para a tra
dución, cando .noutros paises se fináncia 
ao cen por cen. Ternos dous ou tres au
tores moi traducidos e logo nada. Un de
les, Bernardo Atxaga ao ·conseguir gañar 
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Como convive a literatura basca coa 
escrita en castelán? 

Son duas comunidades lingüísticas entre· 
as que. existen verdadeiros abismos. Ca
se non nos tratamos. Coido que son máis 
descoñecidos os escritora~ de lingua 
castelán no Pais Basco que os galegas 
ou os cataláns. Hai falta de interese e re
ceo . Nós somos unha piña fronte aos 
que escreben castelán. + 

'As literaturas de expresión non castelá están bloqueadas fara dos seus territórios' 

Recuperouse a literatura catalana es
crita fóra de Catalunya? 

Nós tivemos unha literatura moi importante _ 
desenvolvida no exílio político, de igua~ xeito 
que aconteceu no Pais Basco ou Galiza, 
pero contra o que pasou ¡;¡qui, en Catalunya 
non houbo emigración económica. Hoxe a 
maior parte dos exilados están publicados 
no pais e a sua recuperación para as nosas 
letras é case total. Todos teñen grande difu
sión na literatura catalana actual. 

Desde fóra, dos autores que desenvol
ven o seu traballo en 
Catalunya, coñécense máis os que es
creben er:i español. 

Hai uoha grande distáncia entre o que se 
produce e o que se traduce e non é des
cobrir nada novo dicer que se dá mesmo 
un bloqueo entre o que serian as 1-iteratu
ras de expresión non castelá e a literatu
ra castelá. O castelá non está a ser nexo 
de unión entre as distintas literaturas e 
iso é de lamentar porque o seu mercado 
é o máis importante e poderia asumir o 
mellar que .se fai nas literaturas galega, 
basca e catalá co que se criarian novas 
circuitos. A situación está lonxe de cal
quer normalidade; 

Que acontece para que pese tanto ali
teratura escrita en castelá? 

lsto demostra a capitalidade que exerce 
Barcelona no mercado editorial e na pro
ducción literária. Catalunya aporta aparte 
da literatura en catalán aporta unha baga
xe moi importante na literatura feita en cas
telán, pero as duas sigtle.n un curso distin
to. Dase a circunstáncia de que todos os 
escritores, mesmo os que son coñecidos 

palas suas obras en castelán, fan cousas 
tamén en catalán polo que non existe unha 
disociación coa cultura ou a sociedade ca
talana. Hai unha valoracTón moi grande da 
literatura en catalán por parte destes escri-

. tores. Onde xa non se detecta tan boa re
lación. é. fóra de Catalunya xa que nos n·o
vemos no descoñecer'nento e a indiferén
cia que é o que hai que évitar. 

Pola contra, hai comunicación entre 
as literaturas das tres nacións sen Es
tado? 

Depende· moito do mundo editorial porque 
priman os intereses comerclais e ai é difícil 
influir. O que non existen son acordos des
de o ponto de vista político que permitan a 
fluidez nas relacións. Seria de desexar un
ha coo"rdinación tanto a traves do Ministé
rio de Cultura como desde os governos 
das próprias comunidades autónomas. 

·cal é o papel que xogan as institu-
cións catalanas? · 

Existe a Institución das Letras Catalanas 
que fai campañas de promoción da figura 
do escritor 'e subvenciona bolsas de cria
ción, os organismos públicos cataláns están 
a apoiar a literatura feita ~a .nosa língua.+ 

TRES EN RAIA 

Piquete 
informativo 
•X. E.ACUÑA 

Aacoirazada de ONGs non foi 
quen de facer tremer a Chirac. 
O sono do presidente francés 

anda aviado por folgas de vértigo. As 
plumas fundamentalistas, é dicer as 
de sempre, dos diários -aqui si, con 
direito á hexemonia no mercado- le
van anos anunciando o fin das organi
zacións obreiras tradicionais, a sua 
antiguedade, a sua imaxe patética e 
desmerecente ás portas do segundo 
milénio. Cursilada de editorial. 

Erraron a perdigonada, fracasaron na 
pantomima. Os vellos sindicatos , 
aqueles que naceron da Carta de 
Amiens en 1906, teñen contra as cor
das a mesma Unión Europea. Fan tai
gas xerais sen servizos mínimos, ma
niféstanse e transmiten unha memo
rábel voltá á solidariedade, conceito 
sempre denostado, palas galeradas 
interactivas e o xugo letal e narcótico 
do neoliberalismo. 

Dar a impresión de que a asociación en
tre traballadores era algo ultramontano 
repetíase nas páxinas de opinión e eco
nomia dos xomais. Os dados e os ·infor
mes sempre saían d~ mesma parte. Da 
mesma clase. Era· a maga que agacha
ba a sedala e no que quedaron prendi
dos non poucos sindicalistas. Aqueles 
que hoxe son criticados. Fillos e actores 
principais das claudicacións dos Pactos 
da Moncloa. Os que lincharon, persoal e 
sindicalmente, aos folguistas do metro e 
EMT de Madrid no 1991 e, só hai uns 
meses, aos mariñeiros do Morrazo . 

Ao informar da situación francesa, as 
seccións dé internacional, semellan 
aquelas dos diários franquistas. A rea
lidade interna non existía. A de fora si. 
Os correspóndentes e os editorialistas 
non se paran cos piquetes. Non gas
tan pólvora en dilucidar se son infor
mativos ou coercitivos. De se despois 
da folga que ven. De que as manifes
tacións masivas non lexitiman. 

Para o exterior si vale o pulso da rua. O 
movimento folguístico é europeo e está, 
pois, homologado. Antes nos malinfor
maran da fortaleza do sindicalismo en 
ltália ou Alemaña e agora cólasenlles 
as fotografias dos traballadores quei
mando a neobandeira europea. A CGT, 
FO e outros grupos obroiros e cidadáns 
retoman sen vergoña a leitura de Ger
minal. .Aqui q.ueren que só se molle un 
na Liga Fantástica do Marca.+ 

VOLVER AO REGO 

O s cubos do lixo veñen ateiga
dos e os camións de recollida 
non dan feíto. Polo Nadal so

bard an as incineradoras de tanto 
. queimar paqueteifia e envoltório de 

A/campo: Para,qve os avós da aldea 
vexan a Navidade hai que levalos ao 
Corte Inglés. ' · 

Comer polos ellos (publicidade), de
glutir con fruición (comprar), dixerir 
e expulsar (lixo). A máis consumo 
máis basura.+ · 




