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Aspecto da Asemblea celebrada en Ferro! os dias 16 e 17 

VII Asemblea do BNG 

O nacionalismo consider~. o logro 
do poder imprescindíbel 
para_ cambiar a situación de Galiza 

· A necesidade de facerse co máximo poder institucional para res
posiar.á_actuaL.crise.é.a_principal.conciusión.que. presenta o. RN.G. 
despois sua ,VII Asemblea Nacional. Após de tres meses remata
ba o proceso cun plenário celebrado os dias 16 e 17 de Decem
bro no Ferrol. Os nacionalistas consideran tamén imprescindíbel 
a sua preséncia nas próximas Cortes "para que Galiza non este
ña unha vez máis ausente e- esmagada" nun proceso que Beiras 
calificou como "un ha nova_ transición ou unha involución drás
tica", dependendo dos resultados que acade o PP. (Páx. s e 9) 

Un estudo revela· que o SO°lo 
dos alunos do Salnés non receben 
os clases obrigatórias en galego 
Nen se imparten as matérias 
en galega, nen hai libros para 
facelo. A e-o.ordenadora de 
Equipas de Normalización Lin
güística dos institutos do Sal
nés decidiu comprobar se ·O 

decreto do galego "10 ensino 
se cumpre nos centros . Des-

DICCIONARIO 
DA LITERATURA 

GALEGA 
Volume 1: Autores 

Dolores Vilavedra ( coord.) 

Un compendio informativo e crítico 
que recolle o labor ele m5is de mil 
e~critores galegas. desde a Iclacle 
Media ata o presente. Un libro ele , / 

referencia e un imprescindible 
instrumento ele rr;:iballo. 

pois de tres meses de curso·, a 
principal conclusión do seu es
tudio é que a normativa legal 
non se cumpre en todos· os 
centros. Ademais advirten que 
son, precisamente, .os cursos 
máis baixos os que están 
máis desgaleguizados. (Páx. 14) 

A CIG primeira en Pontevedra e nas empresas 
de máis de cen traba"adores 

Empate sindical 
As diferéncias entre as tres centrais sindicais víronse acortadas, despois de 
que finalizase, o pasado 15 de Decembro, o proceso de eleicións. CCOO e 
CIG colócanse, en número de delegados, moi próximas á central socialista 

o mexilón galego perde cota de mercado 
pola discriminación no contré>I sanitário 
A perda de cota de mercado polos efeitos perversos dos controis sa
nitários do mexilón galego provocou , o pasado Luns 18, unha tumul
tuosa manifestación en Compostela. O sector recoñece que a saúde 
pública está por riba de todo , pero reclama o mesmo rigor na análi
ses dos molusco foráneos e locais, toda vez que está por demons
trar que estes non teñen toxinas máis ruihs que os de tora. (Páx. 4) 

OBNG 
·condena o terrorismo 
Os concelleiros do BNG na Co
ruña mostraron a sua-conformi
dade coa moción presentáda 
por Francisco Vázquez ·conde
nando os recentes atentados de 
ETA. Outra moción, na mesma 
liña, presentada polo PP, no 
concello vigués, será tamén vo
tada favorabelmente. Os nacio
nalistas manifestáronse "publica 
e inequivocamente en contra de 
todos os actos terroristas" .. 

Os representantes do BNG na 
corporación coruñesa critica
ron, sen embargo, a actitude 
de Francisco Vázquez ao pe
dir "adesións inquebrantábeis 
a pronunciamentos da alcal-

dia sen coñecemento prévio". 

Fontes da frente nacionalista 
consideran· que a presentación 
destas mocións forma parte 
dunha campaña moi visibel por 
identificar o nacionalismo coa 
violéncia, manipulando a opi- . 
nión pública através dos méios 
de comunicación. A orixe des
ta actitude radicaría no nervio
sismo que reina, nas últimas 
semanas, en estamentos ofi
ciais ante o in"cremento eleito
ral do BNG pronosticado polos 

_últimos sondeos internos. Os 
nacionalistas poderian obter 

. en Galiza cando menos duas · 
actas de diputado.• 

Os gaiteiros declaran 
unha trégua 
A chamada Paz de Mas, asina
da entre dos dous sectores en
frentados no mundo da gaita -
puristas e integradores de ele
mentos alleos-, é unha trégua 
para definir o papel de cada 
quen na música popular e para 
pór fin a un conflito de transfun
do económico, xa que as agru
pacións tradicionais estaban a 
ser discriminadas no apoio da
do pala Administrar,;ión . (Páx. 27) 

Os comunistas 
retornan. en Rúsia 
pola via dem~crática 
Os comunistas volven polos vo- , 
tos aos paises dá anterga fede
ración soviética, ao cabo de éa
tro anos de acelerada liquid~
éióh do sistema socialista, con
siderado incompatíbel polos pai
ses capitalistas co sufráxio de
mocrático . As eleccións rusas 
dan a confianza a fracción co
munista do Parlamento cando 
se cumpren algo máis de catro 
anos de· amortización da pro
priedade pública cun especta
cular empobrecemento. (Páx. 7)" 



O ·retroceso de -UGT 
foi considerabel, mália 
que non acadou as 
dimensións que as 
suas diversas crises 
facian prever. CCOO, 
pésie a que o 
infentou, non foi 
capaz de f acerse cos 
delegados que perdeu 
a central socialista. A 
diferéncia ·entre o 
primeiro (UGT) 
e o terceiro (CIG) que 
antes era de 15 
pontos porcentuais, 

, c,0dH.~~'ULC\9&'"'c¡..,~[f ~ 

proceso eleitoral que 
rematou este -15 de 
Decembro, a só cinco: 

A .CIG gaña tres poritos, ·CCOO un e UGT perde' sete 

O sindicalismo nacionalista 
iguala praticamente ás duas grándes 

O arco diferencial entre as tres 
centrais representativas reduciu 
notabelmente as suas dimen
sións. UGT era antes destas 
eleicións, a primeira centr~I en 
Galiza, once pontos por· riba da 
segunda (CCOO) e a quince da 
terceira (CIG). Agora non logra 
obter máis de 2,5 de ventaxa 
sobre a central comunista e cin
co sobre a CIG. 

Consérvase o orde, pero cám-· 
· bia todo o demais. Os números 

mostran a igualdade real exis
tente. Co agravante, para as 
centrais estatais que até agora 
facian valer a sua forza, de que 
a CIG obten o primeiro lugar 
na província máis ·industrial de 
Galiza: Pontevedra e na sua ci
dade máis importante, en nú
mero de traballadores: Vigo. A 
distáncia é corta e até os últi
mos días UGT e CCOO dispu
tan estas prazas, conscentes 
do seu poder simbólico. 

A central nacionalista obten, 
por outra parte, a vitória nas 
empresas de máis de cen tra
ba llad o res e tamén nas de 
máis de cincocentos. "Aquelas 
-resalta Fernando Acuña, se
cretário xeral da Confederación 
lntersindical Galega--.:. nas que 
a vid.a sindical é máis notória e 

• • • • • • 
-centra1s estata1s 

onde as presipns patronais non 
son tan intensas". A represen
tación nas grandes empresas 
foi de .certo de sempre exibida 
polos sindicatos como o mellar 
termómetro posíbel. A CIG 
consegue este liderazgo e 
CCOO recurre a un conceito 
impreciso, o de "empresas 
máis importantes", para facer
se tanién cqn _al_gu~ha medalla. 

Se UG'T pode darse por confor
me, dado que a polémica da 

MANUEL VEIGA 

PSV e o recámbio do seu secre
tário· xer.ál a níbel de Estado, 
venta_ban uns resultados ainda. 
piores, para CCOO non é un 
bon resultado. Permanece prati
ca mente estabel, apenas lle 
rouba delegados á UGT e estivo 
a piques de verse desbancada 
da segunda praza pola CIG. Ti
ña a equipa de Xesús Diaz moi
tas esperanzas posté;ls nestas 
eleicións e a sua maquinária 
eleitoral foi a primeira e a que 
con máis intensidade iniciou a 

competidón. A CIG , en cámbio, 
non empezou nas mellores con
dicións posíbeis. O proceso elei 
toral comezou cunha unificación 
recen estreada e cunha maqui
nária interna en fase de adapta
ción á nova estrutura. Esta labor 
retraeu esforzos das eleicións e 
ao final deixouse notar. As zo-

·nas qu'e non conseguiron apa
gar o lume dalguns vellos confli
tos internos, caso sobre todo da 
Coruña, acabaron por cobrar ta
mén o seu prez o eleitoral. 

Resultados por ramas 

Por sectores laborais , CCOO 
congratúlase do seu éxito en 
servizos e nalgunhas ramas in
dustriais, en canto a CIG obtén 
a maior vítoria na función públi
ca (administración, ensino, sani 
dade ... ) e nas entidades de cr~ 
dito (banca e caixas) . Os serví
cios en xeral son un ponto débil . 
dos nacionalistas, se se excep
tuan alguns como limpeza. 
A CIG perde tamén forza na 

Fernando Acuña, Secl'.etário Xeral da. CIG. 
' " .· .. . -



Xesus Díaz, de CC.00. e Xesus Mosquera, de UGT. 

construción, un sector no que 
chegara a ser rnaioritária. Os 
seus representantes atribueno 
ao incremento do emprego tem
poral que deixa aos traballado
res máis indefensos ante as 
presións da patronal, habitual
mente pouco compracente coa 
central que considera máis 
combativa. Consegue, sen em
bargo, mellorar os seus resulta
dos no metal, onde ocupa a pri
meira ou a segunda praza. 

As grandes superfícies comer
ciais , sobre todo as de proprie
dade multinacional , son pasto 
dos sindicatos amare/os. 

Máis democráticas 
que as anteriores 

As tres centrais coinciden en 

Resultados provisionais 

resaltar a elevada participación 
dos traballadores no proceso: 
Votou máis do 70% da povoa
ción asalariada, índice que su
pera ao da maioria das elei
cións políticas e que, segundo 
os sindicatos, desminte a reite
rada afirmación da ·cúpula em
presarial de que as centrais 
non son representativas , dado 
o baixo níbel de afiliación exis-
tente. · 

Algúns, como Xavier Carro, 
responsábel de Organización 
de UGT, aproveitan para devol
ver a pelota, poñendo en dúbi
da a representación da Confe
deración de Empresários de 
Galicia, dada a afiliación obri
gatória existente nalgunhas 
das suas ramas e a falta de 
transparéncia e dubidosa de-

UGT ccoo CIG OUT ROS TOTAL 

Pontevedra 1.474 1.50.6 1.594 583. 5.157 
A Coruña 1.992 1.730 1.386 615 5.723 
Lugo 554 392 393 338 1.677 
Ourense 475 497 398 334 1.704 ' 
Gal iza 4.495 4.125 3.771 1.870 14.261 
% representatividade 31 .52 28.93 26.44 13., 1 100.00 
ldem en 1990 38.87 27.64 23.48 10.01 100.00 
Difl 199511990% global ·7.35 +1 .29 +2.96 "t-3 .10 0.00 

Fonte: CIG 

Resultados nas empresas de máis de 100 traballadores 

UGT ccoo CIG OUTROS TOTAL 

A Coruña 510 506 465 293 1.774 
Lugo 114 80 115 151 460 
Ourense 86 109 90 146 431 
Pontevedra 414 409 490 287 1.600 • 

Gal iza 1.124 1.104 1.160 877 4.265 
% representatividade 26.35 25.89 27.20 20.56 100.00 

Fonte CIG 

. . . 
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LAS será a terceira central nacionalista representada e.n Madrid 

_A pluralidade sindica~ 
deb~xa . ~n mapa -. plurinacional do· Estado· 
A taita ainda de ratificación 
oficial, a grande novidade do 
proceso de eleicións sindi
cais no Estado é a adquisi-. 

. ción da categoría de central 
máis representativa por par
te . da central basca LAB. O 
sindicato aberzale supera en 
poucas décimas o mínimo 
nece.sário do 15% dentro da 
sua própria comunidade pa
ra adquirir esta condición 
que o equiparará nas mesas 
de negociación . con CC.00, 
UGT, o tamén basca ELA
STV e CIG. 

Dado que ELA-STV supera o 
40% da representación en 
Euskadi, pode dicerse que o 
sindicaHsmo nacionalista é xa 
claramente maioritário entre 
os bascas. En Canárias a Jn
tersindical Canária logra en
tre o 1 O e o 12% de delega
dos o que a deixa fora por 
agora das mesas estatais de 
negociación. 

Oeste modo o número de sin
dicatos máis representativos 
é xa de cinc·o. tres deles de 

· carácter nacionalista. USO e 

CSIF, de rango_estatal, nqn 
lograron superar en cámbió a 
barreira do 10% a nível xeral 
precisq para obfer esta cate
goría. 

A pluralidade sindical é ben 
vista desde instáncias ofi
ciais, sempre e cando reflexe 
a existéncia de distintos me-

.delos sindicais. Sen embargo,· 
a realidade tende cada vez a 
mostrar máis a pluralidade 
nacional do Estado que a di
feréncia de modelo entre as 
centrais. + 1 

• . 1 
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mocrácia interna 
que padeceria a 
mencionada or
ganización. 

O mesmo Xavier 
Carro destaca a 
"redución da 
c o,n f 1 i ti v i d ad e " 
q_ue houbo nes
tas eleicións, 
grácias á exis
téncia dunhas 
reglas de xogo 
máis claras entre 

A CIG obten 
: a vitória nas 
1 ' ¡ empresas de 
! máis de cen 
1 

! traballadores 

que este proce
so foi "o máis 
democrático" to
da vez que en 
moitas empre
sas de pouco 
máis de 1 O tra
balladores che
gaban a presen
tarse d uas ou 
tres candidatu
ras, a diferéncia 
de procesos an
teriores, nos que 
"sacaba· o dele-

as centrais. Tamén salienta gado q primeiro que chegaba". 

. ...______:::::. 

PEPE CARREIRO 

Carlos Vázquez, responsabel de 
comunicación, de CCOO aponta 
outro dato importante: "Pésie ao 
desmaritelamento industrial e a 
subseguinte perda de empregos 

. non se reduciu o número de de
legados eleitos e as tres cen
trais de clase acadaron en con
xu nto similar representación, o 
qüe significa a consolidación 
deste tipo de sindical\smo". Váz
quez recorda, no rnesmo senti
do, que o avance dos sindicatos 
amare/os non foi grande e des- . 
de lago menor do que alguns 
vaticinaban nun princípio. • 

Solidariedade en tempos_ de -crise 
' . 

Que na actual situación. de precariedad e laboral: e 
polo tanto de incremento dos médios que ten o 

· empresário para condicionar a opcion do 
traballador, rron se produza un ascenso explosivo 
do sindicalismo amare/o ou da insolidaridade _e que 
mesmo se incrementen as opcións máis · . 
combativas, é un mérito que hai que atribuirlle aos 
traballadores deste país. · 

Pero non somente os empresário? fan presión. Algún 
conselleiro afirmou sen reparos, ao comezo deste . 
proceso eleitoral, que a CIG era o inimigo a bater, 
dada a posibilidade de que ac.adase o primeiro posta. 
PSOE e PP, en grande medida ideoloxizados no 
anti-nacionalismo, fixeron campaña, nalguns casos 
explícita, contra esta central. Asi s.ucedeu na 
constru9ión de. Lugo ou na pizarra de Ourense. 

Pero o resultado é patente. A CIG continua na sua . 
tendéncia ascendente, ao ritmo de un ·1 % de aumento· 
por ano, desde hai unha década. Está xa dez pontos. 
por riba dos necesários para ser declarada central 
mái~ representativa~ compite ~n igualdade plena cos 
dous grandes sindicatos estata1s. Ao tempo, ten 
aterecido mostras, mesmo recentemente, da sua 
capacidade mobilizadora. · 

O ocurrido estes dias en Fráncia oferece ademais 
duas ensinanzas relacionadas. Primeira, construir o 
sindicato do futuro non si.gnifica-especializ'arse na 
simple xestión, como alguns agoirabar;i hai poucos 
anos. Segunda, senda evidente que o conceito de 
sindicato-correa de transmisión está superado (se é 
que algunha vez foi correcto) , tamén é verdade que os 
traballadores carentes de,expresión política poücas 

veces obteñen solución aos seu.s problemas. 

CCOO e lJGT, cada vez máis inclinadas á xestión e 
menos á reivindicación -que non seña a 
imprescindibel para conservar a sua imaxe ante os 
traballadores- e a cada tamén máis confrontadas cos 
partidos que daban complemento e proxeción á sua 
loita, preséntanse como opcións limitadas e 
condenadas a s~guir perdendo representatividade. 

Por último, o incremento da conciéncia nacionalista 
entre a povoación é tamén un factor que influe no . 
mesmo sentido. O potencial de CCOO e UGT, sobre 
todo porque o poder segue a residir no Estado e 
non en Galiza, é ainda decisivo, pero a tendéncia 
pa,rece clara.+ 

ANOSA TERRA 
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A manifestación do Luns 18 rematou en enfrentamento coa poliica ás portas de San Caetano. A. IGLESIAS 

b sector exixiu ·en Compostela 
igual trato porque a toxina local non é riláis perigosa 

~. • 1 

O mexilón galego perde cota 
de mercado frente ao de fora pola 
· di·scrirriinación no control sarlitário 

• SEVERINO XESTOSO 

A perda de cota de 
mercado polos efeitos 
perversos dos controis 
sc;initários do mexilón 
gal ego provocou, o 

·' pasado Luns 18, unha 
tumultuosa manifestación 
en Compostela. O sector 
recoñece que a saúde 
púbfica está por riba de 
todo, pero reclama o 
mesmo rigor na análises 
~~ wrv1.•uscc ~már.eos e 
locais,_ toda vez que está 
por demonstrar que estes 
non teñen toxinas máis 
ruins que os de tora. 

; 

A convocatóriá da manifestación 
dos mexiloeiros o Luns 18 en 
Cqmpostela era pacífica. No áni
mo dos mobilizados que chega
ron de todoas as rias e de todas 
as· asociaciÓns de produtores só · 
estaba a intención de dirixirse do 
Obradc:;>iro e San Gaetano para 
facer ouvir as suas consignas de 
protesta. Pero o clima de tensión 
provocou que os enfrentamen
.'ms cnegasen a ser v'10'1entos. Os 
responsábeis do sector conde
naron a a'ureza a'os manifestan
tes, pero aproveitarón para re
cordar que os actos serviron pa
ra facer unha chamada de aten
ción sobre a Aqministración. 

O.ado o cariz que tomaban os 
acontecimentos, os responsá
beis da manifestación chamaron 
ao deputado do BNG, Francisco 
Rodríguez, de quen demandaron 
que fix~se de interlocutor diante 

· da Xunta e da policia. A interven
. ción' do parlamentário conseguiu 

a liberación dos detidos e o com
promiso da Administración de re
cibir aos mexiloeiros. 

A polémica comezou o 31 de Xu
llo, cando a Consellaria de Pesca 

publicou unha regulamentación 
que dividia as zonas existentes 
en subzonas, o que en teoría per
mitía comercial izar o mexilón de 
forma máis flexíbel. Até entón as 
zonas eran máis amplas e atopar 
toxinas nunha partida significaba . 
o imediao peche de todo o polí
gono, cando os nivéis de toxici
dade é variábel cando a exten
sión e tan grande. Precisamente 
ese modelo fixo que aquela regu
lación estivese suspendida catre 
meses, até que únha manifesta
ción provocou a promulgación 
desta nova lexislación. 

Proba cla rata 

Pero co novo regulamento os me
xiloeiros comprobaron que o bival
ve procedente da Franza e Poru
g al estase a comercializar nos 
mercados galegas cuns níveis de 
toxinas e uns critérios de analítica 
b~n d~stintos aos que se aplican 
aqui.. E o caso da coñecida proba 
da rata: neses dous Estados e na 
ltália as probas son negativas -e 
daquela os mexilóns están en bon 
estadcr- se o roedor sobrevive cin
co horas despois da inxestión do 
molusco. Na Galiza os controis 
exixen que sexan doce as horas. 
A consellaria argumenta que aqui, 
dentro das toxinas do grupo DSP, 
a maiores das derivadas do ácido 
ocadaico, pode haber outras, pero 
isto está sen demonstrar. Por outra 
banda, faboratórios particulares te
ñen comprobado que o mexilón 
francés a miudo non resiste ás 
próprias probas. galas. 

Mália que foi invocada unha ra
zón relacionada con supostos 
intereses comerciais ocultos, 0s 
m·exiloeiros non queren entrar 
nesta pol.émica, pero non evitan 
sinalar o agrávio comparativo a 
respeito doutros países que po
den comercializar aquí con me
nor rigor sanitário. que os produ
tores da Galiza no noso país, 
cando as premisa~ da consella
ria éstán por demonstrar. 

Ainda que os enfrentamentos do 
Luns 18 foron violentos e os áni-

mas están exaltados , os repre
sentantes do sector son optimis
tas en torno á posibilidade de re
baixar os efeitos perversos dos 
controis de toxicidade dos mo
luscos, xa que hai un plano para 
dividir ainda máis as subzonas. 

"Levamos dóus meses negocian
do -indicou o presidente da Aso
ciación de Mexiloeiros de Barra
ña, entre Boira e Cabo de Cruz-, 
fartámonos de repetir que a xente 
está nerviosa porque as mareas 
vermellas prolónganse en dema
sía e, ao tempo, as análises son 
moi estritas; estamos a perder co
tas de mercado mentres os pro
dutos de fora entran con, condi
dt5J:i.~ r,r:i;?J,c~, lylJ.1k~2.'i1 • 

Mellara relativa 

Os enfrenamenos entre o sector 
e a Administración veñen de 
atrás, a própria proba da rata an
tes era de 24 horas e conquerir 
rebaixala costou cinco anos de 
negociacións. Outra das 'batallas 
dos mexiloeiros foi individualizar 
as análises, pero este avance 
significou unha mellara relativa , 
porque continuaron a ser moi 
exaustivas, xa que mália que o 
control integral do polígono dese 
negativo, algunha análise indivi
dual podia ser .positiva. 

"Entendemos que a saúde pública 
es'lá por iloa óe 1oóo -01 u ·µn:ffi1-
dente de Barraña-, pero debe ser 
a .mesma cando se trata de produ
tos daqui que foráneos". Por outra 
banda está a sospeita científica de 
que· as máis das mareas verme
llas proceden do Sul: de Portugal, 
daquela o rigor dos controis sani
tários debia ser análogo, opinan 
os mexiloeiros. 

Por ultimo, os mexiloeiros perci
ben unha guerra non declarada 

· entre as consellarias de Pesca e 
Sanidade, toda vez que .mante
ñen posici.óns diferentes e Sani.
dade insiste en mudar discrecio
nal mente a periodicidade das 
análises, dificuldando a activida
de ,cJ,a , colíl~e.ltaria, tje Pesca, + e . 



EUROPA APOIA AO GOVERNO 

·A candidatura de González 
pode dar paso .á re'1ovación do PSOE 
•A.E. 

Felipe González aceitou apre-
~ sentarse de· novo como candida

to á Presidéncia do Governo, 
ainda que afirmou estar conven
cido de que debia de abandonar. 

Tentaba Felipe González reedi
tar unha Operación Papandreu, 

· voltando ao primeiro plano políti
co despois de ter abandon,ado 
comesto polos escándalos? E al
go que xa nunca se saberá con 
certidume. O único que está cla
ro é o que el afirmou na reunión 
da Executiva socialista. Lembrou 
ao seu amigo Frangois Mitterrant 
que recobrou a popularidade, di
xo, seis meses despois de que 
Jacques Chirac ocupara o seu 
posta no palácio do Elíseo. 

Á estratéxia do camiño de volta 
opoñiase o sector guerrista que, 
precisamente, tora o que sem
pre teimara máis insistentemen
te en que Felipe González debía 
de repetir de candidato. Segun
do as análises feitas por mem
bros deste sector, "é González 
quen debe de defender o bó no
me do PSOE, pois é sua tamén 
a maior responsabilidade". Un 
González sen someterse ao ve
red ito das fumas, deixaria ao 
partido en difícil situación, sobre 
todo por que ia seguir obsten
tando a Secretária Xeral. 

Agora, desde os sectores máis 
social-demócratas, pén;;ase que 
a vitória ou a hipotética derrota 
cairá sobre as costas de Gonzá
lez. Se saise derrotado perderia 
forza no partido e teria que deixar 
tamén a Secretaria X"eral , de 
abandonar igualmente o cárrego 
de Xefe da Oposición, como seria 
previsíbel. O retorno resultaria 
máis difícil. Pero, desde o sector 
guerrista, móstranse convencidos 
da posibilidade de gañarlle ao 
PP, con González como candida
to. Os últimos inquéritos situan a 
ambos partidos asó cinco pontos 
de diferéncia (a pral da dereita), 
considerando que, como hai tres 
anos, na campaña eleitoral po
dan enxugar esa desventaxa. 

O cámbio no partido produciríase 
igualmente se González logra 
que o PP non acade unha maio
ria absoluta, país nese caso xa 
non poderia adiar as promesas 
de cámbio que realizara hai tres 
anos. Os guerristas pensan que 
estarian en posición para rentabi-
1 izar estes cámbios abrigados pa
la certidume de que González vai 
ter que deixarlle de nov0 a estra
téxia eleitoral a Alfonso Guerra 
se non quer sair derrotado. 

O hipotético abandono 

Alguns dos seus máis directos co
laboradores afirman agora que 
González tiña manifestado en nu
merosas ocasións a firme determi
nación de abandonar. Algo que, 
por outra banda, viña repetihdo en 
público desde 1989. Se hai que 
creer a persoas que posuian acce
so á este reducido círculo da Mon
cloa, González non tiña anunciada 
a sua renúncia a ser candidato pa
ra impedir que fose usada na sua 
contra, mermando o seu liderazgo 
e·uropeu nestes meses nos que 
.ocupou a presidéncia da UE. 

E.sta seria a r.azón.po1a .que.1evm1 

en segredo os preparativos da 
sua sucesión, tratando de situar 
a Javier Solana nunha posición 
que .impedise un rebúmbio intra
partido. Ainda asi, afirman .desde 
Izquierda Socialista, o lóxico, se 
estivese firmemente convencido, 
seria que, no momento de anun
ciar o adianto dos comícios, abri-

. se polo menos o debate interno, 
por máis que non renunciase pú-
blicamenté. · 

Outra pergunta que hai que fa
cerse é porque González acei-

tou a marcha de Solana para a 
OTAN? Podia o PSOE prescin
dir dun candidato á presidéncia 
do Estado español, como viña 
Gónzález acubillando desde 
tem.po atrás, en benefício dun 
organismo supra-estatal? -

Tres semellan ser as razóns que 
decidiron a González a continuar. 
Agardaba por elas para tomar a 
sua decisión. A primeira que as 

.responsabilidades penais do 
asunto GAL n.on o alcanzasen e 
que a campaña contra sua gasta-

se a maior parte da munición. 
Cando o Rei estivo no ponto de 
mira, o Presidente español soubo 
que non quedaban xa moitos 
máis escándalos por sair. A se
gunda variábel era cuantificar a 
incidéncia que a presidéncia da 
UE ia supoñer nos próprios elei
tores. As xestións foron un éxito 
ante a opinión pública maioritária. 
Tanto que o PSOE se situou asó 
cinco pontos do PP. 

A terceira razón foi decisiva, in
fluindo nas anteriores: evidenciou-

se o apoio que o grande capital lle 
outorga a González. As declara-. 
cións repetidas de Helmunt Kholt, 
o abenzoar de Chirac e as aper
tas -de Clinton, non foron uncia
.mente para a opinión pública, se
nón que tiveron unha repercusión 
directa nos centros económicos 
españois de decisión. Non hai 
que esquecer que a Fraga fixéro
no dimitir, precisamente,-os gran
des financieiros. O capital sempre 
vota moito antes dos cidadanos e, 
nesta ocasión xa votou pala políti
ca de Felipe González. • 

ACCION 
EN GA11CIA 

BOLSAS DE ESTUDIOS 
MÁIS DE 100 MILLÓNS PARA FILLOS DE EMIGRANTES GALEGOS 

Un ano máis, a través da nosa Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, concedéronse bolsas ,de estudios a 25 _. mozos, fillos de. 
emigrantes galegas, para que cursen os seus estudios universitarios 
en Centros dependentes das Universidades de Santiago, A Coruña 
e Vigo. -
Un intenso labor, curso tras curso, que xerou xa 3'50 bolsos de 

estudios por rnáis de 100 millóns de pesetas. 
Unha importante actuación no campo da Educación, traballando 
día o día para que coda xeroción acode un pouco máis. 

Unha decidida acción eñ Galicia da que tódolos galegos somos 
benefictarios. 

Banco Pastor · 
ACCION EN GA&ICIA · 
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DIAS 

• Autovias: Fraga 
exixe o remc-te 
en 1997 e 
Borrell promete 

O presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, solicitou ao ministro de 
Obras Públicas, Josep Borrell, 
que as autovías de enlace coa 
Meseta estean rematadas no ano 
~ rfE], .95\:ñf\Y1('\gb'.Ú~í'dc:rdi17L"a 
para inaugurar once .. quilómetros 
de autovía nun momento que 
coincide coa data anunciada 
inicialmente co remate das obras. 
Estes once quilómetros 
pertencen ao treito que enlaza a 
Autoestrada do Atlántico con 
Montesalgueiro, entre -A Coruña e 
Lugo. O estado das obras non · 
augura que se rematen axiña. O 
próprio ministro puido comprobar 
como hai douscentos vintedous 
quilómetros adxudicados, pero 
sen comezar as obras e outros 
cento setenta e seis, que se 
atopan en construcción. Por esta 
razón, o presidente da Xunta 
lembrou a Borrell a data de 1997 
para que as autovias estean 
listas. 

Pola sua parte, nesta semana, o 
conselleiro Xosé Guiña falou 
doutra data: o ano 1999. Este é 
o ano no que, segundo o 
conselleiro, estará lista a 
autoestrada Santiago-Ourense. 

, O que ain<;ia non semella moi 
claro é quen financiará esta 
obra, que enfrontou ao 
ministério e á Xunta~ Segundo 
Guiña, a colaboración -
económica está aberta e Borrell 
está ao. tanto das su as 
intencións. Polo de agora, o 
BNG de Vedra, ao coñecer o 
plano da autoestrada, 
denunciou que as obras poidan 
afectar ás zonas agrárias deste 
ooncello e, mesmo que 
atravesen o ria Ulla nunha zona 
catalogada ·de protección 
paix·asística e de espazo 
natural.+ 

• Folga .nos 
hospitais 
da Deputación 
de Pontevedra · 

XOSÉ .LOIS 

• Máis do 80°/o 
dos galegos 
que re 
pu~licidade en 
língua própria 

O Consello da Cultura Galega 
ven de publicar o traballo A 
publicidade e a língua galega, 
da ponéncia de Língua, onde 
se conclue que "para os 
cidadáns da Galiza, a língua 
habitual das emisións 

publicitárias debería ser o 
gaJegu". O. inquérito amosa que 
máis do 80% da povoación 
inclínase polo uso do galega 
na publicidade._ Ademais, hai 
un 40% de persoas que son 
favorábeis·a que os anúncios 
en galega servan para, 
publicitar os produtos fóra da 
Galiza_e un 32% optan pola 

,. solución bilingüe. O estudo do 
Consello da Cultura resefia 

· que a xente máis nova sexa 
favorábel a que tanto desde o 
sec_tor púb!ico ~orno o privado 
se -utilice o galego na 
puolicidade. + 

• Os CAE ·'ma'niféstanse en Compostela 
contra ~ -- p_olít~~a - edú~e1tiva d_a X';Jnta 

• -Belén, primeiro 
· Nadal baixo a 

soberania 
palestina 

Estas serán as primeiras 
festas do Nada! , nas qué a 
cidade de Belén estea 
.baixo a soberania da 
Autoridade Nacional 
Palestina. O feito de que un 
lugar tan emblemático 
como este sexa, ,xa, 
governado polos palestinos 
dá lugar ao optimismo 
destes en relación á 
construción do Estado, polo 
que se leva loitando tantos 
anos. A cidade de Belén é 
a quinta en importáncia na 
Autonomia Palestina, ten 
corenta mil habitantes, dos 
que un 80% son 
musulmáns e dista nove 
quilóm~tros de Xerusalén, 
cidade , que as autoridades 
israelis consideran 
"innegociábel". • 

• Peden a derrogación 
· · da lei que impede 

o contacto entre 
as duas Coreas 

O responsábel do 
Departamento Internacional 
do Partido do Traballo de 
Corea, Rim Sun Pil, nun 
acto organizado polo Clube 
de Opinión Mancho 
Reboiras, pediu en 
Compostela a derrogación 
da lei de Seguridade Estatal 
do govemo sulcoreano que 
impede o contacto entre os 
coreanos do Norte e o Svl. 
Avogou pola reunificación, 
sen enfrentamento armado 
a través da formación dun . 
estado confedera! que 
remate coa división do país 
por un "muro de formigón de 
20 quilómetros, dez. metrós 
de ancho por dez de alto". 
Dixo que o desmantelamento 
da URSS non afectou á 
economia coreana ser 
independente, cun 
autoabastecimento do 75%. + 

A. PANARO 

·" 

O Mércores 20, manifestáronse 
en Santiago os traballadores do 
1-!ospifal Provincia) de 
Pontevedra e do psiquiátrico do _ 
Rebullón para pedir a entrada 
dos traballadores na . . 
negociación da transferéncia ao 
Sergas destes centros, que 
dependen da Deputación de 
Pontevedra. A reivindicación 
central, apoiada por UGT, 
CCOO e CIG, é a constitución No acto central de comemora~ión dos 1'50 arios do lnstitutó-Xelmírez de Compostela· un grupo de 
dunha mesa negociadora, onde estudantes dos CAE e de vános colectivos_ ariarquistas mostraron a sqa oposición á política de-
teñan cabida todas as partes1 senvolvida pala conselleria de Educación aproveitando a asisténcia de numerosos representan-
para acadar o traspaso. Nestes tes do governo autonómico, entre eles do presidente da Xunta, Manuel Fraga. Os manifestantes, 
dous hospitais, estase levando controlados por un :forte dispositivo policial, berra~on consignas por un ensino público, galego e 
a cabo unha folga, cun de calidade na 'Saida dos responsábeis políticos da XÚnta, Fraga, Piñeiro Permui e Manuel Re-
seguimento masivo, co mesmo gueiro entre outros. Para os CAE a comemoración do aniversário do ensino galega "debe servir 
obxectivo que a mobilización de para denunciar o desmantelam~:mto que está a sofrir actualmente; que é produto dos intereses do 
Santiago. ps centros secta~ privado e que está a rematar coa dignidade e calidade do ensino público". No entanto, · 
depender~n do_ Sergas desde o nos actos participaron concelleiros dos· tres grupos políticos eón representación na· corporación 
1 qe_. ?;(51r:i~1¡9.._ +e , ., .. , ,, "1 ,.,, H ~ ,, ~ -.i• " ~arpp9stelana e numero~~s, ~<p~sp,e_irp!s . q9i~ ~rn,~te? cult~t~ip. _ r,~_li_x.~o~os . ~- 8ºJí,!i,?.2t~.a, , ~.i,d~?~: ~ - -

• Benigno Moure 
.despide a ~nha 
ex delegada da CI~ 
en C'áritas 

Ven de ser despedida da Fundación 
San Rosendo (antes Cáritas) Lucia Ga-

. rachan a, que tora delegada da C IG 
cando o director de Caritas, Benigno 
Moure, foi act1sado de maus tratos. Lu
cia, apoiada pola CIG, tiña' formulado, 
diante do xuiz, moit~s denúncias por 
maus tratos aos internos. Levaba 15 · 
anos no Centro Nasa Señora da Espe
ranza e non foi despedida até que non 
abandonou o seu posto de delegada 
sindical, xa que a leiprotexe aos repre
sentantes dos traballadores. Con Lu
cia, son sete os despedidos que testifi
caron en defensa do secretário comar
cal da CIG, Etelvino Blanco, que de
nunciara as (Jl~áticas de .~i\5\~Ne. ~ 1Mí'-
xi stratu ra de Traballo declarou impro
cedentes os despedimentos e a Funda
éión San Rosendo houbo de indemizar 
a todos os traballadores despedidos.+ 

-• Protestas 
dos alunos 
do cámpus 
de Pontevedra 

Os alunas da Faculdade de Publicida
de simularon un enterro para reivindi
car un cámbio de rumo dentro da Uni
versidade -de Vigo en· relación ao cám
pus de Pontevedra. No que se retire a 
eles, solicitan a construcción dun edi
fício novo xa que o que ocupan non 
cumpre unhas condicións mínimas . 
Tamén reseñan a falta de profesores 
a tres meses do comezo 'do curso e 
que chova na clase . lsto mesmo pasa
ba aos estudantes de Maxistério aos 
que agora se suman novas proble
mas. Os Comités Abertos da Escala 
de Maxistério denunciaron que a Con
sellaria de Educación estea "reciclan
do" profesores para Educación Musi 
cal e Educación Física para ensin9 
primário con cursos de tres meses. "E 
paradóxico que non habendo unha sóa 
persoa titulada nestas novas especiali 
dad es na Galiza, as prazas estean 
senda ocupadas xa definitivamente por 
habilitados , cando nesta Primavera xa 
estará na rua a primeira promoción 
de mestres especialistas diplomados 
en Educación Física e Musical", din . • 

•Oposición 
á privatizaéión 
de Alúmina-Alumínio 

Representantes dos concellos de Bu
rela, Cervo, Foz e Xove atenderon, o 
Luns 18, a unha convocatória da sec
ción sindical da CIG na factor.ia de 

. Alúmina-Aluminio para comezar unha 
campaña conra a privatización da fá
brica de lnespal na Mariña. Témese 
que, en mans privadas, a empresa 
"non dure moitos anos", e daquela 
pedirase á ·xunta que "faga xestións 
diante ·da Sociedade Estatal de Parti
cipacións _ lndustriais para que_ as fac-· 
torias galegas continuen como em
presas públicas". De r:ion poder ser 
asi , 'o desexo da CIG é que pase a 
mans de empresas con capital galega.+ 
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ALIZA E M. NDO 
CAMBIOS NO LESTE 

ZiugánoV.quer reformar o sistema económicO.co respaldo democrático 
-.~ • • .. # ' ~. 

O socialismo .......... _ 

·. ~ 
, . 

volve ·polos votos 'a Unión--Soviética '-• ex 
• G.LT. 

Os comunistas volven 
polos votos aos paises da 
anterga federación 
soviética, ao cabo de 
catro anos de acelerada 
liquidación do sistema 
socialista, considerado 
incompatíbel polos paises 
capitalistas co sufráxio 
democrático. 

As eleccións rusas dan a con
fianza á fracción comunista do 
Parlamento cando se cumpren 
algo máis de catro anos de 
amortización da propriedade 
pública cun espectacular em
pobrecemento da cultura e da 
economía. Rusia reproduce a 
volta á esquerda de Hungría e 
Polónia , ainda que o voto a 
Guennadi Ziugánov critica non 
só a dirección das reformas 
senon o estatuto político pro
posto por leltsin. 

As censuras por máis de dous 
dias de retraso sobre o reconto 
de votos pegan en Vitor Cher
nom i rd in, que tardara só 24 
horas en pechar as actas da 
el~cción presidencial de Boris 
leltsin, en Xuño do 91 . A des
confianza non está na votación 
libre, direita e secreta, senon 
no convencemento democráti
co do Governo de leltsin , o 
mesmo presidente que chan
tou lume ao Parlamento en Ou
tono do 93. 

Os eleitores non 
fixeron caso da 
campaña catastro
f i sta do Governo, 
que negaba a 
condición demo
crática aos comu
nistas. Vista a ele
vada participación 
(que duplica con 
xenerosa marxe á 
das eleccións nor
teamericanas), e 
a orde nos colé
xios electorais, os 
votantes confían 
no sistema de su
f ráx io e parecen 
lonxe de crer" que 
Ziugánov poida 
volver o pais ao 
sistema de partido 
único. 

Ninguén se atreve 
a negar que o co
munista Ziuganov 
moveuse con ben 
máis claridade de- · 
mocrática cjue os 
seus adversários 
do Governo de 
Rúsia. Ziugánov 
non quixo empre
gar os meios de 
comunicación es
tatais nas condi
cións restrictivas 
impostas por Cher
nomirdin e amosou 
claridade nas fi
nanza da campa~ 
ña. A propaganda 
do Governo foi mi
llonária. Son moi
tos os que denun
cian desde 1991 a 
contracción defen
siva de leltsin fron
te os partidós de 
esquerdas, o que 
revela un baixo 
convence mento 
democrático. 

' Guenadi Ziugánov gañou case sen propaganda, fronte a campaña millonária do governo. 
' 

evolución do siste
ma que sustitue ao 
socialismo, no sen
tido de establecer 
con claridade os 
bloques da direita e 
a esquerda , des
pois dun . prazo 
constitucion·a1 no 
que os calificativos 
colocados aos no.
vos partidos pódian 
correr en vintecatro 
horas desde o fas
c i srn o . á ultra-es
querda ou o nacio
nalismo. Esta febre 
clasificatória traslá- · 
dase agora para a· 
natur·eza do voto. 

· Nalgunhas interpr~
taci ó ns a maioria 
de esquerdas votou 
con medo , o que 
non parece con
gruente co contido 
de protesta e casti
go ao Governo que · 
moitos ven na for
ma d·e recusar a 
Chernomirdin . 

A ex-Unión Soviéti
ca reaparece nas 
urnas con moita 
máis frescura e an
telación que lle 
agoiraban os que 
sentenciaron a in
compatibilidade do 
socialismo ·coas 
eleccións libres. 
Ziugánov non re
núncia ao pasado: 
Critica a Gorba
chov, do que fói di
recto colaborador · 
no Comité Central 
do PCUS, solire to
do por non ter de
fendido a coesión 
federal da Unión . 
Con leltsin é impla
cábel: di que non 
governa cos votos 

Guennadi Ziugánov pode supe
rar, segundo as noticias da últi
ma hora de Mércores, o trinta 
por cento dos votos e anúncia a 
sua intención de establecer un
ha alianza co radical Vladimiro 
Zirinovski que poderia superar o 
15 por cento. Co só o 66 por 
cento dos votos pasados ás ac
tas, a oposición comunista teria 
unha ampla maioria resultado 
de sumar as actas do Partido Li
beral Democrático, as de Mulle
res de Rúsia, e Partido Agrário 
e os dos nacionalistas. 

Os resultados dos 
comunistas nas 
parlamentares permiten c;:onsi~ 
derar o cámbio para as presi
dénciais do 16 de Xuño. Ziugá
nov decidirá a comezos do ano 
que entrn a estratéxia pa"ra o 
cámbio de governo, pala via da 
sustitución pactada da 'equipa 
de Chernomirdin ou da proposi
ción dun . novo gabinete. Desde 
o entorno de leltsin déronse pre-

'Os resultados provisionais da consulta 
para Duma, marcan con claridade 

que o ·levaron á 
presidéncia senon 

co apoio dunha delincuéncia 
organizada que está a repar
tirse o botín da propriedade 
estatal rusa. Ziuganov quer 
reformas económicas a partir 

-Catastrofismo de leltsin 

A consternación no partido de 
leltsin apenas pode agacharse. 

os bloques da direita e a esquerda 

sa en sinalar que o sistema pre
sidencialista pode sobreviver 
calqu~r sentido do sufráxio. 

Os resultados provisionais da 
consulta para Duma, marcan 
tamén un novo capítulo na 

· do respaldo democrático e di 
que os seus adversários polí
ticos están a liquidar o patri
mónio público sen estaren au
torizados.• 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Máis de 1.500 persoas asistiron á Asemblea que elexiu a Beiras portavoz da organización. As mulleres cantan con 13 representantes na lista de 50 ao Consello Nacional. 

Presenta a sua alternativa cOITlo .máis "galega" que "partidista" 
' -

A ·vu Asemblea do BNG considera o poder 
instrumento impres~indíbel para ·o cámbio 
A necesidade de facerse co máximo 
poder institucional para respostar á actual 
crise é a principal conclusión que 
presenta o BNG despois sua VI 1 

Asemblea Nacional. Após de tres meses 

remataba o proceso cun plenário 
celebrado os dias 16 e 17 de Decembro 
no Ferrol. Os nacionaJistas consideran 
tamén. imprescindíbel a sua preséncia nas 
próximas Cortes "para que Galiza nón 

esteña unha vez máis ausente e 
esmagada" nun proceso que Beiras 
calificou como "unha nova transición ou 
unha involución drástica", dependendo 
dos resultados que acade o PP. 

• ALFONSO EIRÉ 

Xosé Manuel Beiras, eleito porta- · 
- .voz do BNG , estaba eufórrco e ta-~ 

mén visibelniente emocionado na 
clausura da VII Aserhblea. A re
cente senténcia do Tribunal Cons- . 
titucional dándolle a razón nun 
pmceso que custou a sua expul
sión dun mes do Parlamento, qui
toulle unha grande lousa de enri
ba, tanto no aspecto políticQ como 
personal. Outro motivo de ánimo 

· foi a sua' recente visita a Latinoa
mérica. Beiras non sé comproba
ria que alá existe .un enorme po
tencial para o nacionalismo, se
nón que nuns días foi capaz "de 
abrir lle os ollos a moita xente e 
desmontar o enorme tinglado que 
monta o PP desde a ?(unta". · 

Esta situación anímica tixo que o 
voceiro do BNG se recriase no seu -
discurso de clausura aos asem
bleistas e convidados. Foi nel onde 
sintetizou tant.o a percepción da 
grande· maioria da militáncia como 
os acordes programáticos chega
dos despois da discusión das duas 
ponéncias: política e organizativa. 
"Non hai outra resposta fronte ao 
Poder, que o próprio Poder". Esta 
frase de -Beiras poderia plasmar a 
idea básica e motriz da Asemblea. 
Un poder entendido como movili
zación e tamén como alternativa. 

O nacicnalismo de hoxe posuiria 

·xa poder de movilización, como 
se demostraria na multitude de 
problemas concretos que afectan 
.á sociedade, pero Beiras insistiu 
en cesaltar que "tamén ten alter
nativas e análises correctas". · 

O poder do BNG non ten ainda 
reflexo, con todo , r¡as institu-

cións. "A solución dos problemas 
radica máis que nunca na están
cia política. Todo o xogo está ne
se lugar, con critérios de lóxica 
de poder que despois se aplican 
neutros lugares", afirmaria Bei
ras. O líder nacionalista conside
ra que os problemas dos distin
tos sectores produtivos poderian 

ser resoltos se a política destas 
institucións fose distinta. 

Preséncia 
no Parlamento estatal 

Dentro da toma das institucións, 
· os nacionalistas consideran prio
ritária a necesidade de contar 

r-----------------~---------------~---------------------------------~--~--- ----¡ 

Camilo Nogueira: i 
1 

'A miña entrada no BNG é cordial' ! 
A espectación externa da VI 1 
Asemblea do BNG estaba cen
trada na persoa de Camilo No
gueira, que acudia como convi
dado, ainda que nos próximos 
dias se integrará na. organiza
ción frentista . O ex lider do 
PSG-EG explicou unha e outra 
vez ante os meios de comuni
cación que "queria que a miña. 
entrada do BNG fose algo cor~ 
dial é iso precisamente foi o 
que ocurriu". Resaltou tamén 
que "eu non pedin nada, nen 
ninguén me ofereceu nada". 
Nen el nen o BNG teñen -se
gundo as suas declaracións
plano algun preconcebido sobre 
cal vai ser a sua actuación, en
fatizando que se incorpora sen 

condicións e como un militante 
máis·. Qescartou tamén, que, de 
momento , fose entrar no Con
sello Nacional por UG e atirmou 
que gostaria de que a sua inco
poración conlevase a entrada 
doutras persoas. 

- Sobre o seu cámbio de postura 
suliñou que se decidiu despois 
dun longo proceso de reflexión 
e que non hai que supoñer que 
mudase el ou mudase o BNG. 
"Eu non mudei e.o BNG non ten 
nengunha necesiélade de mu
dar", declarou, facendo fincapé 
en que se integra sen condi
cións. "Se despbis do meu com
promiso coa política , alguén 
cree que actuo por interese per-

sonal ; está equivo'cado . O único 
claro é que son honrado", sina
lou. Ainda asi, dixo comprender 
que haxa xente a que non lle 
·agrade a sua preséncia no 
BNG, pero criticou aos que pu
deron pensar que el estaría dis
posto a se integrar nunha orga
nización de ámbito estatal. 

Do BNG resaltou que "é alterna
tiva de Governo e a Galiza con
vénlle que o nacionalismo asu
ma responsabilidades de gover
no canto antes millar. Ese é o 
grande cámbio do BNG. Co seu 
estarzo logrou situarse como a 
terceíra forza política galega. O 
que voi.J facer eu é traballar para 
que siga a medrar".+ 

L-------------------------------------------~-------------~--~-----------------
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con preséncia no Parlamento es
tatal, non como vital para a pró
pria organización , senón para "si 
tuar a sua .capacidade de presión 
e negociación a favor dos proble
mas de Galíza." Beiras considera 
que ante as próximas eleicións 
xerais están abertas duas posibi
lidades: unha involución drástica 
(se gaña o PP por maioria abso
luta , algo que considera cada 
vez menos probabel) ou u nha 
nova transición , "retomando o 
proceso que ficou na metade do 
camiño, pois só as forzas progre
sistas poden garantir que se dea 
un xiro na dirección democrática 
e que pare · o desmantelamento 
dos sectores produtívos". Agoira 
o portavoz do BNG que no esta
do se vai dar unha recomposi
ción na política de alianzas no 
abq.no democrático coa configu
ración dun novo modelo de Esta
do, proceso do que Galiza que
daría excluida se o BNG non 
consegue repres~ntación . 

Pésie ás espectativas e aos lo
gros .colleitados pola frente na
cionalista nos últimos tempos, 
Beíras afírmou rotundo que "non 
están os tempos para a auto
complacéncia", mátizando que 
aínda menos para_ "o autoódío". 
Unha preocupaéión estaba pre-

. sente nas discusións dos militan
tes nacionalistas e tamén nos 
discursos dos seus líderes : a ac-
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tual situáción crítica pal a que 
atravesa Galiza. Problemas aos 
que xa hai tempo lle puxeron no
mes e apelidos: integración eu
ropea, Maastricht, situación peri
férica, dependéncia estatal , pol í
t ica antigalega das institucións, 
falta de conciéncia nos eidos 
económicos ... ). Niste Beiras afir
maría que "se Gal iza ten eses 
problemas non é por azar, senón 
polo proceso no que estamos". 

Maior protagonismo feminino 

Fronte ás cuest ións pol íticas e 
estratéxicas, ao carón das que 
existiu unha concordáncia próxi 
ma a un animid ade, o debate 
centrouse na defi nición do mo
delo social que defende o BNG, 
con tres eidos básicos de discu 
sión : feminismo, antimilitarismo 
e máis ecoloxia. Estes tres ám
bitos recolectaron a maioria das 
emendas apresentadas. 

As mulleres do BNG, de xeito co
ordinado en toda Galiza, apre
sentaron textos adicionais para 
que fosen recollidos na ponéncia · 
oficial. Defenden unha maior par
ticipación das mulleres, deman
dando que o BNG "como organi
zación que loita pola liberación 
dunha nación oprimida, debe 
apoiar e a loita das mulleres por 
liberarse da opresión sexista". 
Várias das aportacións foron re
collidas na ponéncia oficial, pero 
o cámbio máis importante corres
pondeu á configuración dos cá
rregos do Consello Nacional elei
tos. Trece mulleres (26%) figura
ban na única lista proposta para a 
dirección do BNG. 

No campo ecoloxista moitas das 
propostas aparecían xa recolli
das en anteriores Asembleas , 
pero a chegada de nova militán
cia, sensibilizada arreo por esta 
problemática, deu lugar a que fo
sen várias as discusións que 
chegaron ao pleno. As principais 
diferéncias planteáronse entre a 
visión ecoloxista pura e a inte
gradq na economía e na prática 
diária de governar. . . 
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No tocante ao antimilitarismo, a 
discus ión andou entre os que 
pensan que só hai un xeito de 
combatelo que é a insubmisión , 
descal ificando outros métodos 
de lqita e a política que pratican 
alguns conce llos do BNG, e os 
que defenden , como fixo a po
néncia , que neste momento a 
obxeción de conciéncia é un feí
to persona ~ mente válido , pois 

... . 

non todo o mundo chega á máxi
ma conciéncia, nen se lle pode 
demandar un mesmo grado de 
sacrifício personal. 

Dentro das resolucións tomadas 
destacan as que rexeilan as ini
ciativas sobre o emprego -aproba
das no cúmio europeu de Madrid, 
a Lei de Obxeción de Conciéncia, 
a oposición ao encaro do Umia, 

asi como os planos de competiti
vidade dos ásteleiros públicos e a 
política lingüística do governo 
Fraga. Os nacionalistas acorda
ron .tamén apoiar a camP.aña pala 
liberdade de expresión e contra a 
censura económica que o gover
no Fraga lle está a impar A Nasa 
Terra, desde hai anos, negándo
lle os fondos públicos legalente 
estabelecidos. + ' 

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

Reforzado o frentismo 
e o carácter do BNG co~o organización unitária 
10 Bloque por.riba de todo' 
Os nacionalistas tentaron apon
talar a liña de frotación á que, 
nos últimos tempos, ian dirixidos 
a maioria dos ataques enemi
gos, obstinados en desconxun
tar cadernas e banzos da orga
nización trontista. Máis impor
tantes que as mesmas adecua
cións organizativas, palas que o 
BNG abandona a forma de coa
lición eleitoral e se constitue en 
asociación política, foron as pa
labras pronunciadas por Beiras 
na clausura , apresentando o 
modelo frontista como eixo das 
espectativas levantadas polo 
BNG. Doutra parte, a organiza
ción sobrancearia sobre os dis
tintos intereses particulares. 

"Primeiro de todo, o Bloque". 
Estas palabras do portavoz par
lamentar na clausura, serian en 
todo caso innecesárias ou te
rian un significado diferente se " 
a hostilidade externa non se es
forzase agora , cando xa non 
.existen contrapontos que sirvan 
para pór a.o BNG como cruz da 
moeda· nacionalista, en meter
nos nunha dialéctica que, de 
cair nela, frustraría as expectati
vas optimistas da nosa organi- · 
zación", en palabras de Baustis
ta Alvarez, pronunciadas no ac-

to de ap~rtura. Se Alvarez criti
cou "os cánticos de serea que 
chaman a renovación e ao troco 
de filosofía política", Beiras qui
xo peixar sentado que "o Blo
que está por encima de todo" , 
dentro dunhas reglas internas 
históricas e basicas: "respeito 

-ás ideas, xenerosidade recípro
ca e solidariedade". . 

Tamén resaltou o lider naciona
lista que máis do 50% da mili
táncia non está encadrada en 
nengunha das organizacións 
que forman parte do BNG. Por 
outra banda foi contundente ao 
afirmar que "nunca tivemos me
do a abrir as portas". 

De seguido, recollendo máis o 
senti( da militáncia; que dando 
resposta a determinadas informa
cións, Beiras afirmaría que "nós 
non pedimos pedigrís para estar 
no BNG, nen os aceitamos. Ben 
vidas todos. Hai sítio para todos" 
e demandou unicamente "lealda
de, compromiso e militáncia". 

· Outro aspecto que apontou como 
básico do BNG foi o "respeito es
crupuloso ás organizacións so
ciais do campo nacionalista", rea
lizando un cántico da sociedade 

autoorganizada, en contraposi
ción á chamada sociedade civil. 

Beiras mantivo nesta parte do 
discurso unha eufória que exte
rioriza en poucas ocasións , pé
sie a grande preocupación ex
presada nos seus últimos dis
cursos pola situación que atra
vesa Galiza. As seguintes pala
bras son unha mostra: "Hai se
senta anos , Galiza estaba a 
ponto de. retomar a sua andai
na histórica, hoxe Galiza volta 
a estar de novo en condicións. 
A ponte está rematada. O artífi
ce é o BNG". 

Unha organización que define 
como o instrumento para a ver
tebración da alianza de clases 
no campo progresista. Rasaltan
do os princípios idéolóxicos do 
BNG: "están todos os necesá
rios e nengun é supérfluo". Pero 
tamén a metodoloxia no traballo 
social: "primeiro o traballo mili
tante (resaltando a aportaciór::i 
de novas militantes para non 

. desnaturalizarse) , despois a in
ventiva e a recidume nas institu
cións". "Manter a fideli.dade sig
nifica garantir a consecución 
dos obxetivos", afirmaría Bautis
ta Alvarez na apertura.+ 
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CONTRA 
OBNG 

VALE TODO 

M.V. 

Ainda estaban acesas as luces 
do pavillón da Malata, onde o 
BNG celebrou a sua VII Asam
blea, cando xa alguén andaba 
a cavilar na enésima renartefia 
que os nacional istas terán que 
sobrelevar con paciéncia antes 
dos comícios xerais de Marzo. 

Francisco Vázquez, con'scente 
de que o BNG sacha na sua lei
ra a cada con mellares resulta
dos, e temeroso polo tanto de 
perder un deputado ou dous po
la Coruña, presenta unha mo
.ción no concello condenando a 
ET A. Buscaba ca seu tono vee
mente e ampliando as responsa
bilidades criminais á organiza
cións como HB, encontrar algun
ha ambigüidade do' BNG frente 
ao terrorismo. Henrique Tello , 
portavoz nacionalista, reiterou a 
condena tallante da violéncia por 
parte da sua organización e a 
concordáncia absoluta ca espíri
tu da moción. Pero sinalou que o 
BNG "non era súbdito de Paco 
Vázquez" e rexeitou a imposi
ción "de adesións inquebrantá
bf?is" por parte da alcaldía "sen 
prévio coñecemento". 

Ao dia seguinte , o governo 
municipal vrgués, ao que se ve 
perfectamente coordinado con 
Vázquez, presentaba unilate
ralmente . un texto praticamen
te idéntico nesa cidade . Tratá
base de cobrar, a ser posíbel , 
unha peza propagandística no 
nacionalismo , relacionándoo 
coas cenas dantescas vistas 
en televisión, co fin de asustar 
aos posíbeis sectores modera
dos que comezan a fiar a cada 
máis dunha alternativa galega. 

---------'Q crecemento do 
nacionalismo suscita 

as manipulacións máis 
retortas para 

desacreditalo ante a 
opinión pública" 

A táctica, en calquer caso , é 
sempre a mesma. O que muda 
é a desculpa. Serve dicer que 
dentro da frente nacionalista 
andan distintos grupos a afiar 
o gume dos coitelos para ti rar 
páxinas de balde. O de menos 
é que nen un só dos membros 
desta organización se preste á 
cerimónia. Tanto ten. Titulares 
e pradiante. Lago virá a ''filtra
ción" de que Jarrar (manda tru
co) está infiltrada no naciona
lismo galega através da CIG. A 
história peixaria pampa a aquel 
francés chamado Rocambole, 
pero é igual. 

A ringleira de exemplos é longa . 
Ab·onda con ler os xornais de 
antes e os que van vir nos tres 
próximos meses. Polos que se 
ve carecen doutros argumentos 
para enfrentarse ao BNG. • 



CONFLITOS NOS CONCELLOS 

O candidato dó PSOE 
pretende fichar polo PP para _desbancar. ao BNG 

Preparan ..,nh~ 111ociÓn ·efe · cenS~ra· _ 
en Vilariño de conso - . . - -... _ . . .. -

•B. LAXE 

A moción de censura que 
PSOE e PP preparaban 
en Vilariño de Canso 
.contra a alcaldesa do 
BNG quedou en suspenso 
despois dunha tumultuosa 
asemblea na 'que máis de 
medio cento de viciños 
arñeazaron ao candidato 
do PSOE que pretendía 
integrarse no PP. 

Ventura Sierra, alcalde durante 
15 anos polo PSOE foi fichado 
polo PP, para encabezar a .sua 
lista en Vilariño de Canso nas 
últimas eleicións municipais. Os 
militantes populares, despois 
dunha tumultuosa asemblea na 
que estaba presente Baltar Pu
mar, o presidente da deputación 
ourensa, abandonaron o parti
do, co seu cabeceira de lista, 
Luciano Estévez á fronte. O PP 
fixo a sua lista coa xente do 
PSOE e os socialistas a sua. coa 
xente ,do PP. En Vilariño afirma
se que polo medio houbo pastos 

EMPREGO NA U.E. 
/ 

de trabal!o e algunha que outra 
prebenda máis. 

Despois das eleicións BNG e 
PSOE, ambos con dous conce
lleiros, pactan e situan na alcal
dia a Manuela González Losa
da, candidata do BNG. Nese 
tempo ambos partiqos viñan go
vernando sen sobresaltos, en 

· aparente sintonia. O candidato 
socialista, Luciano Estévez re
coñece publicamente que "non 
houbo problema de governo e 
que se está a realizar unha boa· 
xestión no conceHo". 

Hai poucos "dias, Estévez bai
xou a Ourense e entrevistouse 
con ~_Baltar Puniar, amigo de 
cando ambos perte[l!3cian a 
Centristas de Ga/ícia. Ao dia 
seguinte convocou unha reu
nión aos membros da candida
tura para explicarlles que" o PP 
os admitia. de novo no partido, 
polo que debian de unirse ao 
anterior alcalde para apresen
tarlle unha moción de censura · 
aos seus actuais sócios, os na
cionalistas. 

A este reunión asistiu máis xen
te da convidada, moitos daque-

. . 

les que estiveran no PP até os 
pasados ,comícios, ·superando o 
medio cento. Armouse un gran
de batifún.dio. Houbo palabras 
moi far.tes e até ameazas· de 
marte contrq L,uciano Estévez. 
Un dos participantes afirmaba 
que "estivemos 15 anos loitando 
contra ese cacique de Ventura, 
fómonos do partido e, agora, 
queren que lle deamos de novo 
a alcaldia". O enfrontamento foi 
tan forte que a xa pactada mo
ción de censura agarda agora 
p.or tempos millares. 

Desde o BNG afírmase que o 
detonante "est~ en que nós sa
camos dous ·concelleiros na 
Gudiña, en Canso e no Bolo, 
mentres o PP está a descender 
en toda a ' comarca de Valdeo
rras. Agora o que- teñen medo é 
que Vilariño actue de irradia
ción na zona, como fixo o BNG
en Allariz". 

A alcaldesa do BNG, Manuela 
González reitera que pretende 
manter o pacto de governo, re
matando a lexislatura e darlle 
canta ao,s viciños da xestión, 
para que- sexan eles ·as que 
xuzguen".+ 

CUMIO DE MADRID, 
TODOS DE ACORDO EN PRECARIZAR---
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dicina, só son posíb~is resultados parecidos. 
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Velai ven o Euro 

MANuELCAO 

1 

"Ti és euro e sobre este euro 8idificaremos 1 a integrac¡ón euro
pea" dicía Pedro Solbes parafraseando o dita bíblico ap final do 
Cumio Europeo de Madrid do 15 e 16 de Decembro de 1995. A 
aprobación do nome da moeda europea, a reafirmación dos cri
térios para a converxéncia, a confirmación do calendário para 
presentarse ao exame e aprobalo (1998), a implantación da mo
eda (1999) e a xeralización da súa utilización polos cidadáns 
(2002) despexa algunha das incertezas que ameazaban ao pro
xecto europeo pala única vía posibel e realista: criar unha área 
de moeda forte que deberá ser líd~r e moeda de reserva impor
tante na economía internacional. E por isa que o modelo utiliza
do non podía ser outro que unha extensión da área do DM se
guindo o modelo.do Bundesbank. De feito as principais dificulta
des virán da propria Alemaña palas emerxentes tendéncias da 
opinión pública e dalgúns axentes económico-sociais que des
confían da estabilidade da nova moeda. 

Desde o punto de vista económico as avantaxas dunha moeda 
única e forte para Europa superan as desavantaxas pala elimi
nación de custos de transacción, niaior facilidade de uso, maior 
homoxeneidade e precisión na medida e comparación dos acti
vos o que posibilitará un máis eficiente asignación dos recuras 
reais e financeiros no es
pácio económico da UE. 
Ademais a fortaleza da 
moeda terá positivos efec
tos nas relacións económi
cas con países terceiros . 
Tamén favorece a unión 
política e a realización de 
políticas redistributivas 
máis. eficaces, pero, sobre 
todo, o euro é unha esixen
cia da integración econó
mica real. Contar cunha 

1 moeda europea sólida é 
imprescindibel nun mundo 
globalizado e cada vez 
máis interdep~ndente no 
cal os fluxos económicos 

'l. internacionais condicionan 
a viabilidade das políticas 
económicas. Rematou o Cúmio de Madrid da Unión Europea 

coa .ledícia de todos os governantes presentes, · 
espedalmente de Kohl que río deixou de gabar a · 
Felipe González e Solana. Non era para menos 
xa que as súas posturas sobre a Unión Monetá
ria, e por tanto os intereses económicos de Ale·
mañia, conseguían sair adiante cunha minima 
oposición. Pero, o que apenas comentan os me
dios de información, é que o Cúmio de Madrid foi 
un día negro para os traballadores de Europa, es
p.ecialmente para os das nacións máis periféricas 

Pero, o que resulta máis elocuente, é que estas Posibelmente, España 
·medidas se tomen nun momento no que as pro- non se atopará nos países 
testas sindicais contra a globalización económica 1 que accedan nun primeiro 
e os recortes sociais son máis fortes eñ Fráncia, momento á moeda única A. IGLESIAS 

un dos estados máis importantes ,da Unión, por- dadas as dificultades no 
que indica que os governos europeos están dis- cumprimento dos critérios ---------'As avantaxa · 
pastos a levar adiante a súa políticq. económica, de converxéncia. O feíto 
pasando por riba de calquera oposición social, por de imcumprilos todos ho-
máis grano~"que esta, s.exa. Esta conclusión con- xe non debería desalen-

-e ·os menos cualificados debido as medidas apro
~adas en matér.ia de emprego. 

trasta co~ :visióri. democrática q'ué algúns nos que- tamos pois as diferéncias 
ren vender de Europa Occi.d~ntal e o mantenimen- aínda non son insalvábeis 
to do estado do.benestar. Cando menos non son 1 nen cuantitativa nen cuali-

dunha moeda 
única e .f orte 
para Europa 

·superan 

En apenas 45 minutos conseguiron os asistentes 
-ao Cúmio poñerse dacordo sobre despidos, pen
sións, subsídios ... Para que lo- · 

contemplados os traballadores me-nos· cualifica- 1 tativamente . A economía 
dos, os parados e un sector cada vez máis gí'anQE\, española non está tan lan-

das clases médias. ·' .. xe das condicións da con-
go se tale de que hai diferén- -------------
cias idedlóxicas entre o social-
demócrata González e o con
servador Majar. A Unión na 
súa declaración final sobre 
emprego decide: abaratar e fa
cer máis fáceis os despidos; 
permitir unha maior mobilidade 
xeográfica en función das ne
cesidades empresariais; redu
cir os custos !abarais, sobre 
todo nos traballos menos cua-
1 ificados; revisar á baixa os 
subsídios de desemprego. 

Estas medidas e a moeda 
única que, según a. Unión, 
van permitir criar máis em
prego constituen unha pro-
fundización da mesma políti-
ca económica qt.ie se aplicou 
durante a última década, e 

. . 

'O que resulta fiáis 
elocuente, é que ~stas 

medidas se tomen 
nun ~omento no que 
as protestas sindicais 
cont~a a globalización 

económica e os 
recortes sociais son 

máis f ortes en Frá-ncia 

Estas propostas sobre a flexibi
lización van afectar tamén ao 
Estado Español e especial
mente a Galiza que ten moitas 
empresas con baixa tecnolo-· 
xía. A esta altura non valen 
respostas· sindicais, parciais oú 
locais, cando ao quenas en
frentamos e a un proxectó glo
balizador en matéria económi
ca e social, que pretende facér. 
recuar o papel dos trab'allado
res ao das primeiras décadas 
da industrialización. Con segu
ridade tanto o PSOE como o 

· PP esperarán a que pasen as 
Eleicións Xerais para poñer en 
prática as directrices comunitá
rias. Mais, a resposta sindical 
debia dars.e axiña, concien
ciando aos traballadores deste 

que tivo como consecuéncia prática o aumento 
do desemprego, o desmantelamento dunha ma
rea de indústrias ~ o medre da precariedade la
boral. Calquera po9~ .ir:it.u,ir. gl:J~ •.. coa mesma me-

. novo perigo e clarificando o que representa a 
Unión Europea das transnacionais e a banca.+ 

verxéncia, máis será ne
ces'ar-ie realizar axustes 

' orzamentários, estrutu
... ¡ rais, cambiários, etc. O ti

po de axustes e a maneira 
de instrumentales pode 
xerar conflitos sociais im- . 

· ¡ portantes como está oco-
rrendo en Fráncia. A for-
mación dun consenso po-

, lítico e social mediante o 
diálogo e a negociación 
entre os diversos axentes 
é a única forma de reali-
zar as reformas necesá-

. ás desvantaxas" 

rias que deberán afectar e vincular a to<;los os colectivos so-
1 ciais distribuindo as cargas de xeito equilibrado preservando 

os dereitos básicos dos menos favorecidos e reducindo as 
, avantaxas dos máis privilexiados. · 

Para Galiza a criación do euro é máis positiva ca negativa dado 
que previsibelmente a estabilidade e a credibilidade da moeda .eu
ropea será moito maior que a dunha peseta xestionada por cal
queira governo de Madrid no· que a influéncia da nasa terra será 
igualmente nula. Facendo da necesidade virtude Galiza pode reci
bir con ledicia ou sen especial preocupación a chegada do euro.+ 

' 1 " " ' ' ' .. 1.. .. ., ....... \.' '\ , .1' .·' ~ ,- , ... t- • "I ,, • 
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DEBATE DOS ORZ~MENTOS 

Recorte en Economia e Industria .e aumento dos g~stos correntes e de persoal~ 

O PP só aceita sete emenda's ' aOs oí-:zal11ento5 
de 1,. 128 a presentadas · polCI oposición , · 
• CARME VIDAL 

A maioria absoluta do PP vai per-
~ que o proxecto de lei de pre

supostos para o ano 96 se aprobe 
sen apenas modificacións. Das 
1 .128 emendas apresentadas po
la oposición, só 7 foron aceptadas 
para o debate·, co que o texto re
mitido polo governo ao Parlamen
to se ~probará case integramente 
sen que os grupos da oposición 
poideran facer valer nen a sua de
fensa dos sectores produtivos nen 
a necesidade do control dos gas
tos presupostários. A restrición 
con respeito a anos anteriores en
gádese ao incertidume da inexis
téncia de orzamentos estatais. 

Foi a repetida "crónica dunha 
votación anunciada", como nun 
primeiro momento chamou San
tos Oujo (PSOE ) para, despois, 
Pablo Egerique (PP) atribuir a 
Xesus Vega (BNG). Pero o certo 
é que o xa coñecido posiciona
mento dos grupos e a pechazón 
do PP a admitir emendas da 
oposición fixeron tedioso un ple
no que ia durar tres dias nos que 
se irian desgrasando os capítu
los presupostários das distintas 
consellarias e nos que o presi
dente da Xunta, Manuel Fraga, 
conio xa é habitual por estas da
tas, aproveitou para escribir mul
titude de postais de Nadal. 

O presidente da Comisión de 
Economia, o socialista Ceferino 
Díaz , ao apresentar o dictame 
sobre o proxecto, fixo , de forma 
inabitual neste trámite parlamen
tar, unha valoración política na 
que analisaba as propostas da 
oposición encamiñadas a afon
dar no control e concreción do 
gasto, habida canta da criación 
de órganos que escapan da in
tervención parlamentar e da ·dis
creci on alidade que permite ao 
grupo de governo . Diaz lamen
tou a falta de acorde e diálogo 
que restaba interese ao pleno 
pero , mesmo asi , sinalou que 
emendas rexeitadas en anos an
teriores pasaban logo a ser intro
duci.das no texto guvernamental. 

Restricion e incertidume 

A restrición dos orzamentos non 
impediu que un ano máis se repe
tisen as críticas da oposición ao 
respeito dos gastos do governo da 
Xunta .• Despois de lamentar os 
"efectos negativos do uso dunha 
maioria inmisericorde" do PP, o 
deputadq nacionalista Xesus Ve
ga valorou negativamente, de no
vo , que a Xunta "non aplique a 

• medicina que receita á sociedade" 
e continue coa discrecionalidade 
no gasto tanto na contratación de 
personal laboral como na criación 
de órganos autónom~s. Vega 
destacou o contrasentidQ ge feito 

_de que, se ben o conselleiro de 
Economia, X.A. Orza, asegurara 
que a prórroga dos orzamentos.., 
estatais non ia afectar ao desen
volvimento .da economia galega, 
no proxecto de lei se contemplara 
un artigo para lle outorgar á Xunta 
competéncias á hora de modificar 
os gastos. O PP de Galiza espera 
que no decreto lei que rexerá os 
orzamentos estatais "entre o fi
nanciamento das comunidades 
autónomas" ao estar prevista a 
prórroga "se o governo· actua con 
obxectiyidade", pero 6 voceiro· Pa-

blo Egerique deixou entre~~ 
sibilidade de que non fose asi polo 
feito de "estaren a maioria das au
tonomias governadas polo PP". 

T am$n o socialista Santos Oujo 
pediu maior control parlamentar 
da xestión -orzamentária por parté 
da Xunta e, neste sentido, de
mandou que o governo autonó
mico remitise ao Parlamento os 

documentos que garantan a sua 
transparéncia, necesidade esta 
que argumentou mostrando per
guntas remitidas·_ polo seu grupo 
no ano1994 que ainda contihuan 

· sen contestar. Pablo Egerique, 
do PP, responderia ás acusa
cións dá oposición lembrando 
que se está a preparar o proxecto 
de lei para a contratación cq fin 
de eliminar a discrecionalidade, 

pero rexeitou o féito de que as 
fundacións e sociedades creadas 
polo governo estivesen á marxe 
do control presupostário. 

Santos Oujo fixo un relatório de 
cifras que ·evidenciou como o 
grande decrecimento dos orza
mentos én consellarias como 
Agricultura (8%), Política Territo
rial (15%), lndústria (11 %), Cultu-

• · 

ra (9%) e Sanidade (3%) coexisti
se cun crecimento de gastos de 
persoal (6%) e gastos ~orrentes 
(8%}. Os voceiros socialista e na
cionalista pediron un aumento 
dos recursos da Risga da que se 
ven .amasando a sua insuficiéncia 
mentres ó popular defendia que, 
a pesar de ser estes uns orza- , 
mentas restritivos, se aumentara·n 
"os gastos de carácter social". + 

FONDTESORO 

• 

ELM. 

-·'-·-·-·-··~··~ ,, '' . ; .. ';,'ji;~¡;¡~;:~ }·:.-~~i!.i~J,:ii«Íft:>t- .•. 

FONDTESORO FONDTESORO 
... ::: 

Entidade Xestora: INVERSIONES SGllC, S.A. 

En CAIXA GALICIA vostede pode 
contar sempre con respostas 

·eficaces e solucións excelentes. 

. . 



12 ~º~º~~~1T~~EMBRODE1995 GALIZA E MUNDO 
---------------1------------
QRDE PÚBLICA E CORRUPCIÓN · 

Xabier Aboi, da CIG, ten 30 multas pola Lei de Seguridaé:l8 Cidadá 
~ · . . . . 

A Le1 Corcuera segue v1xente, 
. -

pero o ex mi_nistro está na ·picota 
• H.V. 

O encausamento de 
yários altos cargos de 
Interior, supostamente 
relacionados cos fundos 
reservados, politicamente 
apadriñados por José Luis 
Corcuera, pon na picota 

. ao ex ministro que . 
redactou a Lei de 
Seguridade Cidadá 1 unha 
disposición aplicada con 
contundéncia sobre -os 
líderes sociais. 

José Luis Corcuera non está a 
padecer o peso da lei coas 
·mesmas consecuéncias que al
guns sindicalistas galegas que 
non foron acusados de delito 
nengun. 

Durante todo o proceso de ela
boración, até a sua aprobación _ 
polas Cortes, na Primavera de 
1991, a Lei de Seguridade Cida
dá, a polémica Lei Corcuera, Jé
vantou a alerta de distintos co-
1 ectivos políticos, que temian 
unha involución dos direitos ci
vis. Porén, o seu uso revelou 
maior eficácia no control dos 
movimentos sociais e monstrou 
que o seu verdadeiro valor era o 
dunha lei de orde pública. O 
ponto de maior polémic~ desta 

A Lei de Seguridade Cidadá de Corcuera (arriba) serviu 
para multar 30 veces a Xabier Aboi (abaixo) mentres o 
ministro dos fundos reservados segue en liberdade. 

disposición, a patada. na porta, 
foi anulado, pero o resto quedou 
como aparecia a na redacción 
orixinal. 

Defensa das liberdades 

O Ministro Corcuera proclamou 
que a defensa das liberdades 
era o obxectivo primordial da 
Lei. A seguridade cidadá esta
ba ameazada polos delincuen
tes e a policía debía ter instru-

. menos para rematar con esa 

ameaza, aseguraba o Ministro. 
A meio prazb demostrouse que 
a maior utilídade da lei non era 
a persecución da delincuéncia, 
sen-ón a represión dos movi
mentos sociais. 

A Lei de Seguridade Cidadá é o 
mecanismo que permite dar 
competéncias ás instancias gu
vernativas que antes eran ex
clusivas dos tribunais. Coa Lei 
Corcuera, os Governadores Ci
vis reforz~ron o séu papel tren-

ESTRATÉXIA$ DE DESENVOLVIMENTO 

te ás protestas sociais, xa que 
agora teñen a capacidade de 
impor m'ultas de até un millón 
de pesetas pola organización 
de manifestacións ou asemble
as non autorizadas polo próprio 
Governo Civil. Ademais, é a Ad
ministración quen dirime os re
cursos e, só en última instáncia, 
cabe a posibilidade de recorrer 
ao Contencioso Administrativo. 
O Consello Xeral do Poder Xu
dicial monstrara sua oposición a 
alguns dos preceitos da 'Lei , pe
ro apenas conqueriu modifica
cións. En palabras do vocal de
se orgaismo, Andrés de la Oli
va, "invéntanse unha falta pe
nal": o vocal facia referéncia ao 
cámbio de tipificación da negati-

~ va a identificarse, xa que a lei 
83 considera agora esa negativa · º unha falta, cando antes era un-
<i ha infracción. 

A aprobación da Lei significara 
unha oleada de protestas duran
te o Inverno e Primavera de 
1991 pola invasión das liberda
des formais que consagraba o 
Governo. En efeito, figuras poli
ciais inéditas en rexímenes de
mocráticos, coma a retención, 
provocaron numerosos recur
sos. A retención, en si , non 
constitue unha detención e, da
quela, non trae consigo as ga~ 
rantias próprias desa figura, co
mo é a asisténcia por parte dun 
avogado; pero tamén se produ
ce na Comisaria de policía. Ou
tro dos preceitos que máis te-

more$_ provocou foi a introdu
ción do conceito de "causa lexí
tima" para entrar nos domicílios. 
Esa causa lexítima era entendi
da por de la Oliva como un "un 
termo perigosamente vago". 

Disolución 
de manifestacións 

Figuras que non foron tidas en 
canta no momento de elabora
ción da Lei , e non provocaron 
recursos, hoxe son aplicadas 
con tanta frecuéncia coa a re
tención, tal é o caso do artigo 
12.5, que autoriza "a disolución 
das protestas do agro consis
tentes en colápsar as estradas 
con tractores". 

O sindicalista da c1G Xabier 
Aboi é unha das persoas que 
na Galiza acumula máis multas 
impostas como consecuéncia 
da aplicación da Lei de Seguri
dade Cidadá. Até o momento 
Aboi garda na sua casa 30 
destas multas. A cuantia inicial 
de cada unha delas era de un 

-millón de pesetas, pero a canti
dade foise rebaixando a medi
da de que o sindicalista reco
rria a sanción diante do Comi
sár io de Policia, primeiro, do 
Governo Civil, despois , e por 
fin do MiníStério , situándose a 
cuantia final, ao cabo do proce
so, entre seiscentas e cen mil 
pesetas. "Non vou pagar un 
can -di Aboi-, todas as mul
tas van ir ao Contencioso''.• 

·En Lugo e V'go ábranse tenda~ de produtos do-Terceiro mundo 

Rón, café e zucre coa marca da solidariedade 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

O simples feito de mercar unha 
alfombra pode servir para perpe
tuar a explotación dun nena de 
Marrakesh, que traballa setenta 
e duas ·horas semanais. Miles de 
produtos á venda agachan tras 
de sí histórias arrepiantes. Por 
esta razón, as tendas da solida
riedade nacen dun concepto de 
mercado que fuxe do que esta
mos acostumados: búscase a 
xustiza. Para acadar este obxec
tivo, cómpranse os productos a 
cooperativas e comunidades in
díxenas de todo o mundo, espe
cialmente do denominado tercei
ro. Na Galiza, funcionan xa duas 
tendas solidárias en Lugo e Vi
go; en Santiago, haberá unha 
instalada durante o Nada!. 

Unha das faces da explotación 
mundial é a que se retire aos 
nenos: na India, traballan t.acen
do mistos doce horas ao dia, en
Marrakesh, e en Bangkok o~ Fi
lipinas, prostitúense para sobre
vivir . Os responsábeis do co
mercio xusto queren que isto se 
lembre á hora de mercar; que 
entrar nas tendas se convirta 
·nun acto responsábel. Trinidade 
Villar, Edi Ferrín e Chus Carrero 

veñen de abrir unha tenda soli
dári a en Vigo. Este proxecto 
xurdiu ·aó entrar en contacto coa 
cooperativa andaluza. IDEAS 
(Iniciativas de Economía Alter
nativa e Solidária) que, entre 
outras causas, embotella o ron 
Liberación e prefináncia e apoia 
a várias cooperativas de todo o 
r:nundo. 

"Nós c9mezamos co ron no mes 
de Abril e distribuimolo polos ba
íes e discotecas. A base de moito 
traballo , conseguimos que fose 
un éxito. Cando xa non-tiñamos 
sitio para almacenalo e, ademáis; 
queriamos traer máis productos, 
decidimos buscar un toca! para a 
tenda'', conta Chus Carrero. O 

. ron Liberación é importado pola 
cooperativa de Andalucia, comu
nidade que conta con nove ten
das solidárias. Non foi fácil abrir 
unha liña de negociación con Cu
ba, debiGlo ás presións das gran
des empresas xa que Tecnoazú
car, coa que se mantiñan os con
tactos, vese relegada nas expor
tacións a favor de Pernaud--Ri
card, que ten .exclusiva de sumi
nistro de todas as destilérias de 
Cuba a través da marca Habana 
Club. De calquer xeito, conse
guiuse unha cuota de 130.000 li-

tros ·para que a empresa puidera 
· cumprir os seus compromisos ex
teriores. Ao rehabilitar unha anti
ga destileriq, nace a marca Libe
ración,· que sen abandoar a cali
dade, pretende ser sinónimo de 
comercio xusto. "En Cadiz, em
botéllase, non hai intermediários 
e. permite a supervivéncia e digi
nidade das cooperativas agroali-

. mentárias que traballan na desti
leri a de Santa Clara", comenta 
Edi Ferrín. 

Pero a propriedade comunitária 
dos bens, as estructurás micro
empresariais, a comercializa
ción directa e por canles alter
nativas tamén se dan neutras 
comunidades. "As bases d0 co
mercio xusto son a independén
cia, a manufacturación no país 
de orixe·, o prezo razoábel, a 
transparéncia na'.s relacións co
merciais de igual a igual, salá
rios dignos, res·peito polo médio 
ambiente e, por suposto, un 
consumo consciente", comentan 
os responsábeis da tenda. 

Produtos feitos con dignidade 

O primeiro que chama a aten
ción das tendas solidárias é o 
prezo do que alí se vende. O 

cliente pode esperar, ao tratarse 
de produtos artesanais importa
dos, que estes sexan caros. Tri
ni, Chus e Edi explican que os 
prezos son razonábeis xa que a 

. marxe de beneficios dos vende
dores é pouco. A botella de ron 
Liberación custa pouco máis de 
mil pesetas e "segundo os ex- · 
pertas bebedores de ron , é bón, 
db mellar que hai ", comenta Edi. 

Pódense atapar tallas de madei
ra da India, procedentes dunha 
organización que abrangue a co
renta mil familias de artesanos, 
mercando matérias primas e 
conseguindo créditos a baixo in
terese. ·Do Brasil, veñen hama
cas de Jaguaruana, onde cin
cuenta persoas se adican a te
celas e, tamén, o pau da choiva, 
recheo de cunchas, que simulan 
o son da choiva tropical. De 
Bangladesh, chegan os produtos 
feitos de iute, o segundo produc
to en importáncia dentro do país, 
despois do arroz. Xoguetes, rou
pa ou bolsas son elaboradas por 
unha organización de sesenta 
mil mulleres, das que o Comér
cio Xusto lembra a marxinación 
que sofrenen Bangladesh . 

As tendas da solidariedad~. tO:.-
."' 

mén comercializan café, que 
procede de Coocafe, organiza
ción de Costa Rica, que integra 
a sete cooperativas de peque
nos productores de café. Dous 
mil oitocentos campesinos están 
asociados e, cada un deles, po
sue unha hectárea e média de 
terreo. O seu xeito de organiza
ción tamén canta con progra
mas educativos para os tillos 
dos agricultores e de promoción 
para a muller. "Todas estes as
pectos son os que a xente des
coñece á hora de entrar nas 
tendas . Cando atopa unha pren
da de roupa barata, ninguén 
pensa no esforzo de quen está 
detrás, nen canto se lle pagou 
para que se venda a ese prezo 
e haxa unha grande ganáncia 
para os intermediários", comen
ta Chus Carrero. 

Ainda que cunha tenda pequena 
e, conscientes de que non gaña
rán diñeiro, Trini Villar, Chus Ca
rrero e Edi Ferrín están satisfei-' 
tos da sua iniciativa. "Xa estaba 
ben de ·ter o ron almacenado na 
miña casa", di Chus. Para eles 
non é un neg9cio calquera, nen 
un simples xeito de gañarse a vi
da; é unha pequena contribución 
á un mundo máis xusto. • 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

As Equipas de Normalización _estudaron o cumprimento ·da nor~ativa nos institutos 

O 50% dos alunos ~do .Saln·és · 
. . . 

non receben .as cla$es obrigatórias en galego 
•A. ESTÉVEZ 

Nen se imparten as matérias 
en galega, nen hai libros pa
ra facelo. A Coordenadora 
de Equipas de Normalización .., 
LingOística dos institutos do 
Salnés decidiu comprobar se 
o decreto do galega no ensi
no se cumpre nos centros . 
Despois de tres meses de 
curso, a principar conclusión 
do seu estudio é que a nor
mativa legal incúmprese en 
todos 9s centros. Ademais 
advirten que son os cursos 
máis baixos os que están 
máis desgaleguizados. 

Este factor obsérvase no es
tudio como unha desavanta
xe para o futuro dos estu
diantes. "A desgaleguiza
ción nos cursos máis baixos 
significa unha enorme hipo
teca ·para a instalación lin
güística do alunado en cursos 
.posteriores e a máis que probá
bel ruptura en relación a situa
ci óns máis favorecedoras no 
Ensino Primário", .afirman desde .. 
a Coordenadora, cuxo repre
sentante é Luís López Melle. 

Sete centros forman parte da 
Coordenadora das Equipas de 
Normalización Lingüística do· 
Salnés; o instituto de Vilanova, 

galega e 50% en castelán, 
senón qu·e simplesmen·te 
establecen que se han im.., 
partir duas asrgnaturas en 
galega", d!.,n. 

En máis da metade dos gru
pos de alunas ou clases que 

. hai en cada instituto non se · 

• 1 

uso do galega sexa dun 0%. 
Reséñase, tamén, que dos no
ves grupos nos que menos se 
usa o galega, cinco sexan de 
primeiro curso, o cal pode ter 
unhas repercusións importantes 
no alumnadó, segundo os m·em
bros da Coordenadora. Os estu
diantes de 1 º de BUP· de Vila
longa só reciben o 2% da.s cla
s~s en galega e os do mesmo 
curso no Grave, Uf"l 11 %. 

Os membros da Coordenadora 
profundizaron tamén no estudio · 
das matérias que· resultan máis 
favorecidas ou 

motivo, a docéncia en galega 
convértese nun · sobre-esforzo 
para o profesorado", afrir:na:n. 

Para a Coordenadora de Equi
pas de Norm"'*alización Lingüística 
do Salnés, as conclusións ama
san a auséncia de control por 
parte da Administración sobre o 
cumprimento do decreto. Non hai 
ningún centro onde todos os 
seus grupos de alunas reciban a 
impartición das clases en galega 

- establecida. "As direccións dos 
centros, cando tan unha distribu
ción horária do profesorado, non 

teñen en canta a 

· cumpre ··a normativa. O que 
sae máis favorecido deste 
reconto é o instituto de Vila
garcia "Bauza Brey"1 no que 
se incumpre a normativa en 
"só" 9 grupos dos 23 que 
ten. O galega neste centro 
está favorecido se se com
para co outro instituto de Vi
lagarcia, "Armando Cotare
lo", onde das 31 clases que 
ten, hai 30 nas .que non se 
cumpre ca decreto ou ca de 
Vilalonga, 'onde de 34, hai 
30 nas que non se respeta a 

perxudicadas polo 
uso do galega xa 
que o decreto im
plica unha série 
de asignaturas . 
As Matemáticas e 
a Xeografia e a 
História son as 
que menos se im
parten, das indi
cadas, en galega 
e, as que máis se 
benefician, son a 

'En Primeiro 
situación lingüísti
ca do alunado 
dos grupos , cur
sos e niveis , xa 
que se atende a 
outros critérios , 
frecuentemente 
ao interese do 
profesorado. Este 
último non se ve 
abrigado a ade
cuar a sua prácti-

legalids:ide. • · 
.. 

Menor i~ade, menos galego 

Filosofía .e -as 
Ciéncias Naturais. 
Denuncian, ade-

de Administrativo 
.do instituto 
de Cambados, 
o uso do galega 
é do 0°/o" 

ca docente ao 
cumprimento da 
normativa legal. 
As Equipas de 

. o "Armando Cotarelo" e o "B"ou
za Brey" , de Vilagarcía, o do 
Grave, o "Francisco Asorey" e o 
"Ramón Cabanillas", de Camba
dos, e o de Vilalonga. Neles foi 
onde.se levou a cabo o estudio 
partindo dos decretos que de
senvolven a Lei de Normaliza
ción Lingüística, sen ir máis alá 
do que estes fixan."Os decretos. 
non marcan que o ~nsino se im
parta equitativamente, 50% en 

Pero, para ser máis exaustivos, 
os responsábeis do estudo ta
mén incluen os máis·perxudica
dos por cursos, onde se com
praba como .son nos grupos de 
máis baixa idade nos que me
nos , se cumpre a normativa. 
Chama a atención que en 1 º de . 
Administrativo do instituto de 
Cambados "Francisco Asorey" o 

mais a falla de libros de texto en 
galega. "Mesmo en matérias que 
a normativa contempla como de 
obrigatória impartición non ~xist~ 
o material necesário. Por este 

Normalización Lingüística non te
ñen competéncias , e entende
rnos que non é o seu papel, para 
facer un seguimento do tema", 
afirman no estudo. + 

0 MELLOR DA 
• - • ., • < 

NATU,REZA 
N "ESTES DÍAS SINALADOS EN QUE 

R E' U N 1 M O S Á F A M 1 L 1 A E O S A M 1 G O S 

ARREDOR O. A. MESA E FACEMOS O POSIBLE 

POR AGRA D_ AR LLE S , , .DEBEMOS EL E X 1 R 

B E . N , P O ~ E N D O N O S N O S O _S ·e O R A Z Ó N S O 

M E L L O R D E N Ó S M E S M ·o S E N A N O S A 

.ME; S A O -_M E:~ . L O R DA ~- ~TU REZA. 
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RELACIÓNS CON PORTUGAL 

O Eixo ·Atlántico 
bota en fa~ta 
un diário . l 
de distribucion 
comun 
A asemblea do Eixo Atlántico, 
que agrupa a quince cidades ga
legas e portuguesas, reéoñeceu 
na sua última reunión, celebrada 
en Viana do Castelo o pasado día 
14, dificuldades para estabelecer 
unha estratéxia cultural comun. 

Con auséncia de Compostela e A 
Coruña, o Fixo configúrase como 
grupo de presion vertebrado prin
cipalmente por cidades da área 
do Miño e avanza na definición 
dun regulamento e un programa 
de actuación. O atranco aparece 
á hora de definir o sustrato cultu
ral común. O alcalde de Porto, 
Fernando Gomes, salientou que, 
a pesar da afinididade histórica e 
linguistica das cidades do Eixo, 
bótábase a faltar un diário de dis
tribución común , caréncia que 
non se da en nengunha outra co
marca interfronteiriza do conti 
nente. Gomes recomenda rela
cionar a Televisión Galega coa 
Radio Televisión Portuguesa. 

A asemblea acordou encomen
dar a Braga a edición dun folleto 
divulgativo e unha revista. 

Os alcaldes reunidos denuncia
ron o retraso da comunicación 
ferroviária no Eixo. 

Jorge Pintáo, secretário de Es
tado, confirmou o apoio do re
cén constitu ido governo de Lis
boa ao Eixo.+ 

Mellar na cadea 
Felix Villar Sidrón quería mellar a sua vida de preso -~ 
na ·cadea .de Cuba que. estar de pé;tra9o na Gal iza, , ~-, · 

· onde chego~ por mor dos·ofícios de Fraga: "Estat;>a·' . 
na cadea -di m,mha entrevista publicada por FAifo ·· 
DE VIGO- e xa ne afixera a levar aquela vida de 
preso: A emigración cubana de Miami pediralle a Fraga por nós; 
Fraga levou unha lista a Fidel e acadou a liberación de sesenta 
presos. Decidiran por min. Estaba ben ledo porque despois de 
nove anos ves a perspectiva de liberdade e·non comprendes o 
que trae ese novo estado. Leváranme da cadea a un avión e 
chegado a Galiza entrevisteime con Fraga. Estiven achegado . 
nunha residéncia de Madrid e ali decateime de que a axuda que 
eu esperaba era relativa, porque o acubillo duraba só nove 
meses". Vilar fai recento da sua experién.cia e das suas tentativas 
de acougar na Galiza a traveso de dous compañeiros cubq.nos. . 
"Non me sentin realmente libre saindo da cadea. ·Alá estaba pola · · · 

. miña ideoloxia pola que loitara e pagara coa cadea e a folga de 
fame. Atópome coa liberdade e resulta que é máis frustrante que ·, 
estar na cadea porque non teño fundamento de vida. Aqui véxome 
sen perspectivas, sen a orientación que alá tiña. Un vese como 
nunha selva, marxinado, cun sistema que non coñecia, sen unha 
oportunidade de integración social. Para min é unha situación
vergoñenta e traumática e se poidese.voltar-atrás, prefiro a 
cadea". Villar vive da axuda de Cáritas en Tui.-"Tiven un traballo 
para pulir pedra pero púxenme enfermo de depresión".• 

Unha Unión Monetária de mil caras 
Ralf Dahrendorf, ex-parlamentário alemán nos -bancos do FDP 
(liberal}, di nunha entrevista publicada polo semariário D.ER SPIEGEi 
que o proxecto da unión monetáriá europea educa aos paises a se 
comportar como alemaña "pero non todos.os paises da UE quer:en 
ser coma.Alemaña -advirte-. Para ltália, as devaluacións 
ocasionai~ son ben máis interesantes ca os tipos de cárnbio 
estabais. A Franza, o gasto estatal elevado élle mellar ca un . 
cumprimento ríxido dun criterio de estabilidade que beneficia sobre , 
todo a Alemaña". Dahrendorf coida qué o meirande.perigo para 
Europa é que aumente o número dos que opi.nan que .val a pena 
amortizar algo das liberdades a cámbio da renda "O piar é que 
mais xente queira que sacrifiquemos liberdade política por seguir o 
camiño de Malaisia, Singapur ou Taiwan. Nesa mesma dirección 
tamén están a manifestarse Berlusconi e Murdoch e moitos outros 
empresários, e por iso albisco un ataque contra o-liberalismo · . 
pol'itico na Europa". Sobre. a reducción do Estado social para facer 

. frqnte á coinpeténcia, sinala que "algóns ,-
, recomendan o camiñó norteamericano: unha . :.· 

fléxibilidade case ilimitada no mercado labora·I~ o . - . 
• que leva a que exista un número crecente de 
· traballadores pobres ·que feñen un_ e[FlpregQ perp._ _ · .. ' 
·non gañan abando para viviren con.dignidádé". D "' · 
entrevistador sinala que na guerra dos Balcáns, 
británicos e franceses achegáronse ao bándo dos 

sérbios, mentres que os alemáns protexian aos croatas. "Non a 
merecían, pero tiveron a serte -cantesa Dahrendorf- de que OS' 

norteamericanos acabaron tamén na sua posición".+ 

~e171Q'.J'Jlos 
Fon!s:DGCP · ~~ ................ _.__. Portugal= 

Espanm-

ANA SERf1A 1 0 EXPRESSO · 

Portugal m~is caro .. 
O semanário EXPREsso fai referénc;:i9 a un. estudo realizado 
pala Oirecc;:ao Geral de Concorrencia e Prec;:os que revela que 
a compra xa é máis cara en Portugal que no Estado español. · 
"De Janeiro a Marc;:o, em Portugal o prec;:o de um conjunto e 30 -
produtos· alimentares é em média máis caro ue o mesmo 
cabaz comprado -em Espan~a. No prim~ir:.o trimestre do ano, 
os prec;:os praticados em Portugal eram nove por cento . 
superiores aos· de Espanha, o que reflecte a evoluc;:áo positiva 
dos prec;:os r-tacionais (mais 2;7) e negativa em Espanha. · 
A diferenc;:a de prec;:os ex.istente entre Portugal e Espanha 
tem·-se acentuado. Tendo em canta o salário mínimo · 

· nacional em Marc;:o (52 mil escudos), 
um traballador portugues ·precisaría de 39 horas para adquirir 
um,cabaz, emquanto um trabalhador espanhol 
que gana 72 escudos de .salário mínimo, necessitava apenas 
de 26 horas".+ 

GRACIAS 
NA TU REZA 
As FORTES x1ADAS DA PRIMAVEIRA FlXÉRONNos 

TEMER O PIOR. 

PERO AS CHOIVAS POSTERIORES E UN VERÁN SECO E . 

SOLEADO PERMITÍ .RONNOS U .NHA VENDIMA ALGO ESCASA, 

PERO MOi TEMPERÁ E DE GRAN CALIDADE. 

FRUTO .DE TODO ISO, XA COM-EZA.MOS A E .MBOTELLAR A ·S 

PR 1ME1 RAS $OTE LLA.S DE VIÑA COSTE 1 RA 95, QUE DE 

NOVO RESULTOU DE· c~· L .IDADE EXCELENTE. 

. ·VIÑA . 
COSTEIRA 
¡ 6eelurte, / 
~ 
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Q PENSAMENTO ÚNICO 

denúncia dunha razón 
de Estado .que cunha man. 
erguia a lei e coa outra 
pagaba bandas armadas, 
fi~ de Constántin Costa
Gavras o anovador do Cine 
comercial dos anos 70. 
Hollywood proí'.loveu a sua 
marca coma a dun cine 
político que correxia 
críticamente os excesos do . 
poder. O autor de Z, Estado 
de Sítio, Missing 
(DesaparecídÓ), Hanna ou 
Camíños da Traición, que 
reside na Franza desde hai 
vinte anos, asegura que 
hoxe seria moito máis dificil 
que Hollywood-pagase unha 
película sobre o golpe de 
Pino~het. Nathan Gardels, 
director da revista 
norteamericana New 
Perspectives entrevistouno 
en Califórnia a pouco da 
fusión entre da ABC e 
Disney. 

Costa Gavras· nos anos setenta, a pouco de filmar Estado de Sitio. 

Costa ·Gavras, director de Estado de sitio 

'A atmósfera de Hollywood semella a cad·a máis a dun cen~ro financeiro' 

• NATHAN GARDELS 

Que vai pasar coa cultura a es
c;ala global? lmpor.ase o patrón 
do Mikey Mouse ·ou haberá un
ha reacción xeral contra o mo
nopólio? 

Coido que as duas cousas. Despois · 
de ter feito cine tanto na América 
como na Europa vexo a concentra
ción de meios por parte dos nortea
mericanos como un enfrontamento 

. de David con Goliat. Eu identifíco
me co cativo, que e o cineasta eu
ropeo. Os xigantes sonlle moi lan-: 
gráns e poden perder o zapato ca-

. da catre alancadas. Pero tamén 
son conservadores porque teñen 
ben que perder. Para non perderen, 
terman nas mesmas mañas que lle 
serveran para se facer xigantes. No 
entanto, o pequeno arríscase por
que non ten nada que perder e non 
1.le poñen medo os cámbios e as 
probas. Os cineastas franceses e 
os independentes de Norteamérica 
representan este espírito de diferén
cia que mantén a resisténcia contra 
o poder crecente de Hollywood. Pa
ra manter viva a língua e o imaxiná
rio colectivo que nos fai diferentes, 
ternos que defender a excepción 
cultural. O pequeno David farase 
escoitar ao remate porque o público 
cansa do mesmo menú para cear 
todas as noites. Veremos que navi
dades nos oferecen os xigantes, 
aparte de aumentar os dividendos 
da empresa. 

Cando tala de resisténcia co'n
tra Hollywood, lémbrame a sua 
película Z, sobre a resisténcia 
aos coronei.s gregos. 

l=alarnos de resisténcia parq de-

fender a democrácia. Algo tan 
grande e con tanto poder sobre 
as mentes coma 9 

vira na miña vida. Norteamérica 
era coma un soño. Claro que a cá-

mara non mostra
cine representa un 
perigo para o ide
ário democrático. 
Igual que na Gré
cia dos coroneis, 
Goliath non apare
ce sen o seu Da
vid. 

'Mesmo coas 
ba a outra cara 
daquil mundo . 
Ora , con Parque 
Xurásico pasámo
lo moi ben, pero · cuótas de 

pantalla,_ qúe pasa cando 
traen a Paris unha 
película millonária 
como esta ou O 
Fuxitivo? Que os 
distribuidores nor
teamericanos im-

Octavio Paz di 
que no HollyWo
od planetário o 
máis importante 
é o marxinal. Es.; 
tá dacordo? 

Paréceme excesi
vo. As veces pro
d ú cense fendas 

.·a mocidade 
francesa coñece 
mellar o sistema 
xudicial 
norteamericano 
ca o francés" 

poñen as suas 
condicións e quen 
quera exibir Par
que Xurásico dez 
ou quince sema-

que permiten a 
pel'lculas de distribución masiva 
dicer cousas de importáncia. 

A arela norteamericana 

Moitos norteamericano.s abo
rrecen as películas franc~sas, 
sobre todo cando as comparan 
con Parque Xurásico, que tivo 
tanto éxito nos Estados Unidos 
coma na Europa. 

E a quen non lle gostan as pelícu
las norteamericanas? o cine nor
teamericano é internacional por
que procede dunha cultura que 
formaron inmigrantes de todo o 
mundo. Tamén leva dentro un mi
to engaiolante. As películas máis 
políticas que lembro son as de 
Esther Willians que vira cando ne
ne. Por que? Porque era guapísi
ma e tiña o coche máis grande e 
as alfombras máis cumpridas que 

nas ten que con
tratar de paso ca
tre ou cinco pelí-

culas norteamericanas a duas se
manas por título. lsto é o que cha
mamos o tren. As· películas de co
la deben ficar en cartel o tempo 
contratado, sen importar a acollida 
que teñan. As distribuidoras transi
xen porque n.on queren quedar 
sen unha cabeza de cartel que lles 
turre do público e a parte que lle 
queda ás películas europeas e a 
pior. As películas norteamericanas 
chegan <:in comboio, cunha pelícu
la boa á fronte e lixo detrás. Esta 
distribución dalle máis valor ao lixo 
norteamericano ca ao noso. O 
mercado dos Estados Unidos po
de ·acoller unha película europea 
de primeira pero non nos quere as 
do montón. · 

No·n lle parece qu.e o público de 
todo o mundo vaise afacendo ao 
estilo de Hollywood, efeitista e 
de ritmo rápido, e non atura a na- . 

rrativa europea, máis literária? 

Si . As audiéncias querén mellor o 
estilo fragmentado , sincopado, 
sen narrativa aparente. Hoxe pó
dese ir da China a Nova lorque 
sen explicación. Pero a popularie
dade do cine norteamericano non 
lle v~n do xeito de contar, senon 
dunha fórmula sinxeJa que mestu
ra lións bons con chacais ruins e 
á que se lle engaden unhas pin- · 
gas para facer pensar a maiores. 
Non digo que non haxa talento no 
cine dos Estados Unidos . Para 
unha mqstra, velai están Francis 
Ford Coppola, Martin Scorsese, 
case todo o de 

de acción. Na imaxinación euro
pea ainda resoa a tradición da tra
xédia grega que explica como- so
mos e como entendemos a vida. 
Esa tradición non é fácil de expor
tar mentres que as fórmulas do ci
ne norteamericano se venden en 
todo mundo polo lixeiras que son. 
Cando este peso mosca se com
bina co peso e a estratéxia de 
mercado da economia norteameri
cana, o que se pon en perigo é a 
mesma identidade diferenciada 
dos europeus. lsto lévanos de vol
ta ao conceito de cuota cultural: 
ternos que preservar un espazo 
para a nosa cultura. As películas 

n~Hteamericanas 
Sidney Pollack e 
moitos outros. As 
fórmulas sinxelas 
funcionan porque 
as ent~nde todo o 
mundo. Todo o de 
Disney é pura fór
mula, desde Fan
tasía ao Reí Lión. 
Para o cine fran
cés, é ao revés: 
primeiro pénsase 
no que se quer di
cer nunha película 
e despois se bus
ca a fórmula cine
matográfica que 
mellor lle cadre. 
Para o cine euro-

'As películas 
norteamericanas 
chegan coma un 
tren: cunna 
película boa á 
fronte ·e lixo 

xa ocupan un 65 
por cento do mer
cado francés , o 85 
do italiano, o 90 
do alemán e case 
todo o británico . 
Chégalles ben! 

Turistas no seu 
próprio pais . 

• 
Solucionariase . 

· detrás. Esta con cuotas? · 

distribución dalle 
máis valor ªº lixo 
norteamericano 

peu, os contidos - ca ªº naso" 
dramáticos teñen 

Mal que non quei
ramos, cómpren
nos regras para 
evitarniós unha 
ocupación nortea
mericana comple
ta. Se os nortea-

máis Importancia 
que a parte visual. 
Procuramos que 
as emocións veñan da cabeza, 
non chegar á cabeza polo camiño 
das emocións. Ou, sen pensa
mento de nengunha clase, coma 
no caso da maioria ~as películas 

mericanos impo
ñ~n aranceis ás 
i mportacións de 

coches xaponeses, que ten de no~ 
xento aplicar aranceis para prote
xer algo como a cultura, que é un 
millón de vec~s máis importante? 
Na Franza aplicamos cuotas na 
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televisión e se non · 
as .houbese non 
veríamos outra 
cousa que- séries 
norteamericanas 
que custan un dez 
por cento menos 
do que levaría pro
ducir unha série 
orixinal. Pero mes
mo coas cuotas, a 
mocidade france
sa coñece rnellor o 
sistema xudicial 
norteamericano ca 
o francés. Segura
mente nunca viron 
na televisión o co
medor dunha casa 
francesa e moito 
menos un tribunal 
de xustiza. Estol'.I 
a talar dun país re
lativamente gran
de como a Franza, 
pero isto ten ainda 

'Se os 
norteam~ricanos 

impoñen aranceis 
ás impqrtacións 
de coches 
xaponeses,que 
ten de noxento 
aplicar aranceis 
para protexer_ algo 
como a cultura, 
que é un millón 
de veces máis 
importante?" 

máis gravidade en _ 

"porque ilustran 
diversas opcións 
de éxito indivi
dual, de · elección 
individual e de ex
presión indivi
dual". 

Que individualida
de? Qué diversida
de? Na Disney hai 
dez ou quince per
soas qu~ deciden 
por todo un exérci
to. Eisner tala co
ma un político_, por
que di causas que 
tranquilizan á xen
te. O que fai é pro
paganda. Disney 
vende o seu con 
palabras bonitas e 
fórmulas tranquili
zantes. Claro que 
todos queremos 
ser persoa e ter un
h a oportunidade. 

paises pequenos. Pense en Albá
nia, Portugal ou Grecia. Se non se 
protexen, antes de quince anos te
ran perdido a sua identidade. Da
quela non serán norteamericanos. 
Non serán nada. Nen sequer se
rán eles mesmos. Serán turistas 
no seu próprio país. Este asunto 
fara motivo de discusión na última 
reunion do GA TT, pero no houbo 
acorde. Por moi diferentes que 
poidamos ser, moitos europeos 
coidamos que a alma non se ven
de. A cultura non se negócia, sexa 
cine ou información xenética. 

Pero nen todos podemos ser presi
dente nen todos podemos ser cam
peones. Se cadra sentímonos atraí
dos por esa mensaxe porque está 
lonxe da verdade espida. Non vivi
mos en Disneylándia senon nun 
mundo tráxico. Non en fantasilándia 
senon neste tempo e co naso san
gue. 

Despois de vintecinco anos de 
traballo na industria do cine 
norteamericana, que cambios 
lle ve? 

A diferencia básica é que os finan-
ceiros, os baqueiros e os executi-
vos das grandes empresas que 
compraron os estudos, ocupan o 
papel dos produtores. O principal 
para eles é que a pel ícula dea moi-

' tos cartas. Cada filme ten que re-
ventar a taquilla do anterior. Nos 
Luns de Hollywood non se tala 
doufra causa que das taquillaxes 
máis altas no fin de semana. A at-
mósfera de Hollywood semella a 
cada menos a dun lugar de cria-
ción e máis a dun centro financeiro. 
A miña pel ícula Missing, sobre a 
desaparición dun mozo norteameri-
cano durante o golpe militar chile-
no, seria dez veces máis dificil de 
producir hoxe. Nótase moito a pre- ·-
sión por rebaixar o nivel e o argu-
mento para ampliar a audiéncia. 
Progresivamente, unhas poucas 
estrelas dominan a indústria. Que 
significa que unha persoa cobre mil 
ou dous mil r¡iillóns de pesetas por 
tres meses de traballo? Que vive 
no gume dunha navalla pensando 
que na próxima non lle van pagar 
tanto. Arredor unha estrela da pan-
talla érguese unha e(l'.!presa que 
non ten case nada que ver coa arte 
da representación. O actor non es-
tá ao servizo da representación se-
non a representación ao do actor. 
O argumento non ten importáncia. 
Acaso é abrigado que caqa pelícu-
la rompa as marcas de taquilla e 
gañe máis ca Parque Xurásico? 
Cos libro non pasa iso. ·Hai libros 
que están para ser lidos por uns 
milleiros de persoas e outros para 
mais. A ninguén lle extraña isto. Ou 
é que todos debemos ser campeo-
nes? Ternos que facer todos coma 
Steven Spielberg? Seria abs1.:1rdo. 
Que ten de raro que vai ben 0 mer-
cado de filmes menores, coma os 
de Woody Allen, con só 2.000 có~ 
piasen toda Norteamérica? Ternos 
que aprender a respeitar o ?ítio dos 
pequenos, tanto na sociedade co-
ma na indústria do cine. 

Michael Eisner di que as películas 
norteamericanas teñen éxito 

A tecnoloxia está a unificar tem
po e espazo. Pode que isto re
baixe a experiéncia moito máis 
que os produtos de Disney._ · 

Coa empresas trans-nacionais 
chega unha espécie de imitación 
global que iguala edifícios, coches 
e avións. Pero esta clase de con
formismo técnico tamén produce 
resisténcia nas artes e na arqui
tectura. Tamén hai resisténcia ét
nica á homoxeneidad~ como a 
que opón a Jihad (guerra santa) 
islámica ao McWorld. O que im
porta é o naso DNA cultural, que 
está na lingua e na forma de com
·prender o mwndo, a_ traveso da 
hístória e o espírito. A tecnoloxia 
é unha extensión das nosas mans 
-e dos nosos pés, non do noso es
p í rito. · O espírito é o que nos fai 
diferentes. Nel hai asunto para to
das as películas que queiramos. 
Ternos que defender a cultura. 

Está a facer unha película so
bre xenética. Que é o que lle 
atrae dese c~mpo? 

Coido que os avances da xeneti
ca van cambiar as nasas vidas .. 
Pala primeira vez podemos en
mendarlle a_ plana á natureza. A 
espéde humana vai ter na sua 

_ man a posibilidade de eliminar a 

enfermidade pero ao mesmo tem
po poderá facer desaparecer gru
pos étnicos e criar razas domi
nantes. Os pais poderán escoller 
os caracteres dos seus tillos igual 
que d~ciden a decoración da ca
sa. Téñolle medo a esta tendén
cia a igualar. O setenta. por cento 
dos que queren adopar filio snos 
Estados Unidos, queten nenos 
!oíros con oJlos azuis. Algúns diri
xentes relixiosos lanzaron xa un
ha "jihad contra a enxeñeria xené
tica, porque din-
que non se pode 

. modificar a obra . 

comércio internacional. 
E a léxica do capitalismo. O que 
lle preocupa as trans-nacionais 
non é ·cantas mulleres pode librar 
do cancro de mama, senon o 
mercado de cincuenta. billóns de 
pesetas co que se pode facer un
ha cura xenética para este mal. 
Esta mentalidade retrasa o. coñe
cemento compartido dos avan
ces ciéntíficos por temor a que 
veña alguén e re)!:istre a patente. 
Igual que -no cine e na TV debe-

ría haber regras 
que defendesen 
algo fundamental 

divina. Pero as re-

'As películas. 
máis políticas" que 
coñezo son as de 
Esther Willians 

1 i xi ó ns sempre 
chegan tarde. 
Compre dar cun l 
patrón ético que : 
permita os efec- · l 
tos positivos da : 
enxeñeria xenéti- l 
ca e coute os ne
gativcs. 

como é a diversi
dade. Acaso pre
ferimos un mundo 
sen homosexuais 
e sen olios pár
dos? Hai pouco 
fun canda as se
quoias de Califor
nia, que son dig
nas de ver. Pero 
hai quen queira 
eliminar todas as 
árbores e ficar só 

Os os norteame
ricanos defendei1 
o direito de pa
tentar descobre
me nto s xenéti
cos. esta _clase 
de información 
pode rematar 
senda parte do 

• 

porque era 
guapísima e tiña 
o coche máis· 
grande e as 
alfombras máis 
cumpridas que 
vira na miña vida" 

- con sequoias? 
ternos que ter 
palmeiras, pradaf
ros, carballos e 
que non falte a 
herbiña da pa-
nasca.• 

' i ¡ 

•• 
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Vivirribs no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

A película 
chámase 
Braveheart. Vense 
uns homes ao fondo~ 
"Que están a facer?" 
Pergunta alguén. 
"Despídense á sua 
maneira", responde 
outro. E engade: 
"Tocan acordes 
proibidos, con gaitas 
proibidas". Son 
patriotas 
escoceses. 

A Forta, 
coordinadora das 
televisións 
autonómicas, merca 
programas 
extranxeiros en 
común. Cada quen 
pode desvincularse 
dun ·acorde concreto 
se non o satisfai. É 
un xérmolo de 
Estado Confederal. 

110s comunistas 
rusos queren 
impoñer o seu 
µaverno tras o trunfo 
nas turnas", titula La 
Voz de Galicia. 
Afeitas a p~ndurar 
expresións 
autoritárias detrás da 
verba comunista, 

A cultura galega 
en .Madrid: 
Pitita Ridruejo e 
Beléns 
de Caltagirone 
Agradezo a oportunidade que me 
brinda este xornal, para desde ei-
quí·me poder dirixir a·quen corta o 
bacallau do miragosamente abon-
doso "presuposto místico" dalgún 
·grande concello na Galiza sur. Se 
cadra cun apertonciño máis na _fi-
bela do cinto dos vigueses, ainda 
daba para un autobús de balde a 
Madrid, e así, todos xi.mtiños, ía-
mos ver á Pitlta Ridruejo que sei- . 
ca vai dar unha conferéncia na 
casa de Galiza, · sobor das apari-
cións da Virxe da Fátima e a sua 
relación coa nasa terra -chufa ca-
rrizo!- dentro dos actos organiza-
dos para este 
mes pola re-
presentación 
da comunida- Así, todos 
de, alá na me- xuntiñós, íamos . seta. 

Non hai moito" 
verá Pttita 
Ridruejo que escoitei algo 

dun próxecto séica vai dar 
de congreso li-

un ha terário e un re-
. cítal de p9e~ia conferéncia na 

galega que se 
casa de Galiza, estaba a orga-

nizar na casa sobordas 
de Galiza. Xa 
andabán a ba- aparicións da 
rallar nomes Virxe da Fátima 
de persoas re-
presentatívas 
nos ejdos da li-
teratura, e fací-
amos de caso que as causas ían 
para di ante. O que pasou non o 
seí: mudaría o vento; o feito é que 
alguén argallou outra causa. Ao 
fin o pazo xa está ben arranxado 
e os cartiños. fóron pagos así que 
·agora xa poden percurar as no-
sas referéncias culturais neutros 
"parámetros". -Mexan por nós e 

· ainda hai que dicer que chove!-

A nota de prensa que anúncia 
os devanditos actos, fala tamén 
dunha mostra de Beléns de Sici
lia que, non especifica, algo terá 
a ver con Galiza. Así mesmo fai 
referéncia, ainda que en último 
lugar, a unha mesa redonda sa
bor do ano da toleráncia e Rafa
el Dieste: todo no m~smo saco. 

· próelles o 
recoñecemento da 
sua lexitimidade 
democrática. 

Se cadra os do concello de Vigo, 
por aquilo da solídaridade e a to
leráncia (sacando a Dieste do re
mexido), tamén nos teñen garda
da algunha sorpresa para enfeitar 
as ruas da cidade alá polo Rama
dán ou calquera outro aconteci
mento relixioso e pseudo-cultural. 

Levantai o ánimo .meus poetas 
que a liña xa a levanta a Pitita 
coa Virxe de Fátima. 

Habíamos ir-lle todas e todos 
aló, xente da nosa, ávida de res
postas, a lle facer unha ch'ea de 

O grupo 
. perguntas. (Tamén, perdonando, 

habíamos levar' un bo caralla). 

re.integracionista A excursión non sería de perda, 
Meendinho ven de dígovo-lb eu. i E pola música da 

viaxe non hai pega: xa vos canto 
editar un cartel coa eu as panxoliñas da megafonía 
imaxe de Franco sob do meu povo. o certo é que nes-

., te outro lado da ria, ainda que as 
: a lenda:· "Eu tamén causas foron a mellor-ventos fa-
: imporfa a normativa vorabeis-, tamén ternos que 
:· achantar con isto do nadal e, 
1 da Junta! ... e queiras que non queiras, tes que 
¡ perseguiría 0 · escpitar a sempiterna musiqui~a 
1 - - - • - - - - - - - - - - - - • • • • • - ~ can9G> -vas.dar .unha volta. E mira 
: rei'ntegracionismo". que é collediza! Mesmo ante to-

OS LÍDERES 
NANINA SANTOS 

Estiven observando moi detidamente a foto que saia no País na 
páx. 2 do domingo 17 de Decemhro: ' Os lídere~ dos Quince po
san cos djrixentes dos paises candidatos a se integrar na Cnión. Eu
ropea,"~· Alí ~homes e ningunha, absolutament~ ningunha muller. 

Tiña moi frescos os argumentos de un compañeiro para a elec
ciófl de candidatos para a formación de listas electorais: crite- . 
ríos globais.ú1 valía da persoa, a representación territorial , ca
pacidades) e en ntngun modo o sexo, etc. .. 

Aí os resultádos: Eles son os que xuntan en si mesmos os crite
rios globais. Eles, os valiosos, os capaces, os que mellar repre
sentan túritorialmente ao mundo ou a pequenos anacos do 
mesmo que da igual. ~ 

E é a~r porque á maioria dos hon~es segue sen entra riles na ca
beza a posibilídade de que ELAS tari1én reunan ·'os criterios 
globais .. ou o que é o mesmo que elas sexa n tan ou mais capa
ces, igual ou mais v::Jliosas; e representen con igual valentía 
gallardia o territorio demarcado. 

Logo, cando as mulleres se ünen para alterar este estadq de 
cousas, póñense dos nervos e falan de que· nelas non se pode 
confiar... ás costas, métenche a puñalada ··. 

Volvo n)irar a foto dos -Quince e os ~1spirantes a se integrar na 
~nión Europea ... Ou, se cadra, outras fotos máis próx imas, 
m.áis cercánas de líderes, ditixentes, representantes.• 

peime cunha compañeira, mes
tra e atea manifesta, que viña a 
botar polo baixiño aquela de "Pe
ro mira como beben los peces en 
el rio"; e eu que tampouco son 
santiroleira, andaba pola alame
da coma unha papaínas cantaru
xando a mesma cantinela: "be
ben y beben y. vuelven a beber .. .'" 

Ai, as panxoliñas son-vos en 
Español, eso sí:, non hai outra 
cousa, disque (E-che ben raro 
que aos de política lingüística 
non lles dera aínda unha arrou
tada ~itúrxica solene). Pero tanto 
ten. E cóusa de coller-lle o tinti
mán aos ·"villancicos"; e se non 

. que lle pergunten á miña com
pañeira, ao municipal , ás peixei
ras, ou a xenté do m.ercado que 

está ahí a vender as mañanci
ñas todas deste harmonioso de
cembro. Algún día de frío habe
rá quen baixe do ceo todos can·
to·s santos hai ; así a todo non 
nos fai .mal ningún: mellor apro
veitar o vello que andar a gastar 
en trapalladas. E os cartas para 
o que son, que boa falta tan. 

Xa chegará un tempo en que os _ 
peixes no río farten de tanto 
"beber y beber por ver a Dios 
nacido". Daquela han voltar á 
ría e nós, ao rego. E quen non 
concorde que lle acorde aquilo 
do ano da toleráncia (e de Rafa
el Dieste).• 

MAmsA NuÑEz 
(CA1 GAS DO MOHHAZO) 

Ceg1:-1eira 
con Pardo de Cela 
Atópome abr'aiado pola vosa ce
gueira ante a figura do mariscal 
Pardo de Cela. Agora resulta 
que este señor f~udal, que o úni
co que disputaba aos Reís Cató
licos era o direito a quedarse co
as galiñas dos labregos de en
tón, é un dos libertadores da Ga
liza na súa particular épica na
cionalista. Até onde vai chegar 
esta terxiversación da história? 
Calquera día vannos dicer .que, 
se Pardo de Cela vivise hoxe, 
sería un vello entrañabel que re
cibiría mensaxes dos nenes ga
legas a través de Internet.• 

ANTONIO BARBA 

<Ln~o ) 

~quen 

reivindicamos? 
.. Ar.unos ~obre o~ monos nc~tc tcrra 
e o no~o pan ten un sabor a oso~ 
fami l iares. innán~. O monte berra 
bai o do arado. e chámanno" o~ no~o\ 

desde a mo11c con vocc~ conocida~ : 

.. Nin marquc~e~. nin crcgo~. nin doutorc-. 
lixcron ª" ribei11t-. verdecida~. 
nin o gue1TCiro coi ro do~ tamborc~ . 

Os condados tlo polvo ~on do~ mono-. 
e quen 4ueira ... er dono dl!!.ta 1e1Ta 
que veña navegando ao~ no~o~ pono~. 

o~ 4ue pidan o írnto ~in labore~. 
si non morreo ele ~eu. morran ele guerra. 
e dcsta tcrra. a~í ~cr.ln '>eñorc~ ... 

LORENZO VARELA 

Hai apenas uns días, Galiza No
va e o BNG celebraban en Mon
doñedo un acto de conmemora
ción e homenaxe á figura do Ma
riscal Pero Pardo de Cela, deca
pitado fronte á catedral mindo
niense por arde dos Reís Católi
cos en i 483. A significación de 
tal acto resume a perfeitamente 
a pancarta ali despregada: "Par
do de Cela vive". Con absoluta 
serenidade, gostaria de compar
tir cos organizadores do acto e 
con todos os 
leitores do se-
m an á r i o as 
seguintes re 
flexións: 

i) Quixera 
plantear , en 
primeiro lugar, 
a cuestión de 
se o naciona
lismo galega 
contemporá 
neo, a diferen-
za do de eta-

Compre 
abandonara 
hipótese desa 
necesidade de 
bucearnaldade 
Média 

pas anteriores , necesita retroce
der até a ldade Media para en
contrar figuras e/ou feítos que o 
alicercen e doten dunha conti 
nuidade histórica lexitimadora. 
Non dubido da urxen'te necesi
dade de que os galegas/as co
ñezamos e até re-escrebamos 
·unha história na que fornas per
dedores, mais esta necesária, 
apreensión do noso pasado, de
be incluír tamén visións mitifica
das e lexendárias? 

2) Colocados na hipotética nece
sidade de retroceder até o Medio
evo para arrincar argumentos le
xitimadores da nosa loita nacio
nal, por que tacé-lo. cunha figura 
como a do Mariscal Pardo de Ce
la, nobre feudal, inimigo dos ir
mandiños e sanguiñento tirano do 
que abominaban os meus devan
ceiros viveireses e mariñáns en 
xeral? Pode-se aducir que a sua 
figura foi celebrada polo naciona
li~m.P , oos comezo.sj Gfe século e 
honrada por plumas como a de · 
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A A L D E A G L o B A L IS~ 
Leiras Pulpeiro, os irmáns Vilar 
Ponte ou Ramón Cabanillas. Pero 
acertaban? Abond~ reler o artigo 
de Vilar Ponte publicado nestas 
mesmas páxinas na reseña do 
acto de Mondoñedo para compro-

. bar como aquela celebración 
asentaba en premisas absoluta-

. mente erradas: o meu admirado 
compatriano colocaba ao Mariscal 
como líder precisamente, nen 
máis nen menos, da revolución 
popular irmandiña que el próprio a 
sangue e lume combateu .. . 

3) Hai na nosa história medieval 
procesos abondo máis empatiza
dores co sentido e a seiva do rio
so movimento nacionalista actual, 
como percibiu no seu día a sensi
bilidade artística e patriótica de 
Luís Seoane, sen irmos máis lon
xe: as revoltas populares contra 
os poderes feudais dos bispos de 
Lugo ou Ourense, a prii:neira re
volución irmandiña, (a "Fusquen
lla"), a grande revolución irmandi
ña ... En todos estes procesos so
brancearon figuras ben máis rei
·vindicábeis por nós hoxe: Maria 
Castaña, Roi Xordo,. Alonso de 
Lanzós, Pedro Osório ... Son es
tes procesos, ademais, expre
sións colectivas dunhas masas 
populares que cuestionaron radi
calmente nun intre dado · toda a 
montaxe social, económica e po
lítica que as oprimia. Loitaban po
lo traballo, pala terra, contra os 
abusos e contra a inxustiza, e iso 
dun xeito e cuns meios ben máis 
conmoventes e aleccionadores 
para os dias de hoxe que a ban
deria intereseira dun mariscal. .. 

4) Mais compre abandonar a hi
pótese desa necesidade de bu
cear na ldade Média á procura 
de personaxes-lábaro da nosa 
causa e perguntar-se se para o 
nacionalismo galega actual non 
é abondo máis urxente e nece
sário , á vez que útil e educa
dor, potenciar 

Debuxos 
animados 

Somos moitos, tal vez máis ve
llos do que caberia imaxinar, os 
síareiros da edición A Nasa His
toria Infantil de A Nosa Terra 
(coñezo tamen a unha nena ·moi 
pequena, apaixoada destes libri
ños que mesmo ten durmido 
agarrada a eles). 

Con maior ou menor rigor ache
ga nos parte da nosa história 
dun xeito cando menos diferente . 
e -por suposto · moi atractivo, por 
iso eu penso que entre tanta tra
pallada coa que nos bombardea 
a tele-gaita, entre "pratos combi
nados" e "xabarins" autóctonos 
tiña que existir un anaco de tem
po e cartas para un A Nasa His
tória en debuxos animados. 

Moitos de ·nós medramos ao ca
rón de 'Erase 
unha vez o 
Home e tal 
vez aprendi- Os alumnos e 
mas con esa 
serie moita alumnas non 
máis história saben nadada 
que en todos 
os cursos es- história do seu 
colares, por 
iso contribuiria 
moito ao re
descubrimen
to da história 

pavo, ainda que 
si están 
infonnados da 

do povo gal e- vida dos 
go, da nasa ,,. 
nación, arte- yan"tes 
llar un proxec-
t o atractivo 
para os máis 
cativos, que tamen entenderia 
como ferramenta de traballo in
dispensabel en centros escola
res e bibliotecas, incluso como 
material lectivo, sabendo que 
hoxe en dia (e podo dicilo por 

a lembranza e 
a homenaxe 
dos nos os 

HERMO 

experiéncia) 
os i as alum
nos/ as dos 
centros esco-

mortos polo 
fascismo no 
ano 36 (e se
guintes) ou no 
exílio. A actual 
celebración do 
Dia da Galiza 
Mártir , practi 
camente redu 
cida a Poio 
Pontevedra e 
á figura do ir
mao Alexan 
dre, pode ser, 
de intensificar
se e extender
se a moitas 
máis vilas, un 
bo ponto de 
partida para 
rectificar, tan 
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lares non sa
ben nada da 
propria história 
do seu pavo, 
ainda que si 
están abondo
samente infor
mados da vida 
dos yankies , 
das suas cos
tumes incluso 
o seu Halowen 
(que tal vez 
naceu debaixo 
do noso Sa
maín celta). 

Guionistas, 
produtores, 
brokers dQ 
mundo televisi
vo galega, A sequer simbo-

licamente, tanta vesania prota
gonizada, di,recta ou sttCesoria
mente, por quen detentan ainda 
os postas de poder institucional 
na nasa Terra. .. · 

Nasa História é tamen ouro tele
visivo, rendabel seguro ·e indis
pensabel para que todos saiba
mos algo máis ?e nos.•. 

A memória colee:tiva de nós , 
penso, debemos álimentá-la en 

ANxo MoURE MOSQUERA 

(CHANTADA) 

cada intre cun certo sentido da · 
oportunidade histórica, que non .Dúas pontas do 
do oportunismo: facer reviver a f 
figura do Mariscal Pardo de Cela mesmo unguei.t;o 
nestes intres, como abandeirado 
"avant la lettre" das nasas ideas É algo evidente que o fa1fo ab
e posicionamentos semella-me· .. solutório do xurado de Ourense 
un contributo moi discutíbel. Al- sobre o chamado "Caso Verín", 
gun dos meus devanceiros po- caeu como unha caneca de au-
pulares viveireses, vasalos á for- ga xeladá sobre moitos dos que 
za do Pardo de Gela, peta-me esperabamos un profiláctico 
na conciéncia e no sangue can- e:x:ercício de xustiza. O recurso 
do escr.ebo estas liñas ... • da fiscalia, neste 'último acto do 

esperpento , xa !]en bóta un 
EMILIO XosÉ ÍNSUA , chisco de esperanza en canto 

causados .e qu_e a estas alturas 
vai ficar só nunha turrada de 
orellas. Unha vez que desde a 
administració'n se califi'caron 
estes presuntos feitos delictivos . 
como "chapuza administrativa", 
pouco fica xa que esperar, 
agás que prospere o recurso do 
fiscal que como efecto máis in
mediato conseguiu manter en 
candeleiro o asunto. Proba delo 
é que desde a Voz e da man do 
inefable C.L.R., xa se trata de 
xustificar, en hábil exercício so
ciolóxico, a existéncia de dous 
mundos contrapostos que coe
xisten na Galiza e que teñen 
polo tanto d'tias visións distintas 
sobre os feitos acaecidos. Que'
re o arti~ulista, en exercício si
bilino, que concluarnos que o 
caciquismo non existe nas cida
des ou médios máis urbanos e 
que é un product9 orixinário e 
enxebre da Galicía Profunda 
que mesmo se debería manter 
como atractivo turístico. Non 
irnos entrar en demostrar a 
existéncia dun neo-caciquismo 
na· Galiza urbana pois habelo, 
haino, mais ~in concluir na pre
meditada desinformación dun 
informador urbano evidenciada 
polo sesgo ma·nifesto da mes
ma, o que para nós, como ou
tras veces, lle resta credibilida
de á .súa análise. lgnórase que 

don Felisindo non é oriúndo da 
zona onde exerce a súa-in
fluéncia co que cabería· deducir 
(sesgando a información) que 
ben puido importar de algures 
os seus métodos particulares 
que deixaron obsoletos aos dos 
numerosos caciquiños locais. 

·Hai que dicir tamén que este 
crego sempre contou coa · 
aquiescencia do bispo nas súas 
actuacións, en detrimento dou
tros curas. "progres" que se tiñan 
instalado na bisbarra e que pro-

. pi ciaban outro tipo de doutrina 
eclesial. Debemos resaltar ta
mén qué no ano setenta e den
tro da loita que as Sociedade.s 
Agrárias levaban nas parróquias 
da zona de Tamaguelos contra 
o impago da Cota da S.S. Agrá
ria, este home tivo un _ protago
nismo relevante (mesmo apare
ceran pintadas alusivas a .el) na 
desmobilización dos labregos e 

. na represión subseguinte. Estes 
feitos culminarían coa detención . 

· de militantes (¿non eran fregue
ses seus ?) do sindicato na súa 
parroquia e do aparello do P.C. 
verinense (Antonio}, ourensán 
(Peña Rei) e vigués (Carlos Ba
rros). Nos brutais interrogatorios 
que tiveron lugar na comisaría 
de Ourense, menciórase varias 
veces o seu nome. A súa ubi.cui-

A v.erdade ·é, sen 
embargo, que · 
Franco tivo tempo . 
dabondo para. 
impoñer a normativa 
da Xunta, pero o que 
fixo foi reprimir aos 
que escrebian ou 

· talaban en galega, 
con contundéncia e 
sen matices. A 
·demagóxia 
desprestixia ao s~u 
autor e .f ai botar 
gargalladas ~ . 
Con_stantino. 

Ha¡ algunhas . 
semanas, un 
ernpresário galega 
que visitou 
Petesburgo por 
motivos comerciais 
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viuse surprendido 
por unha . 
manifestación na 
rua. A xente portaba 
bandeiras vermellas. 
Perguntoulle ao. 
g_uia. "Todos o~ dias 
é asi", respondeu 
este. En só coarenta 
:e oito horas tivo 
tempo para 
debruzarse con 
cinco mobilizacións 
de ·grupos diferentes, 
dos que formaban 
parte persoas .de 
ida des. tamén · 
distintas. Todos 
portaban bandeiras 

·verme-Has.- ~ 

Coa política 
pesqueira de Emma 
Bonino perdemos · 
case un tércio dos 
caladoiros. A 
comisária de Pesca 
di que "o único peixe 
que nos queda son 
as sardiñas, pero 
11on hai quen as 
queira". Cita ao 
revés a Castelao e 
asegura que 
aprendeu moito do 
ministro canadiano 
Tobin, "porque non . 
sabia que se pesca 
a mil metros de · 
fondo". Emma 
Bonino non come 
peixe' porque coida 
que é incoerente. 

Gutierrez Mellado 
explica o móbil dos 
militares ·golpistas: 
Pura ambición, 
afirma. E 
personalismo. Claro 
que para trunfar hai 
que ter algo máis. 
Por exemplo, o 
apoio do banqueiro 
Juan March, como 
Franco.• 

GLO .BAL 

dade na bisbarra foi en aumento 
contando con moitos "submari
n.os" que lle filtraban todo tipo 
de información que lle permitia 
presentarse· a través dos curas 
das aldeas como ca-autor de 
obras· nas que el non intervira · e 
que eran pagadas ou promovi
das por emigrantes e veciños 
(caso de Caldeliñas) ignorantes 
dos seus tecemanexes. 

A defensa dos intereses dos 
seus parroquianos alcanza o 
seu ponto álxido coa venda en
cuberta do monumental peto de 
ánimas da súa parróquia a un 
antiguario local. As denúncias 
da Asociación Cultural "Os 
Choupos" ao Gobernador Civil, 
ao Museu Arqueolóxico de Ou
rense ("A Nasa Terra" tamén 
denunciou o caso} non impedi
ron que finalmente e ante o ca
riz que tomaba o asunto, o peto 
lle fose doado á dona do señor 
Fraga lribarne. Anos despois .e 
a través dunha reportaxe na re-

. vista "Hola" soubemos que o 
monumento popular estaba ins
talad.o na f-inca que o ilustre 
mandatario tén en Perbes. E alí 
segue gracias ás xestións de 
don Felisindo. E como é de ben 
nacidos ser agradecidos, o cura 
de Tamaguelos alcanza a liña 
directa-ca patrón e os seus ad
láteres. O seu poder político (o 
caciquil é un modus operandi) 
medra at~ tales cotas que mes
mo nas eleccións internas do 
P.P. e nos órganos institucio
naisnos que tén representación, 
a figura do crego de· Tamague
los é omnipotente para pór e 
defenestrar cargos .ao seu antQ
llo, 1so sí, previa consulta telefó
nica. Os casos de "recomenda
cións" para postas de traballo 
contanse por mareas senda un 
dos pu ntais básicos da bisbarra 
nestes asuntos "administrati
vos". 

Por se non lle chegaba con con
trolar a vida dos parroquianos, 

. pasou a controlar a marte a tra
vés dunha funerária, o que lle 
provocou os 1óxicos enfronta
m e ntos cos empresaríos da 
competéncia, dada a súa posi-

. .ción de priviléxio no asunto. 
Despois disto e de moitos máis 

'casos que son "vox popi.Jli" na 
bisbarra, non cabe pensar en 
don Felisindo como un cacique á 

· vella usanza encravado na Gali
za Profunda, senón como un es
traperl.ista de bens e concien
cias, ~orno un auténtico xestor 
do poder, organizado e preben
dado e con atribucións tales que 
non tan dubidar a ninguén de 
que el é un dos máximos res
ponsables da política do P.P. na 
zona. ¿ Cabería pensar que o 
vello caciquismo evoluiu cara o 
estilo Cosa Nostra (Cousa Nosa 
na linguaxe autoidentif_icativa) 
con don Felisinqos, dos Vitos e 
don Corlepnes? Non hai tal 
"chapuza administrativa", senón 
premeditación, nin tampouco é 
unha cacicada máis senón unha 
actuación poHtica das moitas 
que o partido no goberno da Ga
liza está a levar a cabo ao longo 
e ancho do país e que desta vez 
a prensa (La Región, supernos 
que por erro, publicou a aproba
ción das obras antes de tempo) 

. e a oposición; conseguiron sacar 
á l.uz, ainda que o resultado vaia 
ser cativo para satisfacción duns 
e impotencia dos outros. 

A outra ponta do mesmo esta
dullo ou fungueiro co que nos 
bate.n, está representada pola fi
gura dos axentes da Xunta en 

· Sulamérica ·sobre os que pesan 
acusacións de fraude aos emi

- -grantes. -0 -delicado ·ch asunto, 

BORIS 
XAN X. PIÑEIRO 

. . 

Mentras Boris Ieltsin mandaba masacrar aos chechenios, a 
maior crítica que del se facia nalguns médios de Occidente 
era que o dirixente ruso vestía traxes de i11oi ·escaso gusto. 
Daquela, o. que compria era promocionar a Zhirinoski para 
contar cunh:;i terríbel arneaza que debería redundar nun novo . 
equilíbrio ·que ~xcluíse o auténtico perigo: a vol ta dos comu
nistas ao poder. 

Agora, despois dos amplos precedentes de retorno comunista 
nos países do Leste, no Occidente, os analistas volven os ollos 
aos estrategas e estes lanzan as consignas: Imposíbel o oculta
mento da chegada democrática dos comünistas na simbólica 

· Rúsia, as tácticas ·van desde minimizar páxinas e titulares até 
converter ao próplio Ielsin , a antiga esperanza branca, nunha 
espécie de pallaso bébedo no que persoalizar todo o fracaso. 

As novas enciclopedias informatizadas acabarán comprimindo 
ao pe{sonaxe para que a sua pegada vaia mirranclo en todo o 
mundo. Nos arquivos, Boris aparecerá con aquel horríbel 
chandal verde e fúcsia que levou mentras estivo internado 
nunha clínica e alguén acabará dicindo que, seguindo unha 
antiga tradición eslava, o personaxe tiña un dobre un alter 
ego que foi precisamente ºo que perdeu n·1s urnas. Se ainda 
así non perdemos todo o respeto que nos quedaba polo co
munismo ruso e a sua potencialidade democrática entón é 
que, aos estrategas, tamén lles afecta algun recorte económico 
votado polo Pentágono.+ 

ao estar "sub iudice" inhíbenos 
de aprofundar máis na figura 
dos encausados. Resúlta para
dóxico, a primeira vista, o "ente
rro" que do caso fixo a maioría 
da prensa deste país, ainda que 
a figura des-
tes persona-
xes e a súa 
virada traxec- De d 
toria ideolóxi- s e qu~ 
ca sexan o 
comentario 
máis xeraliza
do neste intre. 
a súa canina 
fidelidade ao 
patrón é in
cuestionable 
como antano 
o .foi a outro. 
Non son Do
berman, ainda 

existe a 
emigración, 
existe esta 
práctica de 
apoderara 
alguén para que 
solucione na 
Terraos 

que un deles asuntos de 
o parecese na herdanzas 
Praza · do · 
Obradoiro in-
crepando des-
de a barreira 
(hai unha gravación memorable 
na TVE) aos mariñeiros concen
trados alí en defensa dos seus 
postos,de traballo. · · 

A tentación de caer nestas lidei
ras, así o eremos, é grande, e 
como persoas sabidas que son 
(por iso ocupan os postos que 
ocupan, ¿non?) alcanzaron o 
coñec·emento dunha práctica 
(segura, por máis señas) que 
xa vén de vello na Galiza e que 
tén aos emigrantes e outras 
xentes de semellante condición 
como victimas propiciatorias. 
Desde que existe a emigración, 
existe esta práctica de apoderar 
a alguén para que solucione na 
T erra os asuntos de herdanzas , 
de bens e terras que por impo
sibilidade de retorno, desexan 
liquidar. Case todos os conce
llos de Galiza que posúen un 
certo número de emigrante$ 
contan cun ou varios "xestores" 
de herdanzas (terras e vivencias 
maioritariamente) que .recaban 
aquí a información para porse 
logo en contacto cos interfec
tos. Desde un organismo como 
é a Xunta e que mantén moitos 

contactos institucionais cos 
chamados galegas do exterior, 
a cousa é máis doada. Dicía
mos que esta práctica xa é vella 
e mesmo foi levada a cabo en 
distintos modos. Primeiro foron 
as pagas e subsidios de enfer
midade e marte dos soldados 
que combateron en Cuba e na 
Guerra de Africa: Algunhas ac
tas dos Concellos e moitos xor
nais da época dan canta aban
do destas estafas encubertas. 
Lago tocoulle aos emigrantes 
indixentes e envellecidos que 
non tiñan máis alternativa que 
se desfaceren do "capital" na al
dea. Este asunto que a todas 
luces semella simplesmente un
ha xestión máis (consultámolo 
con algúns avogados) , con tin
tes incluso de altruismo, devén 
nunha estafa do máis rendable 
que tén levado aos seus axen
tes ao enriquecemento pala vía 
rápida. O miolo do asunto resi
de en coñecer o perfil socioeco
nómico do emigrante , conseguir 
o poder notarial e actuar coa 
conseguinte explotación da ig
norancia do mesmo, por partida 

.dobre: descoñecen a realidade 
actual da Galiza (desenvolve
mento urbano, revalorización 

A Aldea Global 
está aberta ás vosas 

colaboracións, débense 
incluir o nome e 

apelidos. Os textos 
non deben exceder as 

45 liñas. 
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das terras, especulación urba
nística ... ) e ignoran o prezo do 
diñeiro actual aquí, tendo como 
referente os poucos pesos que 
valían as súas terras cando 
marcharon. Se a isto lle suma
mos a permanente desvaloriza
ción monetaria dos país nos 
que viven, as estreiteces nas 
que se desenvolven por esta 
causa, a imposibilidade de via
xar e a escaseza da informa
ción que reciben de Galiza so
bre eses asuntos, o negocio es
tá asegurado: fincas rurais que 
custaban 50.000 pesos hai uns 
cantos anos , hoxe son edifica
bles (urbanizacións, polígonos 
industriais , instalacións públi
cas , edificios ... ) increméntando
se o seu valor até uns cantos 
ou moitos millóris. O xestor, con 
duplicar ou triplicar o valor anti
go, deslumbra aos vendedores , 
ficando ante eles mesmo como 
un alma bondadosa dadora de 
tanto beneficio. O máis grave 
do caso é que o que antes era 
executado por axentes particu
lares, agora parece como a ins
titucionalización da fraude.~ 

. XERARDo DAS AIRAS 

O bono bus para 
estudantes 
Os estudantes de ensino medio 
non comprendemos as razóns 
do Concello de Vigo, cando in
solidariamente o bono-bus estu
dante é máis caro que o bono
bus universitário. 

Creo que a administración muni
cipal non está senda o suficien
temente sensibel con tódos os 
estudantes desta cidade. 

Os xóvenes de médias quere
mos que a Conselleria de Edu
cación recupere o transporte es
colar gratuito, simplemente para . 
evitar obstáculos a moitas fami
lias e que os seus tillos poidan 
estudiar con menos sacrifícios 
dos pais. 

Que a Conselleria sexa insolidá
ria, non significa que esta cida
de tamén o sexa, xa que o con
cello debería equiparar o bono 
estudante ao universitário. 

Os universitários teñen o bono
bus a 48 pta. fronte as 60 que 
ternos que pagar os demáis. 

Sería moi razonabel que o go
verno municipal correxira esta 
diferéncia e apoiara a defensa 
do ensino público sen nengún 
tipo de demagóxia. lso signifi
caría que o cobro pola compul
sación de do-
cumentos , 
que a veces · 
ternos ·que fai:. Sería moi 
cer, sexa eli-
minado. razonabel que o 

Creo que es
tamos nomo
mento ade
cuado para 
que a nosa 
sociedade en-
tenda a nece-
s idade de loi- · 
tar a pral do 

governo 
municipal 
correxira esta 
diferéncia 

ensino público, e nesa loita (que 
tódos os cursos se traduce en 
movilizacións, peches, probf·e
mas concretos de diversos cen
tros) o concello amose de que la
do está.+ 

XOSÉ LORENZO PulME 
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A NOSATERRA GuieirQ 
CULTURAL Nº705 

Centenário do nacimento de Luis Pimentel 
q autor de Sombra do aire na herba renovou a Jinguaxe poética da sua xéneración 

•M.V. 

"Nos derradeiros anos 
do século pasado 
nacéronlle a Lugo tres 
cousas importantes: · a 
luz eléctrica, o novo 
edificio do Círculo das. 
Arte e o mellor poeta 
de toda a sua história". 
Isto escrebia Celestino F. 
de la Vega en 1959. 
Está base a referir a Luis 
Pimentel que nacera hai 
agora cen anos en 1895. 

Pimentel era outo, delgado e de an
dares elegantes. exercel! de médico 
e finou en 1958. Din que apenas 
saiu de Lugo e, mái en concreto, 
da ua ca a e da Praza Maior. Fixo 
algunha viaxe se cadra, cando era 
e tu dante , a Compostela e .a Ma
drid e sábese que pasou unha tem
pada de verán en Viana do Conde 
(Portugal). iso parecia e ao seu 
admirado Franci Jame que ao 
longo da sua vida apenas coñecelt 
outros aire que o da sua pequena 
viliña do sul de Fráncia. 

Pero a sua humanitlade e a sua for
ma de er comentada por todos os 
que o trataron, chegou a facer del 
unha figura .impre cindibel na ci
dade. Comezou coa tertúlia no 
Cantómhar e máis tarde no Mén
de: Núlie:. Ali desennovelou lon
ga conver a co eu amigo : o 
tamén poeta Anxel Xohan, o filó-
ofo Celestino F. de la Vega, o pin

tor Romero Boelle. o caricaturista 
Mouriz, como lembra Manuel Ma
ria que era outro dos habituais . 
Cando pa ·aban por Lugo achegá
ban ·e tamén por alí persoas ben 
emblemáticas da resistencia( cultu
ra galega da época: Novoneira, Fo
le (que vivia dacabalo entre Quiro
ga e o lncio), Luz Pozo Garza, Ga
mallo Fierro. , Cunqueiro, o pintor 
Tino Grandio ou Ramón Cabani
llas. Eses parzamiques de café eran 
o xeito daquelas de entrar en diálo
go co mundo e 1)1áis cos conveci
ños. Após da morte de Pimentel a 
tertú 1 ia fo i esmorecen do, f(ll ta do 
pulso que lle marcaba a sensibili
dade do poeta. Pimentel queixárase 
sempre dunha doéncia do corazón 
e non iba trabucado porque foi pre
cisamente diso do que morreu. 

Balhucéncia formal 
e poder de alusión 

Os primeiros versos publicounos 
en 1924 na rev.ista Ronsel. Non é 
autor dunha obra extensa, pero si 
soubo acumular intensidade no 
que escrebeu como para deixar 
marca na lírica galega deste sécu
lo. Celestino F. de la Vega escre
beu que os seus versos s~n "cria
turas moi pouco elaboradas, moi 
frescas ( ... ) un pouco amorfas co
mo a vida na sua orixe; .moi. lon
xanas da perfección mineral, cris
talina, do soneto". "Pero en derra
deira instáncia -si1~ala o autor de 
O segrccio do humor- toda poe
sia, ainda a máis artística e perfec
ta na súa forma, é balbucencia, 
alusión". E "tal vez o conxuro 

~netas 
¡Outra vez, outra vez o terror! 
Un día e outro día, 

máis eficaz -engade o filósofo- ¡ 
para remediar esa impotént:ia con- ·1 
sista en declarala paladinamente 
renunciando a toda xesticu lación 
formal": En todo caso, as palabras J 

de Pimentel "teñen poder alusiv9_ 
de abondo para facer que o leitor 
reviva unha fonda e orixinal vi- 1 sen campás, sen protesta. 
véncia poética". Galicia ametrallada nas cunetas 

do§ seus camiños. I 

Chéganos outro berro. 
Señor, ¿qué fixemos? 
-Non fales en voz alta-. 

· ¿Hasta cándo durará iste gran enterro? 
- Non chores que poden escoitarte. 

Se cadra tal auséncia de solidifica
ción fonnal foi. un anticipo desas 
correntes posteriores que fixeron 
virtude do fragmento e da obra 
inacabada. De la Vega ofereceu 
tamén unha definición máis pro
sáica da obra dé Pimentel: "ao que 
máis se asemella é ás rradución s 
libres de poesía allea". Hoxe non choran máis que os que aman a Galicia-. 

Arcádio López Casanova encon
tra, da sua banda, na obra de Pi
mentel estas tres características, 
na liña do xa apontado: "brevida
de, singu laridade e ·intens ictade". 

LU IS PIMl.NTEI. 

TRISCOS-

Poeta galega 

Moito se ten falado sobre o idio
·ma empregado por Pimentel. El 
expresábase de cote en castelán, 
pero compre pen ·ar se era posíbel 
outra condura naque) tempo. O 
castelán que xa estaba establecido, 
reimpúxose cunha forza dramática 
no 36. A represión feriu fonda
mente a Pimentel como deixou 
patente na série Cunetas. 

Que alguns dos seus versos fosen 
traducidos por unha man amiga 
non parece decisivo. El, que dedi
cou vários poemas a Rosalia, que 
e ·tivo tan próximo das xentes do 
Partido Galeguista, é poeta galega 
ou non erá nada. 

As inquedanzas culturais de Pi
mentel era amplas e poliédricas co
mo as de case todos os seus com
pañeiros de época. Ademais de li
teratura, gastaba de intercambi~r 
opinións sobre arquitectura, pintu
ra, música, ballet, teatro ou dne. · 

Persoa sensibel, como xa ~e di 
xo, é curiosa esta anécdota que 
del recordou Manuel Maria nun 
Andando a Terra: "Nunha oca
siá,n foi Fraga Jriba·rne a Lugo 
pronunciar unha conferéncia ao 
Círculo das Artes. O título era 
algo· asi com.o El secreto ele 
nuestro tiempo. Acompañei a Pi
mentel. Fraga comezou a falar co 
tono segur; e pedante que lle é 
característico. Pimentel comen
tóume: Este homhre e~: un ordi
nario y resulta inaguantah/e. O 
poeta cornenzou a poñerse ner
vioso, a tomarse o pulso, a sudar. 
Tivemos que sair da conferéncia. 
Co contacto do aire da Alameda, 
Pimentel serenouse". + . 

¡Os milleiros de hQras, de séculos, 
que .fixeron falla 
para faguer un home! 
Teñen que se encher aínda 
as· cunetas 

. con sangue de mestres e de obreiros. 
Lama, sangue e bágoas nos sulcos 
son semente. 

Docemente chove. 
Enviso, arrodéame unha eterna noite. 
Xa non teréi palabras pra os meus versos. 

Desvelado, pola mañán cedo 
baixo por un camiño. 
Nos pazos onde se trama o crimen 
ondean bandeiras pingando anilina. 
Hai un aire de pombas mortas. 
Tremo outra vez de medo. 
Señor isto é o home. 
Todas as portas están pecha~as. 
Con ninguén podes trocar teu soniso. 
Non arrabás, 
bandeiras batidas i esfarrapadas. 
Deixa atrás a vila. 
Ti sabes que todos os días 
hai un home morto na cunetá, 
que ninguén-coñece aínda. 

Gnterro do neno probe 

Punteiros de gaita · 
acompañábano. 
O pai, de negro; 
no mar, unha vela 
branca. 

Os amiguinos levábano. 
Non pesaba:nada. 

Abaixo, o mar · 
o camiño no ai~e 
da mañá: 
Il iba de· camisa 
timpa 
e zoguiñas brancas. 

Os amiguiños levábano. 
Non pesaba nada. 

Unha muller sobre o cadáver do seu home 

1 
chora. 
·cho ve. 

• 1 

¡Negra sómbra,·negra sombraJ 

1 

· Eu ben sei que hai un misterio na nosa terra, 
máis alá da néboa, 
máis alá do i:nar, 

1 

máis alá da chuvia, 
máis dlá do bosque. 

. 1 

Lugo, marzo 1937 

~·~ ---~----~ - - :r ---:-

Luís Pimentel 
por Mouriz 

·~tono 
Outono, alto outono: 
destilado licor. 
Ela espida, timpa, 
nun suntuoso cadro, 
(luminoso marfil). 

Quixera ser ámbar 
a folla. 
Si batises o río, 
sonaría a puro ouro. 
Outono, alto outono. 

Nada vibra 
nin se de1rnba; . 
nada hai hostil na terra. 
Almíbar transparente. 
Sereo, terso ceo. 
Non percureis agora 
o misterio. 

' ' ' 1. '. ' ' .,,. 
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• Nación Reixa: 
dous anos de 
traballo nun disco 

Alivio rápido é o nome do último 
traballo de Antón Reixa, ou máis 
preciso, de Nación Rei.ra. Este 
proxecto xurde da sua 
colaboración con Kaki Arkarazo, 
membro de Negu Gorriak, que xa 
compuxera a música da -obra 
teatral de Reixa, Doherman. O 
disco é unha nova incursión de 
Reixa nas tendéncias musicais 
rnáis anovadoras. Xa hai tempo 

· que o artista declarara a sua 
admiración polo acid-ja::.::., 
representado polo afroamericano 
Guru Josh e as suas duas entregas 
discográficas do Ja-:::::mata'::.::.. 
Agora, Reixa ·e Arkarazo atrévense 
con esta música de baile con letras 
en galega, ainda que xa está 
prevista unha nova gravación nos 
próximos meses en castellano.+ 

•Campaña de 
Xerais para 
a leitura infantil 

O primeir9 consello que X erais dá 
a pais, libreiros e educadores é 
coñecer ben aos nenos e nenas, 
cada un deles é un munqo. É só un 
dos dez.consellos que a editorial 
proporciona dentro dunha campaña 
de animación á leitura infantil. 
Ademais de lembrar, meiante un 
catálogo, a oferta editorial da 
empresa para nenos, X erais ere que 
é necesário coñecer libros, falar 
deles e lerllos aos rapaces. Tamén 
é importante ter.libros na casa e 
consideralos como un obxecto 

·lúdico, para que os máis pequenos 
se :sintan atraidos. • 

• · Apresentadón 
· do Ceriame~ 

'. Manuel Murguiá 
; . 

O concell~iro de cuitura de 
Aiteixo, Xosé Luis Vázquez, e o 
escritor Henrique Rabuñal 
apresentaron a 5ª edición do 
Concurso Manuel Murgúia de 
Narracións Breves. O fallo do 
certame será dado a coñecer o 17 
de Maio. O prémio está dotado 
con 350.000 pesetas. Rabuñ-al, 
coordenador do certame, lembrou 

que os relatos debe.n ter entre _ 
quince e trin.ta fólios e ,qmfiou en 
que os gañadores puideran ser 
editados como xa se fixo na 
enterior edición.• 

• O BNG quer que . 
A Coruña 
poténcie.o 
türismo cultural 

O Bloque Nacionalista Galego 
apresentou unha moción no 
concello c:ta Coruña para que a 
cidade entre no proxecto 
comunitário "Turismo cultural e 
bárrios populares". A iniciativa, 
que partiu da Unión Europea, da 
Unesco e da Secretaria Xeral do 
Consello de Europa, sen.tou as suas 
bases nunhas xornadas celebradas 
a finais do mes de Novembro en 
Mallorca. Algunhas das cidades 
implicadas son Lisboa, Amberes, 
Xénova, Nápoles e Salónica. 
Segundo o grupo nacionalista, o 
proxecto quere recuperar os vellos 
bárrios e a sua identidade na cidade 
por médio das práticas culturais 
dos seus vicifios. Por iso, os seus 

.n uieirg.: . \1 CULTIJRAL 

representantes na Coruña .eren que 
a.cidade debería. &proveitarse desta 
iniciativa,.que favorecería '. 
directamente' aos bárrios da Cidade 
V ella e a Pe'scade1.:la e o seu 

,.-' entorno.• 

: ~ Último plen~rio 
anual 
do Canse/lo 
da Cultura 

·A presidéhcia accidental de Xosé 
António Garcia Caridad, por 
enfermidade de Xosé Filgueira 
Valverde, e ~apresentación das 
catro últimas publicacións -
marcaron o último plenário do ano 
do Consello da Cultura, o Luns 18. 
Ant~s <leste, os membros do 
Consello celebraron un xantar con 
Manuel Fraga, que é Presidente de 
Honra do mesmo. As publicacións 
apresentadas son: História Ch•il y 
Eclesiástica de la ciudad de Tuy v 
su obispado, .catro tomos do · -
orixinal manuscrito de Francisco 
A vil.a y La Cueva, Padróns de 
Ourense do século XV, de 
Anselmo López Carreira, O 

pórtico poético dos seis poemas 
ga/egos; de L uís Pérez Rodríguez 
sobre Blanco· Amor e García Lorca 
e Puhlicidade e língua galega, 
feíto pola Ponéncia da Língua. • 

•A guerra 
·das gaitas centra 
vários actos 
cult~1rais en Vigo 

O Venres 22, ás once e meia da 
noite, co café Liceum do Porriño, 
apreséntase a revista da 
Asociación de Gaiteiros Galegos 
Do Brillante, un especial 
monográfico dedicado á guerra 
das gaitas que inclue todos os 
artigos de prensa que ~bordaron a 
polémica. A continuación, un 
serán popular servirá de motivo 
para unha festa de gaitas. 

Ao dia seguinte, no t~atro Garcia 
Barbón de Vigo, ás sete e meia da 
tarde, o Grupo Etnográfico A 
Buxaina, de Coruxo, orgaiza a VIl 
Edición da Homenaxe ao Gaiteiro, 
que nesta ocasión conta coa 
participación da Banda Municipal 

...•....•...•..•.•........•.•.•.••..•..•.•....•.......•................................................ . ... . . 
• Os artesáns 

celebran a XI 
fe ira Of eitoaman 

A Asociación Galega: de 
Artesáns organiza, un ano máis, 
a feira Ofeitoamán, que xa ten 
como ubicación habitual a 
cidade de Vigo. Cincuenta e un 
expositores acuden a esta mostra 
que se abre o 21 de Decembro e 

• se pecha o 5 de Xaneiro. A 
meirande parte dos expositores 
son _galegos, ainda que hai un 
par de representantes de 
Portugal e León. Ofeitoamán 
tamén reflecte todas as 
tendéncias do traballo'artesanal, 
con todo·tipo de materiais: 
cerámica, cartón, alpaca, prata, 
madeira, enciixes, coiro, latón 
etc O presuposto desta 
undécima edición da feira é de 
seis millóns de pesetas,, 
aportados polos própriós 
expositores. A Asociación 
Galega de Artésáns reseña que, 
desde o ano pasado, non se 
reciben <,txudas institucionais. 
"Para a edición que nos ocupa 
non existen perspectivas de 
.obter ningunha axuda oficial ; 
nen siquera por parte da 
Consellaria de Industria e 
Comércio da Xunta, que é a que 
dispón das máxima 
competéncias para a promoción 
e o desenvolvimento da 
Artesania da Galiza'', din. 

A Asociadón l~mbra que -ten un 
servizo de garantía, información 
e reclamacións na sua oficina da 

A. IGLESIAS 

Coruña, en relación coa compra 
de produtos das suas feiras. O 
teléfono é o 981-29368.8. • 

NOVONEIRA, NEVE 
- . WIS. DIEGUEZ 

. . 

da Estrada, o Grupo Pandeiromus 
de Compostela, Cantigas: e 
Agarimos, tamén de Compostela, e 
Un Agasallo NavideFw de Vigo. 
Os homenaeados son Xosé Flores, 
do Rosal: e Xosé Diaz e Xosé 
Acuña de Salceda de Casetas. Ao 
acto accédese con invitación que 
subministra o Centro Cultura{ de 
Coruxo. Os orgaizadores prometen 
unha surpresa moi especial co · 
gallo do fin da guerra das 
gaitas.+ 

• A Federación 
de Libreiros 

· qüer pren1iar 
aos coléxios " 

Dentro dos prémios lrmandade do 
Lihro, que concede a Federación 
de Libreiro , hai un oco para o 
centros educativos. A Federación 
quer premiar o traballo a prol do 
libro e da leitura que se 
desenvolva, ao longo do ano, nos 
coléxios, públicos ou privados. O 
centros de ensino que desexen 
participar deben enviar unha 
memória de actividades realizadas 
en relación aos libros e á cultura, 
en xeral, á Federación de 
Libreiros de Galiza, rua República 
do Salvador, 25 entrechán, 15701 
Santiago de Campo tela. A dada 
límite de entrega é o 31 de 
Xaneiro de 1996. O prémio é de 
250.000 pesetas e o seu destino é 
a adquisición de libros.+ 

• Os bibliotecários 
denuncian 
o incumprimento 
da lei 

Ainda que Manuel Fraga 
anunciara, entre a suas prioridades 
en política cultural o 
desenvolvimento da Lei de 
Bibliotecas, a Asociación 
Bibliotecária Galega denunciou a 
vulneración dos seus direiros. xa 
que, despois de cinco anos, non se 
puxeron en marcha os centros 
territoriais que contempla. Nestes 
centros, un por provincia, estarian 
r~presentadas as bibliotecas 
municipais, os concellos, as 
asociacións de bibliotecário , a 
Depuración e a Xunta. A 
Asociación reseña que nunha 
entrevista mantida co director 
xeral de Cultura, Homero Pérez 
Quintana, este comunicou que non 
consideraba necesária a existéncia 
destes órganos territoriais. Unha 
delegación de bibliotecários xa se 
entrevistou co Valedor do Povo, 
Xosé Cora, para poñerlle ao 
corrente do problema e lembrar 
que a Biblioteca de Galiza ainda 
non se crío u.+ 

Firme, digno, coas suas brancas barbas de. 
bardo nacional, Navoneira, ante un público 
que ateigaba o Auditório lugués, e ante au: 
toridades da Xunta, Deputación e Concello, 
(tantos-virreis, tantos), que durante a longa 
sesión utilizaron o español na sua fala, er
gueu a voz cálida e solene para facer reivin
dicación dunha língua que naque! acto era_, , 
unha vez máis, esquecida; e máis ca iso, 
despreciada. Cairon as suas palabras como 
-unha choiva de agullas. E pasaron anos. Tal 
cena repetiu-se aló onde acodiu ou foi cha
mado. E antes, antes, ainda nos tem-po¡;; máis 

negros en que o falar como nós falamo~ ~s
paventaba demos e renaci~ iras. 

Non só neste -campo. 'fomén, .xa, cando a ad
ministración ·autonómica 'Comezaba a repartir 
dólares aos submisos disfarzados de aguerri
dos galeguistas, o noso bardo arredaba-se das 
sinecuras que tamén pudo coller, pero que a 
súa dignidade. lfe espaventou. E máis, mito · 
rnáis. Presidindo organismos de escritores o 
seu peto min-ou pequenos peso.s que ben nece
sitaba. E é que os homes dignos e valentes que 
se templan no poema traballan espellos nos 

que as imaxes reflectan diáfanas liñ~s de pureza. . 

E máis; moito máis. Pára que as entidades 
fundadas co critério'de urrir na situación ad
versa, coa ánsia Je erquer castelos de cultu
ra non ·oficializada, libre, vimos ao home 
sofrer por ter que ceder a unha representa
ción que non-quería, precisamente para que 
o critério defendido non esmorecese. 

Por iso, anxos e demos daqul, result.a no
xento que haxa alguén (nomes agachados 
baix,o o anonimato dun colectivo), que mis-

turan a un home, a un poeta, a un)11telectual 
das características descritas, na bosta fedo
renta das suas vergoñentas campañas. Como 
se o abuso, o estraperlo, ·a corrupción, a co
bardía, fosen, por unha malabarista arte má
xica, condición dos bos e xenerosos quecon 
tanta dificultade manteñ'en este noso ceo, 
azul, contra a teimosa condición de aceirada 
nube. E é que ás ·veces - e son tantas xa
os gómitos afogan-nos as gorxas. Mais a ne
ve do Courel, por moita lama que lle boten, 
seguirá gardando a brancura no seu ·corazón 
montesio. É lei natural dos Tesos Cumes • 
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Poña un, 
computador 
na sua vida? 
A Rede 
Irvin Winkler é un cineasta ameri- ' 
cano de formación teatral que ten 
unha longa carreira como produc
tor, sempre en fitas de grande in
terese, tanto como espectáculos de 
consumo como de innegable valor 
estetico e tematico. Amigo e cola
borador de Martín Scorsese, a el 
debémoslle a producción deUn 
dos no.sos ou Touro seli•axe, esen
ciais na carreira do italoamerica
no. Tamén traballou con Cosra
Gavras, para quen produciu Caixa 
de miísica ou con Tavernier en 
Arredor da medianoite. Como re
alizador déu. e a coñecer hai dous 
anos con Ca:a de hruxas, película 
mediocre onde facia unha incur-
ión no macarrhismo e a . ua terrí

bel persecución do mundo do ci
nema a comezo dos ano cin
cuenta. Naque! filme un de apro
veitado Robert de iro daba vida 
a un per onaxe extraído da biogra
fia de John Garfield, aquel innol
vidábel actor antecedente ·eñeiro 
de Brando. Clift ou Dean, que 
morreria nas vísperas de ser cha
mado a declarar diante do Comite 
de Actividade Anri -Americanas. 
En A Rede Winkler continua coa 
. ua mensaxe de impronta capriana 
e decide facer unha incursión no 
mundo das computadoras para fa
cer unha fita estructurada segundo 
as coordenadas do thrillers clá i
cos, xénero que, por enésima vez. 

1 

e tá a converter e en receita obri
gada á hora de e coller fórmulas 
de eguro alcance na · billeteira 
de todo o mundo. 

Porén, ne ·ta ocasión teño as mi
ñas dúbida<; de que o produto pase 
o Rubicón dunha aceptación 

Sandra Bullock en A rede. 

maioritaria, taquilleira, xa que ca
da vez máis vai de aparecendo esa 
espécie do espectador pouco exi
xente. É cerro que o empuxe das 
primeiras semanas está asegurado. 
Por unha banda o seu lanzamento 
publicitário en televisión e xomais 
provocan a sua cobertura inicial, 
de despegue, e garanten unha aco
llida, repito, asegurada. Por outra, 
o gancho da sua protagonista (?) 
Sandra Bullock. a cada paso máis 
embalada, como novo rostro de 
muller do Hollywood de agora· 
mesmo, representa tamén unha 
importante axuda á hora de desac
tivar _posíbeis riscos de orpresas 
de billeteira. Agora ben, existen 
un iñgredeote complementários 
no filme que avisan de que o ca
miño do produto vai ser dificulto-
º· Para escomenzar hai que dicer 

que a primeira argumentación que 
pode server para invalidar ou alo
menos poñer en cuarentena o fil
me de Winkler é a necesidade de 
estar o espectador medio moi ao 
tanto da lingüística da computeri
zación, dos valores semánticos e 
semióticos que dita disciplina po
sue e dos recunchos da sua aplica
ción maxistral. Só asi os iniciados 
poden: seguir sen sobresaltos e sen 
perdas a trama argumental e as in
cidéncias deste filme que, por -ou
tra parte -e este é o seu merito 
maior- postula a prol do -xénero 
humano e fai ua alegato. pará re
valoriozar as suas capacidades co
mo ser posuidor de atributo_ de-ra
zón e sentimentos-máis universais 
e eternos que os ·que amasan as 
máquinas computad~ras ·que, por 
certo, en mans non adecuadas po-

den provocar o caos mundial. To
da esta denúncia, está desenvolvi 
da co máis puro estilo capriano, 
pero realizada coa milésima parte 
do talento daquel grande cineasta 
de orixe sici-
liano. 

En segundo 
lugar, a sua 
pésima factu
ra cinemato
gráfica,. o seu 
mal construi
do guión, a 
sua puerilida
de argumen
t1I cercana á 
dun produto 
televisivo de 
consumo de 
Domingos 
aburridos, e a 
sua frouxisi
ma galeria de 
interpretes · 
que mal ac
tuan e convir
ten aos seus 
personaxes 

' ~. 

Sóos 
iniciados 
na linguaxe 
dos 
computado
res poden 
seguir sen 
.sobresaltos 
nen_perdas 
da trama 
argumental 
as 
incidéncias 
<leste filme. 

en rnonecos sen vida real, drama
ticarnente creíbles, . vai provocar 
que, do mesmo xeito que cert~s 
películas transmiten as suas cali 
dades polo boca a boca, outras 
induzan á mesma atitude en sen
tido inverso; fenomeno este moi 
constatábel hai cerro tempo e que 
intuo vai funcionar de xeiro 
maioritario cando de falar de A 
Rede se trate. 

Ben sei que esta actitude sol idária, 
co bon gosto por parte dos espec
tadores máis conscentes, non vai 

• ser quen de erradicar as porcarias 
das pantallas de cinema, pero si, 
ao rnellor, contribuen a desemmas
carar prodútos e mercadorias de 

1 
. nula calidade e ínfimo nível estéti

co. Isto é unha consigna: fagamos 
todos cin~fília militante e formule-
1rios unha estratéxia. comun contra 
o mal cinema que nos impoñen. • 

CELSO X. LÓPEZ- PAZOS 

Premio XE·RAIS '1995 

A reconstrucción da histáría -.., -

coritradictoria e fragmentada dun 
.límpabotas de políticos crecentes que 
acabou morto .. 

(Robert G. Méndez) 

XERA IS 
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J conta de.lil;>rqs 

História adapta;da 
á reforma educativa 
A editorial To.rosnllfos publica Q libro 
de Xerardo Agrafoxo, Didácrirn du 
Histária Mnderna de Gaficia. O A11tigo 
Ré.rime. Esta é a terceira entrega do 
proxecto do autor, orientado ao ensino, 
despois de anteriores traballos adicados 
á prehistória e á história antiga e 
medieval da Gal iza. Nun intento de 
paliar a auséncia dun ponlo de vista 
próprio no ensino da História, este 
novo libro está dividido en tres 
apartados: a Gal iza dos Austrias. a 
Gal iza borbónica e a vida na Gal iza do 
Antigo Réxime. • 

Contos de se1npre 
para nenos 
Isabel Llor Cerdán buscou na sua 
memória os contos da infáncia para 
transladalo · aos nosos dias. Col/los de 
tempos 1·effos. publicad.o por Edició~ 
do Castro. apreséntanbs diferentes 
personaxes coas suas histórias: 
violinistas, mariñeiros ou 
vagamundos. Os relatos están cheos de 
far;-iasia e sentimentos. A autora xa 
publicara na mesma editorial Con/os 
da Cidade de Cristal."• 

O por que do 
racjsmo e cómo 
comba tilo 
Gakoa Li/mmak edita Racismo. 
a11tirracismo e i11migracirí11. 
coordenado por Juan Pedro Alvitc e no 
que participan vários autores facendo 
unha análise sobre o rexeitamento .á 
inmigración e as consec1:1éncias que se 
derivan. Os autores dos diferentes 
textos son Bob Sutcliffe, Mil Cristina 
Blanco, Kebir Sabar, Etienne Balibar. 
Pierre .. A. Taguieff e Michel Wicviorka. 
Un dos trabal los analiza os'cámbios da 
ideoloxia racista. advertindo que non 
sempre leñen validez os mesmos· 
critérios para diagnoslicala. • 

Textos de Xerais 
para o ensino 
Ao longo deste ano, a editorial X erais 
puxo á venda direrentes materiais para 
o ensino. Co11wmi11acití11 e recicla.re. 
de Xulio Astor, Xabier Paredes e Luis 
Alberto Samartín, recolle materiais e 
experiéncias sobre médio ambiente para 
o ensino médio e Naciá11s U nielas. 
re.rrosfi111dame11tais , reune as bases 
teóricas que rixen este organismo. 
compiladas por Xulio Rios. For111aciiÍ11. 
rra11siciá11 e emprego. rccollc traballos 
apresentados polo Proxecto Labor e 
patrocinados polo Programa Petra IL 
plano de acción comunitária c. por 
último, Didácrirn da redaffiá11. 
Narración e descriciá11. de Ana Doural 
Rocha. é unha proposta metodolóxica 
para a expresión escrita.• 
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A crítica literária 
reúnes"e en Vigo 
Os orgaizadores eren 
que é o substento 
da cultura nacional 

• H.V. 

As últimas novidades da 
crítica hteráriá na Galiza 
van ser analisadas nunhas 
xornadas sobre esta 
matéria que orgaiza o 
Clube Cultural Adiante. 
O congre. o celébrase no 
salón réxio do Círculo 
Mercantil ele Vigo os dias 
3, 4 5 ele Xaneiro do 
ano qu vai comezar. 

O cl ube Cultural Adiante pretende 
· facer unha chamada de atención so

bre a crítica literária que se está a 
facer na Galiza desde a perspectiva 
académica e ensaística, deixando a 
un lado as polémicas que se venti
lan na actualidade. Os organizado
res eren que este modelo de crítica é 
o substento de toda cultura nacional 
e monstra que esta ainda esá viva. 

De de os anos 80 houbo un auxe 
dos estudos e ensaios 1 iterários, al
go que queren recoller estas xor
nadas. A poesia galega acual será 
abordada nunha mesa redonda na 
que participarán, á seis da tarde 
do 3 de Xaneiro, o poeta Xosé 
Maria Álvarez Cácamo e a profe
sora da Universidade de Barcelo
na Helena González. Ese mesmo 
dia. ás oito da tarde. terán un es
pazo a mitocrítica e a crítica femi
nista a cargo de Maria Xo é Quei
zán e Marga Romero, re peitiva
mente. Desde o ponto de vista x~
ral, a crítica literária será abordada 
por Ramón icolás, tamén o dia 
tres. á doce da mañá. 

Outra mesa redonda importante te
rá lugar o cinco de Xaneiro ás oito 
da tarde, cando Carlos Bernárdez, 
Manuel Forcadela e Xo é Luí 
Méndez Ferrin fagan nunha relei
tura das cantigas de amigo. A críti
ca teatral, a cargo de Manuel Vie
ties, será analisada ás doce da ma
ñá do me mo dia cinco. Ás ei da 
tarde do próprio cinco, Román Ra
ña abordará os traballos de Norie
ga Varela e Luisa Villalta alguns 
·e lementos da obra de James Joyce. 

Rexina Veiga, profesora da Uni
versidade de Barcelona, con técni
ca · de deconstrución, analisará a 
obra de Cunqueiro o catro de Xa
neiro ás doce da mañá. Ás seis da 
tarde tocaralle o turno ao profesor 
da Universidade de Santiago, Xosé 
Ramón Mariño Ferró, que aborda
rá as técnicas para a análise da lite
raura popular e, por último, Ama
do Ricón apresentará a sua polé
mica edición dos Eoas de Pondal, 
algo que servirá, no futuro, para 
criticar a obra Ricón Virulegio e 
aprofundar no principal poema 
épico da literatura galega.+ 
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555555 A LITERATURA GALEGA A DEBATE 
........, 

UNHA PINGA DE CANA 

"A moita xente lle prestan os seus 
libros .(os de Rivas e de Toro), ain
da que a alguns non lle gasten na 
mesma medida as suas· opinións li 
terarias". Non me es'traña. A min . · 

1 r tampouco. Gostariame . que Manuel 
Veiga me presentara a ese Rivas e a 
ese de Toro para darlles urr pouco 
de caña. · 

"Rívas e de Toro fian no mercado". 
¡Coño! Eses dous tipos, asi presenta
dos, parecen , en lugar de escritores, 
dou s discípulos de Adam Smith e 
Milton Friedman, dous neoliberais ao 
servicio da Escala de Chicago ou do 
Partido Comunista Chinés, que com
piten en entusiasmo polo mercado. 

Pero resulta que o Rivas que eu co
ñezo nunca se expresou neses térmi
nos . Seria como dicir: "Veiga fia no 
Espírito Santo". O que eu si afirmei 
con irania, en respos ta a outra per
sistente irania que pretendía etique
tar á actual literatura galega, é que a 
min non me parecia mal que os na
sos libros se venderan no "hipermei-
cado". Non me negarán condición 
poética e redentora á imaxe dun ca
rriño metálico no que so bresaia un 
Cunqueiro a carón do aceite e do zu
cre de oferta ou un Su so de Toro 
xunto cun repolo, un paquete de 
cueiros de bebé e unha botella de xe
nebra. Creo que a certa Dona· Litera
tura Galega virialle-ben o que o per
SO(\Xe de Woody Allen recomenda a CALI 

Diane Keaton en Manhattan: " Coñe-
ces a un montón de xenios, ¿sabes? 
Deberías relacionarte con xente corrente de 
vez en cando". 

Manolo Veiga argumenta que neste debate non 
subxace nada persoal. Entendo o que quere di
ci r pero entón todo isto. tal como se tén· plante
xado, é un monumental equívoco. O que se está 
a debater, c9mo abertamente expresa no seu úl
timo artigo, son as "opinións" dos escritores 
( exa sobre o mercado ou a leAceria) e non so
bre o valor ou o interese do que escriben. A 
min non me incomoda, de verdade, pero entón 
alguén debería explicar que i to é o cine Rosa
lía e non o autobús que vai para Carral. 

Supoñamo que collemo unha novela e que le-
1110 na lapela a seguinte información sobre o 
autor. "Fulano de Tal naceu o día de Noiteboa. 
De de moi novo loitou pola paz do mundo. É 
un bo pai de familia e leva e moi ben co veci
ños. Comprometido con todas as causas xustas. 
A úa afección principal é a ornitoloxia". 

Agora abrimos outro libro e na !apela pon:· 
"Mangante de Tal. É un sinvergonza. Antes de 
descobrir a literatura, foi proxeneta. Non está 
ao tanto das cuotas da comunidade de vecifios. 
Chéiranlle os pes. A súa afección principal é 
matar mosca · co rato do ordenador". 

Ternos unha terceira !apela co seguinte texto: 
"Des te autor só sabernos que se chama Bala 
Perdida e que ten unha orella máis grande ca 
oútra". 

Podemos repartir simpatias, estar máis ou me- . 
nos predispostos, pero o único certo é que a no
vela falará por si mesma ou non falará. 

MANuEL RlvAS 

•••••••••••••••••••••• 

'Podemos repartir 
simpatias, estar máis 

ou menos 
predispostos, pero o 
único certo é _que a 
novela falará pcr si 

1nesma ou non falará" 

•••••••••••••••••••••• 
~Hai cadros, 

Os comedores de 
patacas de Van Gogh, 
ou libros, Parca Terra 
de John Berger, que a 
min me cambiaron a · 
vida. ¿Como non vou 
crer na capacidade da 
literatura para inter,vir 

no mundo?"-

Non predico unha literatura amoral nin 
moito menos un comportamento amo
ral. Adiquei un libro, Tn..ros e flores: 
Humor. destrucáón e saudade no Anti
go Reino de Ga!icia , a reflexionar ex 
plicitamente sobre esas e outras causas. 
En canto ás opinións de ·suso de Toro, 
aconsello a lectura do FM (Edicións 
Positivas). Dígase o que se diga, a bio
gr~fía e a obra están entretecidas como 
unha saba de liño. Pero a biografía non 

·pode arroupar unha obra durante moito 
tempo nin as boas opinións sustituila, 
como tampouco unha boa pluma (Jun
ger, Céline, Marinetti, Giménez Caba
llero ... ) pode disculpar o comportamen
to canalla de quen escribe. · 

Toda literatura supón " intervención ... 
Pode provocar alegria, emoción, intri-

-ga, excitación, noxa, aburrimento e até 
indixestión e torcicolo. Un sinxelo libro 
de poemas, o Cantares gallegos, provo
cou un xiro copernicano na historia do 
naso país·. Hai cadros, Os comedores de 
patacas de Van Gogh, ou libros, Porca 
Terra de John Berger, que a min me 
cambiaron a vida. ¿Como non vou crer 
na capacidade da literatura-para intervir 
no mundo? Eu son parte do mundo e 
ainda me treman nas cordas _os ver~os 
do poema que veño de ler, o Cando te-
1ía 300 anos de alén de Aquilino _Iglesia 
AJvarifio. En momentos como ese estou 
totalmente de acordo co persoaxe, o en
trafiable xornalista gordo, do Sostén Pe
réira de Antonio Tabucchi: "A filosG>fia 
parece ocuparse só da verdade, pero 
quizais non diga máis que fantasías, e a 
literatura parece ocuparse só de fanta

sias: pero quizais diga a verdade". 

Explicar, dar sentido ao mundo e a vida, é pa
ra min o xeito máis fondo de "intervención,. 
da lüeratura. Tal · como a entendo, un debe 
apostar a propia cabeza e xa é dabondo. No~ 
me provoca urticaria a palabra compromiso. E 
máis, gasto del~. Todo aquelo que vexo com 
prométeme. Ata os sc:iños. O que non me pare
ce honesto é utilizar un autoprpclamado com-

. promiso ou militancia como certificado de de
nominación de orixe. Lago levámonos moitos 
chas-cos co viña. Entendo que o compromiso 
ten que estar presente nunha obra ao xeito en 
que se dicia que o _futbolista Chacho facia os 
seus precisos· e sorprendentes pases: colgados 
duri fió. Se un lecfor atopa ese fio invisible, 
ese camiño de vagálumes, o escritor pode po
ñer un loureiro_ no te liado . . 

A min paréceme moi útil que Manolo Veiga 
bote unha pinga de caña no café literario gale
ga. E mesmo que se suba ·a un balcón e ,nos 

·pete a algúns con A esmorga na caluga. E un 
golpe que espabila e non fai dano. Pero, cai'ía 
por caña, direille que nunca houbo na narrati
va galega tanta esmorga xunta que é difícil 
encontrar unha obra máis comprometida que a 
de Suso de Toro, e que me deixa algo perple
xo a súa teima coa suposta dependencia das 
vendas no ensino, co laborando involuntaria
mente cos que espallan esa espeÚe de que a 
lite ratura galega é unha· invención anémica 
mantida con Soro por profeso~es de instituto. 
Vei-ga pica como un panchii'ío nun anzol mal
vado. Primeiro, o ensino é en todas partes a 
principal porta á lectura. E segundo, claro que 
hai que fiar na xente, ho. + 

M:ARTIN CODAX,11 VIGO - TELÉFONO 22 07.50 
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A autoedición é o re.curso 
que queda a moitos novos poetas 
Lupe Gómez publica Pornografía, 
o seu primeiro poe~ario 

•C. VIDAL 

Comezou a escreber de moi nena, 
querendo superar a morte do avó 
na a1dea de Fisteus, Cúrtis, e agora, 
á idade de 21 anos e despois de 
moitos esforzos ve publicado o seu 
primeiro poemário. A axuda de 
tres amigos cos que financiou a 
edición, unha vez petadas as portas 
de várias editoriais sen que se abri
ran, foi fundamenta] para que .Por
nografia vira a luz en quiosques, 
librarías e pubs cunha distribuición 
inususal e mesmo irregular, como 
corresponde case sempre a escasez 
de médios da autoedición. 

Os atrancos, que retrasaron un ano 
a edición, non foron quen de do
bregar a Lupe Gómez no sea ·in
tento de ver os seus poemas im
presos. A boa aco1Úda que tivera a 
obra na sua participación en tertú
Iias poéticas e recitais en Compos
tela foi o grande pu1o que a levou 
a decidir con que tiña que apostar 
forte pola publicaci'On. Para moitos 
dos asistentes aos seus recitais, 
Lupe Gómez era unha poeta emi
nentemente oral e ela mesma "tiña 
medo de que ao pasalo a libro non 
gustase", pero na rnultitudinária 
presentación da obra -feíto estrano 
ao se tratar de poesía- esvaironse 
os seus medos ao ver como desde 

1.- Orixe e evolución (I) 
2.- Orixe e evolución (II) 
J- O mundo vexetal (1) 

4.- -O mundo vexetal (II) 
s.~ ·o mundo vexetal (III) 
6.- Fungos· e cogumelos 
7.- · Protozoos e Moluscos 
8.- Cmstáceos 
9.- Insectos (I) 
10.- Insectos (II) 
11. - Insectos (III) 
12.- Peixe·s (1) 

13.- Peixes (ll) 
14.- Anfibios e reptís 
15.- Aves (1) 

16.- Aves (II) 
17.- Aves (III) 
18. - Mamíferos (I) 
19.- Mamíferos· (II) ' 

20.- Mamíferos (III) 

UJPEGÓMEZ 

. gJrnografia 

Uxio Novoneyra até a xente máis . 
nova loubaron a sua primeira obra. 

A poeta gosta definir a sua escrita . 
como "automática, de pulsos, co
mo unha-forma de bucear no meu 
interior e tirar fóra todo o que non 
seria quen de comunicar doutra 
maneira" . Ás ·veces perto do su
rrealismo, o impacto no público 
da sua poesia é instantáneo, case 
como pancadas que despertan as 
emocións de quen a escoita. Con 
"Pornografía" quere "mostrar a 
vida en coiro, a realidade o máis 
en coiro que poda e por iso tiro os 
títulos dos xornafa": 

.Libro CQn xénero 
·. r ~ >i· ... 

A transgresión percorre todo o li
br~ e asi Lupe Gómez rebélase 

-co.ptra a "cultura repre~ora e reli
. xiQsa da aldea'~ que _someteu . máis 

ás · mu11eres ·que aos homes e por 
iso a_ .. sua criación leva de xeito 
,inevitábe1 o signo do xénero. Os 

. referentes á infáncia na aldea son 
··constantes, unha orixe que "ao 
.. princípid me avergoñaba pero_ que 

logo soL~ben valorar". Explica así 
ra.mén o nacimento da sua timi
dez, "cando de cativa tiven que ir 
viver á cidade obrigáronme a que 
cómezara a falar castelán e eritón 

· decidin non falar, npn me quedaba 
máis remédio que ser' tímida" e 
encontrou_ ná poesía a mellor for
ma d~ se comunicar. 

"Romper. a creación, im.axinar
nos deúses ·en -vez de aspirar _a 
ser marionetas que circu1an ben 
polas. ruas. Querer a poesía, cho
rar nos seus brazos, masturbar os 
seus beizos, inflama1a, destrozar
nos ·para fundir a pestiléncia, 
abrir a caixa de monecas, estar 
sós nos parques" . Eis o que bus
ca Lupe Gómez na poesía, que 
quere tirar do "reduto no que se
gue metida, sacala do círculo de · 
iniciados para que chegue a co
municar emocións á xente". + 

Unha apaixonante viaxe pola 
natureza, da man de Calros Silvar, 
nunha colección de 20 volumes a · 
toda cor, 32 páxinas, capa dura, e 

un prezo estupendo 500. pta!! · 
Dous números cada dous meses. 
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Os nenos de Castrelo 
. investigan o significado d.a terra 

O coléxio publica unha unidade 
didáctica sobre o campo da parróquia 

•A. ESTEVEZ 

Ainda que a apresentación semella 
própria dunha editorial, foron mes
tres e alumnos da parróquia os que · 
sacaron adiante a unidade didáctica 
O campo en Castre/o. A equipa de 
notmalización lingúística do co1é
xio púb1ico de Castrelo, en Camba
dos, ven desenvolvendo, desde haj 

· tempo, a elaboración de unidades 
centradas no entorno. Noutras oca
sións, adícaronse ao mar, ás festas 
ou á tradición oral. Desta vez, ro
cou lle ao campo, do que viven a 
maioria dos viciños da parróquia. 

"No traballo aparecen retlexados fei
tos, situacións, usos, co turne , ob
xectos, aparellos e vcx:abulário que o 
tempo e os novos usos están facendo 
desaparecer, e para que a sua conser
vación non dependa só da memória 
(que é fráx.i1 e remata ao tempo que a 
vida dos seus posuidores), coidamos 
que é fundamental a recol1ida, pai.:a 
fomentar a conservación, e a publi
cación, para espa11ar o seu coñece
mento"; afirman os respon ábeis da 
unidade. Para recuperar as activida
des do campo asi como a sua Ungua
xe específica, nenos e nenas entre
vistaron aos maiores da parróquia en 
busca das señas de identidade. 

Castrelo é terra de albariño, con tres-

centos corenta asociados que· produ
ce1i 800.000 litros de viño ao ano. 
Ainda que combinado con mitras ac
tividades ·como o marisqueo, o cam
po é a principal fonte de ingresos. 
Por esta razón, o primeiro capítulo 
da unidade didáctica está adicado ao 
viño, o segundo ao mlllo, o terceiro 
a outro cultivos e o cuarto aos ani
mais. A escota quere espallar o co
ñecemento sobre o proceso de ela
boración do· viño e da caña recupe
rando todos os instrumentos que, 
hoxe seme llan peza · de museu . 
Conta con ilusrracións para que .os 
nenos e nenas entendan de que se 
lles fata. Do millo, non só se reseñan 
as cualidades alimentárias, senón to
das a ferramentas e máquinas .que 
e utilizan para cultivalo. É escusa 

de abondo para coñecer o diferen
te tipo de muiño e piorno . 

Ainda que convivindo todos o. dias 
cos elementos de critos, o Seminá

·no de Normalización Lingüí rica de 
Castrelo é consciente do descoñece
mento dos mái pequeno cara á hi ·
tória. De todo o produto da terra e 
dos animais, ademais de amosar o 
seus usos o os aparellos cos que se 
traballan, en ínan e o refráns e a 
cantigas que xiran ao seu redor. Re
cupéranse comos e <titos que existen 
na trarución oral e, tamén, se recolle 

. o calendário do campo.+ 
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a Paz de Mos para definir a música tradicional 
. - ~ 

·Dividiranse en bandas -con elementos alleos- e escolas--fieis á tradición. 

• H.V. 

A chamada Pa: de Mos, asina.da 
entre dos dous sectores enfrenta
dos no mundo da gaita -puristas 
e integradores de elementos alle
os-, é unha trégua para definir o 
papel de cada quen na música po
pular e para pór fin a un conflito 
de transfundo económico, xa que 
as agrupacións tradicionais esta
ban a S"er discriminadas no apoio 
dado pota Administración. 

A utilización de elementos alleos 
á tradición mu ical enfrentaba a 
distintos sectores do folclore na 
Galiza. A división de opinións 
provocou diver a polémicas que 
se saldaron cunha pitada no Está
dio de Balaidos á Real Banda de 
Gaita da Deputación de Ourense, 
a que máis licéncia se permitiu 
na incorporación de novos instru
mento e técnicas. 

A partir de agora, a música galega 
estará dividida en Bandas -aque
tas que incorporen elementos alle
os ao costume- e Escolas -no 
mellor purismo da tradición gai
teiril-. Ese foi o fundo do acorde 
asinado o Domingo 1 O de Mos, 
despois de dous meses de nego
ciación dos sectores enfrentados. 
O proceso estivo plagado de esco
llos , o anúncio de mobilización 

por parte do Colectivo de 
Gaiteiros con Conciéncia 
acelerou a solución ao con
flito. 

O Co.lectivo de Gaiteiros Ga
legos con Conciéncia mantén 
a posición purista e critica o 
feíto de que se califiquen co
mo grupos tradicionais a 
aqueles que empregan percu
sión de plástico ou metal, 
gaitas de tres paus ou desfi
les, cenografia e técnicas es
cocesas . Esta posición é a 
que asume o documento asi
nado en Mos. "Iso bota por 
te¡ra as afirmacións de Xosé 
Luis Foxo [presidente da Re
a! Banda da Deputación de 
Ourense] segundo as que a 
sua banda bebe nas fontes 
tradicionais. Eles teñen direi
to a existir e a buscar o seu 
camiño, pero que non digan 
que esa é a música tradicio-

porque entende que a gaita, 
tal e como a usa o seu gru
po, é un instrumento ven
cellado á tradición galega e 
non precisa. lexitimala -'
explicou Maria, Xosé Ló
pez-, de feitp en · Ponte-ve
dra case tod:as as bandas 
son de música tradicional. 
O presidente da Asociación 
Galega, Fernando Dopico 
tampouco ten problema 
porqu<i está na mesma• si 
tJación". 

nal" , asegurou Maria Xosé _ ., . . . . . . 
López do Colectivo de Gai- A~ a~rupac1ons trad1c1o~a1s non mcluen percus1on de 
teiros ~on Conciéncia e unha . plast1co ou metal nen gaitas con tres pa':'s. 

O problema ven dado pola 
influéncia da Real Banda 
de Gaitas da Depuración 
de Ourense nas agrupación 
desa província. A Banda 
que dirixe Xosé Luis Foxo 
ten un carácter peculiar , 
por canto emprega nume
rosos elementos considera
dos alleos por outras agru
pación s. O papel institu
cional que cumpre Foxo 
condici-ona ás restantes 
bandas da província, que, 

das asinantes da Pa: de Mos. Da outra banda está a Asociación 

Trégua 

· Maria Xosé López aclarou que 
non se trata da paz, "senón dunha 
trégua para negociar o papel de 
cada quen na música galega". ,.,.. 

Galega de Bandas, na que están 
integradas as Asociacións pro
vinciais. O presidente da Asocia- 1 

ción de Bandas de Pontevedra, 
Hipólito Cabezas, foi o interlo
cµtor e promotor da Paz. "Hipó-
1 ito non tiña problema en asinar 

para participar en concursos ou 
recebir subvencións .teñen que 
adaptarse ao modelo que repre
senta a Real Banda. É indicativo 
o feíto de que o 80% das agrupa
cións de Ourense · teñan un mar
cado carácter foréneo na sua 
morfoloxia. 

Transfundo económico 

En realidade, hai un tranfundo 
económico tras esta" polémica. O 
apoio da Administración a algun
has bandas que empregan "esque
mas diferentes e non propriamen
te galegos" e non á's de morfolo
xia tfadicional é entendido por 
estas últimas como discriminató
rio. Con este manifesto non só se 
poñen as bases para negociar o 
papel que ten que desenvolver . 
cada banda, ademais quedan de
tem1inados cales son os elemen
tos tradicionais, <leste xeito a Ad
ministración terá coñe~imento da 
própria expresión das bandas ga
legas e, para o Colectivo de Gai
teiros Galegos con Conciéncia, 
debería significar que tanto a . 
Xunta, como as Deputacións co
mo os Concellos tomen nota e 
actuen en consecuéncia. 

"O conceito estético das banda.-; de 
gaitas contradise co lirismo musical 
da Galiza, xa que o conceito estéti:
co basado na disciplina non c;uadra 
co cartácer da gaita galega", asegu
ra o documento da Paz, que tamén 
considera "urxente a recuperación 
das formas interpretativas con sa
bor a galego, tanto en grupos tradi
cionais como neutro tipo de forma
cións, xa que as modas pasan peFo 
o espírito musical queda".• 
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MITOLOXÍA ANTINACIONALISTA (I) 
ANSELMO loPEZ CARREIRA 

do nación non hai suxeito, e o Estado é 
incuestionable, que é o que se quería 
demostrar. 

Q método · crea precedente, e a conti
nuación néganse tamén todos os facto
.res obxectivos que puidesen definí.Ja. 
Para éscarño da xeografía lingüística, 

' conviccións "non históricas" (p. 21 ), pero 
considera e.n cambio incompatible (creando 
o seu propio ndice inquisitorial) que un 
historiador serio do nacionalismo sexa ó 
mesmo tempo "·nacionalista político com
prometido" (p. 20); supoño eu que na mes
ma liñ.a argumental de que un que sexa de
mócrata non poderá estudiar a democracia e 

A creación e consol.idación dos actuais 
Estados (o que correctamente se chama 
Estado Moderno e de fonna mitolóxica 
estado-nación) houbo de facerse violen
tando a anterior ,tradición europea, polo 
que precisou e sigue a precisar dun des
pregue inmenso de xustificacións de to
do tipo, diferentes segundo a quén vaian 
destinadas. Para as minorías que o he-
. xemonizan e prioritariamente se benefi
cian del abonda co mero pragmatismo, . 
pois elas nunca se pararon eri escrúpu
los éticos ante as .inxustizas máis fla-

que fica pulveri
zada, Hobsbawn 
conclúe que o 

o que estea comprome
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • tido sindicalmente non 

- idioma non defi- · 
ne comunidades, 

grantes. En cambio para as grandes ma- senon unicamente 
sas, que mm momento dado podían che- "grupos que ca-

. gar a reflexionar acerca dos inconve- sualmente [!?] te-
~ientes acarrexados por uñha superes- - ñen dificultade 
tructura· política Qrixii:iadora de enfren- para entenderse 

'Puiden comprobar 
ata que punto se 
pode degradar o 

nivel dunha crítica 

poderá historiar o mo
vemento obreiro. 

Como o señor Hobs
bawm se expresa sen 
rodeo . rampouco ten 
reparo ningún en com
prometerse na defensa 
do Esrado Moderno 
(si. o do colonialismo. 
as guerras contemporá
neas e as fronteiras 
alambradas), ó que 
considera un axente de 
'transformación históri 
ca. posuidor dun '·pro
grama positivo" (que 
debe ser o do reparIO 
do Mundo e a compe
tencia despiadada), ó 
contrario do naciona-

tamentos tan enconados, preséntase bai- mutuamente" (p. 
xo a fonna de mitos (e as súas 1iturxias 60), e Goida que a 
correspondentes), enrendendo por isto lingua é un crite-
sinxelamente o que dí o diccionario, a rio "borroso"· (p. 
saber, unha elaboración puramente ima- 14), pois o campo 
xinativa, simplista, representación dun- ocupado por unha 
ha causa irreal. Para que· fose posible Jingua ("vernácu-
España foron necesarios o guerrilleiro . la", naturalmente) 
Viriato e os patriotas de Numancia, a esváese entre 
empresa nacional da Reconquista, a in- moitos dialectos 
vasión.fiw1cesa de Napoleón. A historia case mutuamente 
do Estado Moderno contruiuse sobre a incomprensibles 
irracioaalidade, porque a análise obxec- (p. 60). Os luga-

presuhtamente 
histórica· carido se 
encara un tema de 

actualidade 
abandonando toda a 

prudencia da 
perspectiva" 

tiva da súa funcionalidade histórica des- res comúns aflo- lismo. que .é "separa
tista e divisorio" (p. 
180). ¿Estará acaso a 
pensar no vietnamita. 

cobriría un balance pavoroso, que nos ran de seguido, 
invitaría mesmo a q1estionar o suposto como o de que, 
carácter ascendente da Historia (idea E.J. Hobsbawm. A. IGLES_IAS finalmente, en ga-
moi rnarxista, mais tamén moi decimonónica; me~te, que niso consista a realidade do inte- Jés non se poderían expresar cerros conceptos no cubano ou mesmo no galego? 
ou sexa, sometida á revisión dialéctica). lectµal confortablemente instalado, adobiado· da ciencia, para o que é inexcusable o coñece-

En consoancia cos tempos que corren, nos que 
a problemática social se presenta predominan
temente baixo a fomia do nacionalismo, con
siste precisamente en intentar neutralizar teó
ricamente esta conente mediante unha serie 
de clichés absofutamente carentes de solidez 
pero que se queren facer pasar por cerros e cri
bles, auténticos mitos susceptibles de serenes-· 
grimidos no momento oportuno sen esforzo 
intelectual. toda vez que a súa inexistente fun
damentación dáse por· suposta. Por is to coido 
lexítimo falar de mitoloxía antinacionalista, 
e en especial porque entre os seus lugares co
mún. ocupa un Jugar preferente o de atribuírlle 
ó nacionalismo precisamente unha fundamen
tación mítica, sen ocuparse de demostralo, 
pois o intento só prospera na medida en que se 
oculten os fundamentos. 

Yéñenme estas reflexións (un tanto ociosas, 
porque finalmente o movemento demóstrase 
andando) dtin tempo atrás, pero agora reani
máronseme coa leitura dün librn de E. J. · 
Hobsbawm, n0 que puiden comprobar ata 
que punto se pode degradar o nivel dunha 
crítica presuntamente histórica cando se en
cara un tema de actualidade abandonando 
toda a prudencia da perspectiva, deixando 
aflorar pantasmas que nós non sospeitába
mos que puidesen habitar neses lares. Está 
visto que a ruína chega a todas partes. , 

·-
Digo suposta crítica histórica, porque aínda 
que a intencionalidade é patente, resulta ne
·cesario que o discurso manteña unha fasquía 
aparentemente científica, para que teña posi
bi l idade de surtir o efecto desexado, é dicir, 
que ctiegue a ser aceptado polo grupo inte
lectual a que se d~stina (e en par~icular por 
parte dos historiadores), pois o Poder sabe 
moi ben que na intelecti.ialidade (na inorgá- . 
nica, claro) pervive a concienCia da nación. 

Particularmente descorazonador resulta que 
esta andanada en concreto proceda dun histo
riador supostamente ubicado na esquerda, de 
quen era admisible que non compartise unha 
estratexia determinada, mais non que, como 
neófito do imperialismo, se convertise no seu 
Inquisidor Maior. Cabería atribufr tan desme
dida n~acción á claudicación e ó acomodo, e 

· de feíto sabíamos xa de historiadores, amano 
paladíns teóricos do movemento obreiro, con
vertidos lago en propagandistas conxunturais 
do Estado. Puidera tamén ser, pura e simple-

cun útil toque de esquerdismo inofensivo. mento do inglés (p. 65). Certamente é posible Sí1rnse observando o vocabulario trasnoitado 
e forremente ideoloxizado. aínda que perten
za ó debate tabernario do franquisra. Por 
certo que a única ocasión en que se refire a 
Galicia é para informar de que o que aquí 
hai é un "movemento rexional" (p. 150). que 
seguramente -tan puntilloso- lle parecerá un
ha categoría analítica moi exacta. 

. que un inglés ou un español pensen que a pa-
Non é menos desilusionante comprobar co- labra televisión, por exemplo, é respectiva-
mo, sabéndose posuidor dun elevado rango ' mente inglesa ou española. _ 
curricular e académico, se ere exento do ri- ·¡ 
gor científico e, libre de pudor, limítase a re
dactar un panfleto, seguro de que o seu no
me abonda para que o libelo sexa inc1uído 
na bibliografía científica e recabe un in.mere
cido recoñecementopor parte do gremio. 

A análise histórica está absolutamente au
sente, e cando non se trata de ·especulacións 
arbitrarias (nas que nada se demostra) é para 1 

proceder a unha casuística insufrible na que 
é inúti1 buscar lóxica argumental, pois as 
máis da veces é contradictorfa. A intenciona
lidade previa é o único que hai de coherente. 

Imposibilitado (por causa da posición de par
tida tan estreita) para aportar nada novedoso 
ó tema, o método consiste en asegurar que o 
fundamento do nacionalismo (que é o que se· 
quere combartir), a nación, é ·algo nebuloso, 
inaprensible; en fin, inexistente. Atopámonos 
ante un espel1ismo. Disponse a .profundizar 
con rigor (porque, sen atisbo de modestia, el 
cómase a si mesmo entre os "estudiosos se
rios" -p. 17-) no tema da nación, pero todo 
dislate He estará permitido desde o momento 
en que adyirte (p. 16) que nin as definicións 
obxectivas nin as supxectivas son satisfacto-

1 

rias: ¿De que se pode, entón, falar?. 

Neste. punto compre··reclamar pa~a a meto-:.· 
doloxía h'istórica un concepto que se debía 
dar por suposto: o do sentido común. Ou - ., 
para emrncialo. de forma máis rigorosa, pro
ceder á releitura de Descartes .aí por onde, 
agotado. de non saber nada, opta por aceptar 
como.innegable o que é evidente, 

Desprovisto o . autor des te método ( ó ra
cionalismo), obc~case e per.de toda cone~ 
xión coa realidade máis palpable. Non v.e 
nadª onde todos perciben o evidente, por
que se algunha categoría social: é compren
sible para todo o mundo' sen necesidade de 
gran discernimento, esa é a de n·ación. 

Pechar os olios desta maneira é o único recur
so que lle queda a quen pretende negar, no té
rreo da política, o dereito á autodetenninación, 
porque o carácter democrático <leste é incues
tionable. A coartada é sinxela: autodetermina
ción, si, ciare: mais ¿para quen?. Non haben-

En todo caso, a lingua non é factor de iden
tificación cunha comunidade, porque -na 
súa opinión- falar un 'idioma ou ourro "non 
ten nada que ver en principio con ser inglés 
ou francés" (p. 28). Con semellantes vague
dades pode un pouco máis adiante admitir, 
sen embargo, que "isto non exclúe certa 
identificación cultural" (p. 61 ). 

Non, o idioma non é importante ... a non ser· 
que .se trate do seu, do inglés: no que comeza 
seme11ando un alarde de tolerancia oponse á 
necesidade de defendelo constitucionalmente 
nos Estados Unidos, pero non (¡oh desilu
sión!) en aras da defensa do dereito das mino
rías, senon sinxelamente porque de momento 
non corre ningún perigo (p. 181 ). · 

Todo isto resulta moito máis sorprendente se 
pensamos que E. J. Hobsbawm, como histo
fiador social e marxiano, so.ubo sempre apre
ciar o perfil de realidades moito máis abstrae-

. tas e difíciles de identificar, como son as e/a-

No "separatismo" e tá o "perigo'' -sentencia e · 
varias ocaslóns-. Non nos dí para quen. pero é 
obvio que o que o nacionalismo cuestiona é a 
fonna moderna do Estado. superesrrucmra po
lítica e, polo tanto. convencional. En cambio 
non fala para nada do imperialismo. que cons
ritúe a maior agresión coñecida pala Historia. 
De tal maneira que. poñendo un exemplo, non 
dubida en botar a culpa da guerra en Sri Lanka 
ós tamiles, sen que se lle pase pola cabeza pen
sar na responsabilidade do gobemo cingalés. 

Menos rodeos dá á hora de defender o Esta
do británico , pois aí polo visto si que ten 
'conviccións "nacionalistas" arraigadas. O to
no sube cando se toca este tema sagrado e 
amiúdo trae a colación o nacionalismo de 
Cornualles (para ridiculizar os intentos de 
restauración idiomática) ou de Escocia: pero 

moi en particular o ga-ses sociais e outras cate
g orí a_s semellantes, e 
moito menos se lle oco
rrío nunca negar a súa 
existencia. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • lés (de onde eu deduzo 

No fondo, tras a aparien-
. tia de que, perdido en 
tan farragoso discurso, 
non é capaz de arribar a 
ningún porto, agácpase o 
feito motto máis simple 
de que o tal porto de 
chegada non é outro que 
o de partida: descartando 

'En cambio non fala 
para nada do 

imperialismo, que 
constitúe a maior 
agresión coñecida 

pola Historiá" . 

a súa vitalidade) e o ir
landés. Respecto ó pri
meiro <lestes dí, sen nin
gún asomo de humor (a 
flema británica desapa
rece falando de cousas 
comprometidas), que é 
cousa de borrachos 
( 182), e acerca da súa 
contribución persoal á 
loita contra o segundo 

. abóndenos con saber 
(como nos informa na 
introducción) que o pretoda outra hípose de tra-

bal lo desde unh~ posi-
ción exclusivamente ideolóxica, declara des
de o principio (p . . 17-18) que por nación eil
tende unicamente estado-nación, e volve así a 
poñer do revés o método marxista, retroce
dendo (no método e no espírito) ó idealismo 
hegeliano e á mistificación do Estado: 

Por se este pronunciamento non ahondase 
para facer desistir a todo lector crítico, é 
igualmente explícito ó facer pública profe
sión de fe de que el non esquece as súas 

sente libro é o resultado 
das conferencias impartidas en (reparen na 
crueldade) ¡Belfast!, nin máis nin menos. 

En fin, unha obra que aconsello viv·¡1mente 
non a9quirir, para non perder diñeiro, tempo 
nin humor. 

Nada que ver coa Historia.+ 

f::ric.: l lohslx1\\·rn foi cntrc1·is1;1do por:\ '\osa Tcrr;1 
no '\ÚlllL'r<l =i<JI <.k l-1 <.IL: Ouruhn1 de l 'N.~ 
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Rafael Alonso e Benito SO to 
Falece o pintor que ilustrou a primeir~ colección. q·ue usou o galego na post-guerra 

• X. ENRIQUE ACUÑA 

Morreu Rafael Alonso. 
No cemitério de San 
Amaro, tivo a 
derradeira despedida 
dos seus amigos 
pontevedreses. 
Quedaban moi lonxe 
aqueles anos mozos 
cheos de aventuras 
artísticas e literárias. 
Vaise lago Rafael 
Alonso con ancoradas 
lembranzas en tempos 
grise di ·tantes. Moi 
d scoñ cidos. 

Rafael non só era o pintor que en
gaiolou á burguesía triunfante dos 1 

se -~nta. Aquel.a qu
1 
e d!sfru~aba ª~?º . 

ma1s que un s11np e sesc1entos e 
plantaba chalé nos mellares recan-
to. das rías. Vellos e novos ricos 1 

aos que grarificaba a suas paredes 
con augarelas prendidas de cor. 

Pero non sempre foi a. i. O pintor 
foi a grande e ·pranza da no ·a pin
tura. Un verdadeiro mestre que 
caiu no labirinto do gostos so
ciais da época. A ua priméira ar
te, vangardista, en terra sen van
garda, foi consumida pouco a 
pouco. Foi imposíbel, pasou a ser 
un pintor de moda. De consumo 
entre unha ociedade desarticula
da e sen capacidade de xerar unha 
dinámica artí rica propria. 

Vinteaneiro ainda, formou parte 
daquela aventura que buscou no
me nun cruel pirata decimonónico: 
a Colección Benito Soto. Aquela 
que fai renacer timidamente a lín
gua galega -,-a actividade cultural 
mesma- nunha terra sumida en 
medos e grisalla sobre o seu pa a
do recente. E todo orixinado nun
ha modesta imprenta pontevedre
sa as Gráficas Torres, continua
dora da tradición dos tallere do· 
Poza, Carragal, Paz. Luís Martí
nez, homes e apelidos ligado: to
dos á represiófl do 36. 

Os Torres editaban desde 1946, 
nunha cidade sen xornais diários 
-os ere. que existían desaparece-

Mural de Alonso, desaparecido, sobre te!Tias do zodíaco na Boite do Hotel Uni
verso de Pontevedra. Viñetas do libro Musa Alemá de Celso. E. Ferreiro e Antó-
nio Blanco Freixeiro. · 

ran coa guerra- o semanário Ciu
dad. Despois de· fracasar e pechar 
este, o filio dos proprietários, Sa
bino Torre , idea unha colección 
de poesia na compaña de dous xó
venes amigos, colunistas no sema
nário paterno; Emílio Álvarez Ne
greira e Manuel Cuña Novás. Co
mo director literário figuraria Cel
so Emíl io Ferreiro, residente en 
Pontevedra e animador da revista 
Finisterre, que abrira camiño tres 
anos antes ao pub! icar as su as 
Bailadas, Cantigas e Donaires 
con coberta de Ramón Peña. 

Á equipa editorial achegan tamén a 
Rafael Alonso --4:011 25 anos- e 
encarréganlle as presenzas artísti
cas cando estaban rachadas as rai
games con aqueles pintores que, 
como Castelao, Souto ou Colme;
ro, estiveran ligados á cidade. O 
panorama artístico movíase entre a 
decadencia da escala linoleísta nas 
páxinas integristas de Spes e os es
forzos de Ramón Peña, vello cola-

borador da Céltiga bonaerense, 
através das suas revistas Triunfal e, 
sobrerodo, Sonata Gallega. Agus
tin Portela, Pintos Fonseca, M. To
rres, Pesqueira Salgado, .Castro 
Arines, Rivas Briones, e mais -un 

. recén retomado de Buenos Aires
Laxeiro serian as referéncias p·ara o 

1 mozo Rafael Alonsn. 

Ao debuxo do páxaro caído, sím
bolo da colección, suma o deseño 
de até sete capas das catorce que .. 
comporian a série da Benito Soto. 
Do resto, unha faina António Fer
nández e ás catro restantes, Agus
tín Portela. Entre elas a impactan
te para os Poemas de ti e de min 
de Xosé M~ Álvarez Blázquez -
libro único, dobre e de repetido tí
tulo-- xunto o seu innán Emílio. 

Os trabal los de Alonso inícianse 
co MacMgal de Emílio Negreira 
( 1949) e segue con Como "el río de 
Sabino Torres ( 1949). Despois vi
ria o mítico Dona do co1710 dei<:a
do de Álvaro Cunqu~iro, o CárRO
las de Tomás Barros e a recupera
ción de dous nomes f1mdá.mentais 
da literatura galega; An.ro da terra 
de Ricardo Carballo Calero e Tris
cos de Luís Pimentel. Logo o Mui
íieiro de hrétemas dun moi mozo 
Manoel María e El Dios de los 
precipicios de José Ruibal. Todos 
eles en 1950. Para os dous derra
deiros volumes. xa no 1951, ilustra 
as Follas dim arhre sen/leiro de 
Manuel Fabeiro e as Cancións 
d'ise amor que se di: olvido de 
Juan Pérez-Creus. Quedarían no 
prelo, frustrados, os p9emas de 
Casado Nieto e Edt,1ardo Moreiras. 

c·ociña caseir~ galego·portuguesa 

Onde vostede pode petiscar uns deliciosos bolos de bacallau, 

empanadas variad_as ou disfrutar de outros pratos máis fortes 
coma o arroz de marisco, bacallau á portuguesa, carne ao 

caldeiro ... e rematar coas nosas sobremesas. 

García Lo rea 8 A Florida (As Travesas) Telf. 23 48 26 VIGO 
Horario : 11 ,30 - 15,30 I 19,30 - 00,00 horas 

Descanso: Domingos pola tarde e Luns todo o día. 

Musa alemá 

Se nestes traballos Alonso mostra
ba unha sensibilidade ben distinta 
da oficial, a contribución máis si
nalada viria cun volume extraordi
nário da colección. Ao lado do 
impresionante Fahulario Novo de 
Cuña N.ovás, Sabino Torres edíta-
ll e a Celso Emílio e António 
Blanco Freijeiro a sua Musa Ale
má ( 1951 ). O libro, unha série de , 
traducións de seis poetas alemáns 
-Holderlin , Heine, Rilke, Mie
gel, Dehmel, Werfel- e coidado 
por Rafael Alonso que introduce 
15 ilustracións a duas tintas e con 
emprego de diferentes cores pla
nas. Os debuxos --que suscitan o 
enorme esforzo do artista para si
tuarse en correntes vangardistas
conferen ao libro e á edición un 
nível que na Galiza se perdera 
quince anos antes coa desapari
ción traumática da editorial Nós 
de Ánxel Casal. 

Os traballos de Torres e Alonso 
coincidian no tempo, inda que se
parados pala distáncia do exílio, 
co labor -por exemplo, a c9lec
ción Dorna- de Cuadrado e Seo
ane na Arxentina .. Desaparecida 
pota presión reaccionária e gover
nativa a Colección Benito Soto, o 
traballo quedou segado por moitos 
anos. Mesmo Musa Alemá é prati
camente un libro inexistente polos 
poucos que se ·salvaron da queima 
-real- dos seus escasos exem
plares senda govemador da pro
víncia José Salís l}uiz. 

Outro síntoma das inquietudes de 
Rafael Alonso _e Sabino seria un 
novo proxecto. Tratábase dunha 
cobizosa, e até luxosa para aquela 
época, série de libros adicados aos 

_ pintores galeg~s. Botan a andar, 

con R::tfael como director, os Cua
dernos de Arte Gallego, no 1951. 
Para ese esforzo editorial escolle
rian para o seu número inicial a fi
g_ura de Xosé Otero Abeledo, La
xeiro: A xer.ación de pintores for
mados na república ve por primei
ra vez divulgada a sua obra des
pois da guerra civil por mor desta 
monografia - cun insuperábel e 
inquedante texto de José Ruibal
á que Alonso tiña p~evisto dar 
continuidade con oucra adicada a 
Isaac Díaz Pardo. 

Pechada a andaina da Benito Soto, 
Rafael Alonso vive uns anos en 

· Paris ao igual que Manoel Cuña 
Novás. O dous voltan imbuído~ de 
distencialismo. Cuña conti"nuou 
traballando nos anos 50 no sema
nário Litoral, outro milagre do ' co
munista Do1ñingo Dominguín e 
dos Torres. Rafael. con estudos de 
arquitecto abandonados, estendeu 
as suas intervencións plásticas ao 
mundo da decoración. Foron nu
merosos os exemplos do seu eficaz 
tratamento dos espazos. As modas 
e a especulación fixeron desapare
cer o mellor das suas propostas. 
Eis o caso da Boíte do Hotel Uni
vers_o en Pontevedra, que realiza en 
1958 e onde pinta o monumental 
mural Zodíato. 

O traballo de decorador e o seu rit
mo aventureiro de vida quítanlle 
atención sobre os debates da pintu
ra contemporánea. Quedou mm 
gran pintor pero. se el quixer. darí
anos bastante máis que os únicos e 
impactantes -bodegóns e paisaxes. 
Tampouco é para que a crítica 
emerxente dos oitenta -e agora 
oficial-, non lle adique nen só 
unha liña. lgnórano .. Nós non. Ra
fael... vello pirata pontevedrés. 
Que a terra sexa para ti leve.• 

.Especialidade en cervexas de importación, 
dragóns e mazmorras. 

1-

·r 



ANOSA TERRA 
N2 705 -21 DE DECEMBRO DE 1995 

Convocatórias. 

Aulas de apoio 
A Coordenadora do Bairro de Vite 
(SanriiÍgo) enceta o proxecto Aulas de 
apoio, aberto a todos os interesados. 
Clas~s de apoio de EXB e atención in
dividualizada a nenos e nenas con pro
blemas de. aprendizaxe, atendidas por 
pedagogos e sicólogos. As aulas co
mezarán o 15 de Xaneiro, pero hai 
prazo para .apontarse até o 1 O de Xa,
neiro no lo<;al da Coordenadora: Do
mingo de Andrade, 8-baixo. 15704 
Santiago. Teléfono (981) 57 39 42. 

Obxectivó da memória 
A Asociación de Amigos do Museu 
Arqueolóxico da Coruñ(l convoca o 
prémio fotográfico sobre património · 
cultural galego (arqueoloxia, arte, etno
grafia, etc) Oh.r<.>cli1•0 da memória, 
aberto a afeizoados. As obras poden ser 
en branco e negro ou a cor, e han de 
chegar sobre papel (20x28 ou 40x25 
cm) sen enmarcar. Para participar hai 
que remesar as obras antes do 20 de 
Xaneiro de 1996, por correo certifica
do ao: Museu Arqueolóxi_co. Castelo de 
San Antón. Apartado 2.045. 15001 A 
Coruña. No dorso de cada fotografia · 
amais do texto "Autorizo ao Museu Ar
queolóxico da Coruña a publicar esta 
fotografia" e a sinatura do autor, han de 
figurar os seguintes dados: nome, apeli
dos, enderezo e teléfono; tema da foto
grafia, lugar, parróquia, concello e pro
víncia onde se fixo a foto, e data da to
ma. Hai un primeiro prémio de 100.000 
pta. e dous accesits de 25 .000 pta. 
Maior información no (981) 20 59 94. 

Mancontro visual 
Durante os dias 1, 8, 15, 22 e 29 de 
Febreiro de 1996 celebrarase no Café 
Moka Jazz era Coruña o primeiro 
Ma11co111ro a11diol'is11a/, organizado 
pola Asociación Cultural Caos. A 

Portugal 

Pintura sem título, de António Palolo. 

Ex osicións 

No PORTO: , 
Helena Almeida n'a Casa da Serralves 

· até o 28 de Xaneiro. Mostra antolóxica 
de Helena Almeida, que ven desde os 
anos 60 explorando rela~ións entre a 
pintura e a fotografia . 

asociación lenta fomentar a reunión e 
participación de .real.izadores coas 
suas curtametraxes nunhas xornadas 
públicas onde comentar os traballos 
máis ·notábe is de producción indepen
dente galega e estranxeira. Poden- par
ticipar_ todas as persoas ou grupos que 

· apresenten cantos traballos teñan rea
lizado en cinema óu vídeo. As fitas 
~en VHS e cunha duracióp máxima de 
30 minutos) hai que envíalas, antes do 
7 de Xaneiro, ao Apartado de Correos 
4.445 ( 15101 A Coruña) ou entregalas 
no local da A.C. Caos: Emilia Pardo 
Bazán, 25-2!! (de 17 a 21 h). Os-brga
nizadores farán unha escolma e pasa
rán as fitas os Xoves do mes de Fe
breiro no Café Moka Jazz. 

Aula de natureza 
cabálar 
Recidaxe de papel, observación de cer
vos, irinerário natural a Caneiro, xogos 
e contos na lareira, elaboración de pan 
artesanel ou visitas a muiños, son os 
principais engados da Aula de 11at11re:a 
cahalar dirixida a nenos e nenas de 8 a 
12 anos, que organiza a Cooperativa 
de Educación Medioambiental 
(CEM). A saida dura tres dias, do 27 ao 
29, e custa 6.300 pta. Información e 
inscricións no CEM: Calvo Sotelo, 43-
baixo. Teléfono (981) 26 56 40. 

Prémio de narracións 
breves Antonio 
Machado 
A Fundación dos Ferrocarris Españois, 
coa fin de manter viva a criación lite
rária referida ao tren convoca o XX 
Prémio d~ Narracións Breves Antonio 
Machado, aberto a todos os que dese
xen participar cunha ou várias obras 
escritas en galego, euskera, catalán ou 
castell~no. Os traballos teñen.que res-

EN LISBOA: 

Moita Carrasco de Pedro Proen~a 
no Salao Nobre do Teatro Municipal 
de Funch~l e duas salas da galeria 
Porta 33. António Palolo unha anto
lo,xia de máis de 130 traballos, até o 
28 de Xaneiro, no Centro de Arte 
Mo.derna (07-351-1-793 51 31) . 
Mulheres e dereitos humanos Am
n istia Internacional abre a mostra na 
Galeria Mitra, até o 14 de Xaneiro. 
Comprende obra de 21 artistas, re
centes ou recuadas no tempo, das 
que destacan gravuras de Paula Re
go, e outros materiais de Gra~a Pe
rei ra Coutinho, Ana Vidigal, 
Gra~a Morais, Maria José Olivei
ra, Ana Leonor ou Ana Vieira. An
tonio Seguí, a Funda~ao Gulbenkian 
oferece até o 24 de Decembro unha 
mostra antolóxica do pintor arxenti
no. Comprende pezas feitas en Paris, 
integradas nas novas figuracións dos 
anos 60, pero fieis á referéncia sula-

·mericana, xu.n.to con cadros próxi
mos a certa arte pop británica. Unha 
estética de banda deseñada serve de 
soporte para unha intención crítica e 
irónica. · · 

axehda 
petar un ha extensión máxima de 1 O 
fólios me-canografados a dobre espazo 
por unha soa face. Para participar hai 
que facer enviar. o texto por duplicado 
e xunto os dados persoais, antes do 16 

-de Febreiro de 1996, ·á Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles: Santa Isa
bel, 44. 28012· Madrid. Hai tres pré

. mi;os: I!) de 1.000 .000 pta.; 2!) de 
400.000 pta. e 3u de 50.000 pta. Maior 
información no (91) 527 79 94. 

Préálio de guións 
Chano Piñeiro 
O Cine clube Lumiere organiza un 
prémio de guións, aberto a todos os ga
legos ou residentes na Gal iza, en. tio
menaxe ao cineasta Chano Piñeiro, fi
nado neste' ano. Para participar hai que 
ter entre. 15 e 35 anos, e apresentar os 
textos (que non poden exceder os 15 
fólios) por triplicado xunto os dados do 
autor, antes do 29 de Decembro de 
1995. Hai dous prémios de 150.000 
pta. que pagará o Concello de Vigo, un 
para textos d~ ficción e outro para do
cumentais. Os envíos han de se dirixir 
á Casa da Xuventude: López mora, 31. 
39211 Vigo. Maior información no Ci
ne clube Lumiere: (986) 22 09 10, ou 
na Casa da Xuventude: (986) 29 49 34. 

Construción popular 
A Escola Universitária Técnica da 
Coruña convoca o segundo concurso 
fotográfico sobre a construción popu
lar e tradicional de Galiza. Poden en
viar fotos aparelladores e arquitectos 
colexiados, e alunos de calquer uni
versidade da Galiza. Hai tres pré
mios: 100.000, 75.000 e 50.000 pta. 
Os traballos Leñen que chegar antes 
do 30 de Decembro a Escola Univer
sitária Técnica da Coruña. Castro de 
Elviña, s/n. 15192 a Coruña. Teléfo
no (981) 28-07 88.+ 

Márcia Breia na govemanta de M!! Jesus. 

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 govemanta de Salazar. O tex
to centra a acción no 9 de Xuño de 
1958, o dia despois das seudo-eleicións 
nas que o xerieral HumbeÍto Delgado 
tentou unha oposición. Até o 25 de Fe
breiro no Teatro Maria Matos (07-351-
1-849 70 07). Duas comédias sem pa
lavras sobre textos de Samuel Beckett, 
adaptados pota Companhia Teatral do 
Chiado, no Teatro Municipal de Sao 
Luiz, teléfono (07-351-1-347 12 79).t 

ciJ escudo de Galiza, 

deseñado por Castelao, 

agora en insígnia: 

¿olicita a cantidade 
que desexes ao apartado 

1371, 36200 de Vigo. 

ENVIA O IMPORTE TOTAL 

EN SELOS DE CORREOS 

P.V.P. 200 PTA UNIDADE 

O trinque 

Cinema 

Brauebea11. Mel Gibson 
interpreta este corazón 
ualente encarnando un 
patriota escocés da Idade . 
Média que organiza a 

Anúncios de balde 
•Tes problemas co alc~I'? Podémos
te axudar. Infórmate na Asociación de 
Alcólicos Reabilitados do Morrazo Da 
ise paso. De 5 a 9-da tarde en Avenida 
de Concepción Areal, 130-1 u. Moaña. 

• Xente viaxeira, interesados en for
mar parte dunha tertúlia na Coruña so
bre temas de viaxe ou aventura, para 
trocar infomrnción e experiéncias. Xa
bier Ares Japi. (981) 77 08 88. Trave
sia da Torre, 9. 15300 Betanzos. 

• Regálanse 2 gatiños negros, pe
querrechos, espilidos e cariñosos. Te
léfono (986) 47 20 60. 

• Teño várias proxeccións de viaxes 
e aventuras en diversos países do 
mundo. Todas xa proxectadas en clu
bes, coléxios, asociación, concellos ... 
Económicas. Perguntar por Xabicr 
Ares Japi, no (981) 77 08 88. Betanzos. 

•Vendo cámara de cinema de 16 
mm. rusa, do trinque. Chamar ao 
(986) 22 44 57, de 5 a 9. 

• 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 portugues. Come~a em 
Janeiro. Telf. (986) 22 22 72, en Viiro,. 
de 17 a 20,30. ~ 

• Windows 95 em galego-portuges. 
Distribuido polo boletim cultural Gralha 

• Oferécese grupo folk con equipa 
de son própria. 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 J'ecebera-lo gra
tuitamente. Apartado 678 de Ourense. 

• Gralha n!!9: Windows 95, guia para 
galeguizar os apelidos, crian9as já 
aprendem portugués, circo normati-

Relacións 
• Mozo de 25 anos e pais galegos, 
que sinte soedade, quixera coñecer 
moza de 20 a 32 anos que se sinta sqa 
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, 17-4" Izq. 1 

48902 Baracaldo (Biscaia). Bicos. 
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Mulheres azonalistas Galegas 1 

rebelión contra a 
monarquia inglesa en 
expansión . . Película de 
notatJel interés sobre tocio 
polos p·aralelismos. 
A ventura non exenta de 
perspectiva histórica.• 

vo,. .. E as habituais scc9ons. Envia-se 
gratuitamente. Pede-o no Apartado 
678. 32080 Ourense. 

• Clases particulares de solfeo e pia
no. Prezos económico . . <981 l 28 62 82. 

• Viaxes Céltigas proponlle a todas 
as persoas que anden a terra na procu
ra do. recoñecimento e catalogación 
dos nosos tesouros megalíticos e pre
rrománs non catalogados ainda (má
rnoas, antas, pedrafitas, castros, cami
ños rcais, etc), a criación dunha A. o
ciación cultural que nisc scnso, vaia 
encarregándose da revitalización do 
noso património, hoxe en perigo de 
extinción e con el, unha boa parte 
da nosa história. Trátase de unificar 
esforzos orientados a dar lratarncnto 
urxentc ao no. o património en aras de 
salvalo da masiva destrución que se 
ven levando a cabo nestes últimos 
anos. Para preservalos con accións 
práticas, para denunciar as . uas cons
tantes violacións e destrucións. para 
instar ao órganos públicos competen
tes ao seu recoñecimento, tratamento e 
estudo. Contactade con Manolo Cam
ba Gayoso. Apartado 1.364 (Suc . 1 ). 
15007 A Coruña. 

• Cam, a revista da Ce/tic League I 
Liga Céltica, informa sobre o povo 
e os nacionalismos celtas (lrlanda, 
Bretanha. Escócia .... ). C/Diputació. 274 
Pral. C. Q8009 Barcelona. Catalunha. 

• Somos nacionalistas e pertenhece
mos a Associa~om da Cultura Gale
ga Aloia. Os que tenhades o mesmos 
sentimentos ponhede-vos em contacto 
connosco no seguinte endere90: Asso
c i a9om da Cultura Galega Aloia. 
Apartado do. 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, cuwto de baño próprio. 21.000 
máis gastos . Tamén hai finca e unha 
terraza grande. Chamade a Micha po
las tardes ao C986) 48 31 60. 

• Desexo facer ami7..ade por carta con 
mulleres de entre 18 e 35 anos. Gósta
me sair cos amigos, pasalo ben. os ra-
1 lies, etc. Teño 28 anos. Escrcbede a: 
Adolfo Blanco Rodríguez. Avenida dos 
Mallos, 9-3" Esqucrda. 15007 A Coruña. 

• Dous mozos bretóns queren contac
tar con xente bretona que resida na 
Galiza: Cécile Laborde. 8 rue du Stade . 
29830 Plouguin, ou a Davy Gyeniran. 6 
rue Volnay. 29200 Brcst. Bretanha . 

• Intercambiaría correspondéncia 
sobre arte, literatura, medicina, es
peleoloxia, filatélia ou numismática. 
Mayra Bourricandy. Apartado Postal 
3.057. Habana 3. 10300 Cuba.• 

:·Teatro 

Á venda en pubs ~ 
librarias · 

As viaxes fantásticas 
Os quinquilláns estan coa sua monta
xe de rua As ria.res fa11tás1icas o Xo
ves 21 ás 11 da mañá no Barqueiro, e 
o Yenres 22 ás 19 h. no centro comer-

. cial Área Central de Santiago. O Sába
do 23 ás 18 h. actuan en Carral coa 
obra Tacatá. 

Para ser exactos 
Mofa e Befa interpretan Para ser 
exactos, unha peza de humor o Venrcs 
22 ás 20,30 h. no Centro cultural do 

. Porriño , c o Sábado 23 ás 20 h. nas 
Torres ele Santa Cruz (Olciros). • 



Exposicións 

Rufino Peral, na galeria Sargadelos de Vigo. 

Pegadas ma de acceso á ctiitura. Os artistas que 
Obra de Xurxo Oro Claro na galería pintaron os platos: Alberto Toval, Al-
Marisa Marimón de Ourense. Abre até berto rcarav, Calros Silvar. Carmen 
o 1 S de Xanciro. Chacón, Goncilez Collado, Javier Me

léndez, Jorge Llorca, Josefina Pena, 

Be~oña Blanco 
Expon pimura na . ala de ane do centro 
comercial Área Central (Santiago). 
Até o 31 de Decembro. 

Aprender-emprender 
Trece anista<; decoraron prato de Sarga
delo ·, que agora poñen á venda na gale
ria Sargadelos de Ferro! para racadar fun
do<; de. lindados ao proxecto Aprender
empreder de Aula Yael. O proxecto 
Aprender-Emprender é un programa de 
educación e <;0cialización que pretende 
axudar ás mullere.· con cargas familiare · 
non compartidas. a través dunha platafor-

Juani Prieto. Manuel Patinha, Maria 
Manuela. Raimundo Anido e Siro. 

Formas figurativas 
na paisaxe 
O Coléxio Oficial de Arquitectos de 
Galiza organiza a mostra fotográfia P. 
Galovart. Expo ta até o 30 de Decem
bro na subdelegación de Vigo: Mar
qué. de Valladares, 27-baixo. Abre de 
Luns a Venres de seis a nove. 

Añen 
Jorge Miño expón pinturas no Clube 
Náutico de Vigo, até o 4 de Xaneiro de 
19,30 a 22 h. O arti ta oferece un trapallo 
de pintura por lransparéncias (lelas trans
parentes nas que superpón as cores). 

Dobre espazo · 
Obra de Juan fvtuñoZ" no Centro Gale
ga de Arle Contemporánea. 

Mundo e fame 
A organización de axuda ao tetceiro 
mundo Entrepobos a11ella unha mos
tra fotográfica até o 6 de Xaneiro na 
Ca. a da Xuventudc de Vigo. 

Escola de canteiros 
Traballos da Escola de Canteiros de 
Poio expostos na Casa da cultura da 
Pontenova. 

ax en da 
Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Língua e humor 
A Coordenadora de Equipas de Nor
malización Lingüística do Sa•nés 
inaugurou no IESP do Grove unha 
mostra de viñetas do humorista Xaquin 
M'arin. Un total de 33 láminas con de
buxo e texto ao redor da discriminación 
da Língua en diferentes ámbitos (ensi
no, adm' inistración, xustiza, etc). A 
mostra permanecerá de 15 a 20 días no 
lESP do Grove, para logo percorrer os 
demais centros de ensino da Comarca. 

Arte mexicana 
Desde a 1·a11g11arda até a actualidade, 
é o título da mostra ex posta no Centro 
Galego de Arte Contemporánea até 
finais de ano. Recol,le obra, cadros, 
escultura<; e tallas, aparecida nos ú~ti 
mos 50 anos, polo que deixan fóra a 
Rivera, Orozco e Siqueiros, pero si 
incluen a Rufino Tamayo (finado en 
1991 aos 92 anos) e Carlos Mérida 
como pioneiros da arte mexicana con
temporánea. Tamén expoñen pezas de 
Helen Escobedo, Julio Galán, Alberto 
Gironella, Enrique Guzmán, Sergio 
Hernández, Miguel Leñero, Rocío 
Maldonado, Carlos Mérida, Rodolfo 
Nieto, Adolfo Riestra, Vicente Rojo, 
Francisco Toledo, German Yenegas e 
Nahum Zenit. 

Advento 
Montaxes de Christian Boltanski 
na Igrexa de San Domingos de Bo
naval (Santiago). Abre, a partir do 
12 de Decembro, de Martes a Sába
do de 11 a 20 h., Domingos e feira-
dos de 11 a 14 h. · 

- Juan Muñoz no CGAC de Santiago. 

Felix González-Torres 
Obra da última década en vários sopor
tes, válos publicitários contra a discrimi
nación sexual, fotografias do nazi Klaus 
Barbbie e a sua família · ou Kurt Wald
heim rccibindo coruoñón do Papa. Abre 
no Centro Galego de Arte Contemporá
nea (Santiago) a partir do 12 de Decem
bro, de Martes a Sábado de 1 1 a ·20 h., e 
Domingos e festivos de 11 a 14 h. 

Rufino Peral 
Gravados de Goya Pinturas na galeiria Sargadelos de Vi-

ºgo. Até o 2<fcte De~emb~o. · · ·= · 

Begona Blanco Brodard en Área Cen
tral de Santiago. 

Actividades 

RecolÜda de xoguetes 
A Coordenadora do Ba1rro de Vite 
(Santiago), pon en marcha unha cam
paña de recollida de xoguetes. Igual 
que no ano pasado trátase de axudar ás 
famíl ias con menos recursos do bairro, 
coas doazóns de pcrsoas de Santiago e 
comarcas. Pódense entregar xoguetes 
do 19 de Nadal ao 5 de Xaneiro, os 
dias laborábcis de 1 O a 1 e de 4 a 8 
(Sábados só á m

0

aliá) no local da Coor
denadora: Domingo de Andrade, 8-
baixo: Tamén atenden nO' teléfono 
(981) 57 39 42. 

Do brillante 
O Venrcs 22 ás l l ,30 da noitc no Café 
Lic.eum do Porriño a Asociación de 
Gaiteros Galegos apresenta un mono-

O novo Museu de ~elas Ane da Coruña , : -
recolle gravados de Goya, entre coleccións 
de pintura dos ~éculos ((VI, XVII e XX: 

gráfico adicado á guerra das gaitas da 
sua revista Do hrilfa11te. Ao remate 
festa rechada. Entrada de balde.• 

Frei Martín Sarmiento 
E a Gali:a do se11 rempo, o Consello 
da Cultura Galega preparou a mo. tra 
co gallo do terceiro centenário do seu 
nascemento. Exposta, no Edifício Sar
miento do Museu de Pontevedra. 

.Colección Laxeiro 
O terceiro andar da Casa das Artes de 
Vigo, garda a colección Laxeiro do 
concello. Unha marea de obras de vá
rias epocas do grande pintor. Pódese 
visitar de Luns a Venres de 11 a 14 e 
de 17 a 21,30 h. 

Os fundos do CGAC 
O Centro Galega de Arte Contempo-

. rfoea (CGAC. Santiago) expón as , 
obras adquiridas até agora para os 
seus fundos. As obras foron todas rea
lizadas de 1960 a 1980 por dezasele 
artistas : Tino Grandío, José M(! Labra. 
Reimundo 'Patiño, Manuel Mampaso, 
A. Lago Rivefa, Luís Caruncho, Leo-
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A orquestra cubana La original de Manzanillo. 

poldo Nóvoa, Manuel S. Melzún, Jor
ge C~stillo ; Alberto Datas, Xose Lo
deiro, Acisclo Manzano, Rafael Baxe
ras, Ánxel Huele, Francisco Mantecón 
e Xaime Quessada. Abre de Martes a· 
Sábado de 11 a 20 h., Domingos e fei
rados de 11 a 14 h. 

Aniversário do Museu 
do Povo Galega 
Cumpriu 18 anos o pasado Outubro, e 
o celebran dando a coñecer unha escol
ma .das suas adquisicións máis recen
tes. Os materiais constituen unha mos
tra da vida tradicional con úteis de orí
cios, enxoval doméstico, moblaxe, in
dumentária, obxectos de devoción 'ou 
pezas arqueolóxicas destinad.as á futura 
Sala de Prehistória e História Antiga. 
Permanecerá aberta até fin de ano.• 

Xurxo Oro Claro: Pegadas. 

Cinema 

Elas tamén se deprimen 
· O Martes 26 ás 20,30 h. no auditório 

do concello de Vigo, dentro da progra
mación do cine clube Lumiere. Gus 
Van Sant dirixiu Etas ramé11 se clepri-
111e11 . (USA, 1993. 101 '), _para o que. 
contou no reparlo con Urna Thurman e 
Lorraine Braceo. 

Semana mocidade 
O Cine clube Ponteyedra ab re o 
Luns 18 un ciclo de cinema adicado á 
xuventude. Ainda quedan por pasar: 
A través das oliveiras (Xoves 21 · ás 
20 e ás 22, l 5 h) do iraniano Abbas 
Kiarostami; e Simple men (o Venres 
22 ás mesma horas) de Hal Hartley. 
A entrada é de balde. e os pases son 
na sala de Caja Madrid. agás as do 

La origir:!al 
de Manzanillo 
Orquestra típica cubana que ostenta 
con orgullo o nome da vila á que se lle 
atribue o nacimento do "son··. Violi
nes, fraufas. tumbadoras, paila. güiro. 
piano e baixo. enriquecidos coa guita
rra e os teclados. fom1an. a carón da 
voz dos cantantes, unha inigualábel 
combinación sonora. Con trece LD e 
catro CD. e un non cativo recoñeci
mento intern acional, estará o 26 de 
.Oecembro é1s 12 da noite no Ma/ení11 
de Vigo. no que se anúncia como con
certo único. Entrada 1.500 pta. 

O rock porriñés 
no anos 80 
O Venres 29 ás 11.30 da noilc no Cale 
Liceum do Por"riñ(:) celebran un concer
lO con grupos veteranos do Porrino. 
Actuarán Callos Louriña. Jimmv 
Bronca, Los Miserables. Ratas de 
Alcantarilla e Sobaco Negro, entre 
outros. En"trada de balde. 

Spiral Fish 
O grupo vigués ap rcscnla o scu pri
meiro disco o Sábado 23 ás l l da noite 
nun concerto no Planta Baixa. 

No Amordiscos de Vigo 
Actuan Killer Barbies o Martes 26. 
Doctor Explosiono Mércores 2~. Sex 
Museum o Xove.~ 28 e Hamlet o Ven
res 29. 

Os Diplomáticos 
O Xoves 28 no Tabasco Café Cori_<te11o 
en Serra de 01;1tes. 

·Hom~naxe ao gaiteir.~:~ 
O Centro.Recréa'tivo Artí-stico ·c CuHu
ral de Coruxo organiza a homenaxc. ao 
gaiteiro do Sábado 23 élS 19.30 h. no 
~entro cultural c .aixavigo. 
~ ... \,. ¡. 

SohreKarga .... 
_Comeza a xira da presemación do no
vo CD " Flores negras·· na Sala Jos's 
da Ponte do Porto;; vindeiro 2:2 de De
cembro 

Duo Tocayo+ 1 . 
Javier Femández (Saxo alto/soprano). 
Javier Mugardos (guitarra) e Carlos 
Arévalo (p~rcusión )~ todos os Luns ás 
l 0 .30 da noitc na Casa das Cree.has 
<Santi~1go) : + 

dia 20 que é na Caixa de Pontevedra. 

Centenário do cinema. 
O Centro Galego de Artes da lmaxe 
(A Coruña) prepara clous pases para ce
lebrar o centenário do cinema. O Sába
do 23 ás 18,30 h .. poñen A primeira se
sión dos Lumiere <35 mm. 1 :n. unha 
reconstrución da primcira sesión do ci
nematógralü Lumierc celebrada no cale 
do Boulevard des Capucines o 28 de Dc
ccmbro de 1895. e O planeta Lumiere 
(35 mm. 20"). recopilación de vistas to
madas polos operadores de Lumiere por 
Lodo o mundo. O Xoves 28 de 17 a 22 
h., pasan unha retrospectiva dos mcllo
res traballos da Esenia de lmaxc e Son 
de Galiza, en vídeo. 16 mm. e 35 mm. A 
entrada é de balde os dous di as.• 

• 
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"No centenário do -nacimento de Ánxel. Casal 

O home que marcou o noso Noi-te 

-e,. 

• CESAREO SANCHEZ IGLESIAS 

N unha tarde fria e de 
vento, chegaba o Nor
dés desde o mar deste 

Decembro xa final, que impe
diu a Jenaro Marinhas del Va
lle asistir ao acto no que ho
menax eabam os a memória 
de Ánxel Casal e de Maria 
Miramontes. A Asociación 
Cultural Ánxel Casal, A Nosa 
Terra, a AS-PG e· máis a Fe
deración de Asociacións Cul
turais Galegas convocámo
nos diante da sua tumba, no 
Cemitério de San Amaro, na 
cidade da Coruña, onde el 
nascera. Lembramos a este 
mártir da liberdade e a Maria 
Miramontes, morta hai trinta 
a.nos no seu exílio arxentino. 

Falounos Xúlio Cuba, díxonos 
da vida e da obra de Ánxel Ca
sal e Maria Miramontes. Falou
nos tamén Alberte Ansede, en 
representación da AS-PG, do 

Na homenaxe celebrada no cimitério de San Amaro, na Coruña, asistiron o seu irmári, compa~eiros e amigos. M. GAGO 

<. 

que significa hoxe continuar o labor deles 
dous como ensinantes, de como na Asocia
ción Sócio-Pedagóxica Galega sentíanse 
debedores do galeguismo daqueles hom~s 
e mulleres que souperon entender o que 
significa a galeguización do ensino, nun pa
ís que durante séculas soffira a imposición 
lingüística e cultural. E falou quen isto es
crebe, en representación de A Nosa T erra. 

Para min, comq parte deste colectivo de 
homes e mulleres que formamos A Nosa 
Terra, tivo algo de moi especial lembralos 
ali, adiante da sua tumba, nos_ territórios 
da memória viva- onde habitan á.s nasas 
sombras amadas, baixo cuxa memória, a 
memória do seu exemplo, eliximos o noso 
Norte, trazamos os camiños do presente. 

O fascismo deixounos orfos da sua pre
senza e fixemos da sua auséncia maxis
tério e símbolo. O seu silenzo habita o 
eco das nosas voces. Puxo os alicerces 
da casa comunal que é dotar á nosa na
ción dun meio de comunicación próprio, 
de facer do traballo editorial lugar colecti
vo no que a cultura galega sexa o centro 
de gravidad,e desde o que interpretar o 
mundo. De Anxel Casal recibimos o norne 
de A Nosa Terra e, neste nome, a res
ponsabilidade de continuar a sua obra. 

Asasináronnolo cando a semente xa era 
parte da terra e trigo e pan de a diário. 
Todos nós somos o seu froito e tamén a· 
sua semente de futuro sobre esta terra. 

Cumprimos a vontade de Luis Seoane: 
lembrar os nemes proibidos. Manuel Ca
sal falounos do seu irmán, lembrouno e 
cantamos o hino da nosa nación. Como 
dicer o que sentin ao escoitar a aqueles 
irmáns, de oitenta anos xa, cantar ao seu 
irmán morto o naso hino, eles que tiveran 
que ocultar tantos anos que tiñan un ir- · 
mán fusilado, que na família habia un pa
seado. Ter que mutilar esa parte estraña
da no ser. Gardar en silenzo os nemes 
gravados no próprio sangue. 

sitamos un ramo de flores na sua 
Finalizada a oferenda apresentá-

':r:tn•-+..rlb Antón Mateo Pena, que foi ,o im
daquela A Nosa Terra de Anxel 

de Maria Miramontes e de tan
oume con carif.o e apretou as mi-

...i"í~f'ol'-"mans coas suas mans, coas mans 
~-..,-,:~esáns que compuxeron libros que son 

luz e guia no naso camiño. Sentin a emo
ción das mans que estreitaron outras · 
mans emocionadas no traballo de facer 
desta terra unha pátria de homes e mu
lleres libres. Ofereceume o seu afecto e 

recibinno no centro mesmo do corazón. 

Xa acolleitos, arredor dun café quente, ta
lamos Antón Mateo Pena, Manuel Casal 
e outros amigos, talamos e talamos. Fala
mos da imprenta, da máquina Minerva. 
Antón Mateo Pena era minervista, acom
pañou a Casal en todos os seus proxec
tos editoriais, imprimiu, entre outros, Cin
cuenta homes por dez reás de Castelao 
ou Vieiras de Ricardo Carvalho Calero. 
Estivo con Casal na Coruña e máis en 
Santiago. Falamos -das máquinas de im
primir, era como escoitarlles falar dunha 
prolongación do próprio carpo. Era como 
escoitarlles talar de alguén da família. 

E que dicer dos problemas que lles traía 
a falta de médios materiais e humanos, 
que levaban a que o periódico saise al
g u nha hora despois do necesário. A 
xente marchaba ás suas casas e podia 
ficar a tiráda sen vender. 

Falamos de Castelao e de todos os que 
se reunían nos locais da imprenta. Dos 
libros publicados, ca orgullo do traballo 
ben feito. 

Oferecinlle a Antón o exemplar do Sema
nário que documentaría o acto_ e, despois 
de mo agradecer, confesoume que el 
compraba A Nasa Terra todas as sema
nas no quiosque, frente á sua casa. 

Levareille a Manuel Casal e a Antón Ma
teo o exemplar do Semanário ANT e así 
porei nas suas mans emocionadas o ca
lor e a emoción das mans dos compañei
ros e compañeiras cos que comparto a 
miragre de dar vida ao nome que nos 
constitue. A Nosa Terra. 

Despedímonos e retornando a casa lem
brai o poema de Novoneyra, e nel , a 
aqueles homes e mulleres: Non, a forza 
do seu amor non foi inútil. • 

Foi impresor de A Nosa Terra 

· Compostela home".'axea 
.ao que fora o ~eu alcalde 
• CARME VIDAL 

e oa presenza de históricos galeguis
tas como Francisco Fernández del 
Riego, António Fraguas, Manuel 

Beiras, Avelino Pausa Antelo ou Isaac 
Diaz Pardo, celebráronse en Compostela 

. os actos en homenaxe ao que tora o seu 
alcalde nacionalista Anxel Casal. 

O Qoncello da capital de Galiza conce
deulle a Casal a título póstumo a tv'.ledalla 
de Ouro da Cidade ao Mérito Cidadán e 
Cultural e nomeouno Filio Adoptivo se
gundo acordara unanimemente o pleno 
da corporación en Novembro. O Sábado 
día 16 no Salón Nobre de Raxoi António 
Fráguas lembrou o intenso labor político e 
cultural desenvolvido por Anxel Casal co
mo "fomentador do amor a Galiza" e qui
xo condear unha vez máis o asasinato do 
alcalde nacionalista a mans dos fascistas 
nunha guerra que "apagou a voz de Gali
za, aterra na quemáis se cantaba". 

dor compostelán, que dixo seguir o seu 
ideário, o que tora alcalde nacionalista da 
cidade era "'.un home de cultura" que tora 
"empurrado á política". Casal, segundo 
Estévez, "estaría contento da nasa auto
nomía" e "veria con satisfacción o que 

_ progresou a língua e a cultura", afirma
cións estas que rexeitaron moitos dos na
cionalistas ali presentes, para os que o 
alcalde estaba a falsear a figura política 
do galeguista asasinado en Cacheiras. 

Diante dos edifícios de San Gaetano, e na 
rua que leva o seu nome, descubriuse pos
teriormente unha placa comemorativa do 
aniversário despois da intervención de Diaz 
Pardo e Fernández del Riego. Diaz Pardo, 
despois de lamentar que outras institucións 
esquezan a trascendéncia histórica de Ca
sal, tivo palabras para loubar a figura da sua 
muller, Maria Miramontes, que xa de nova 
participou nas lrmandades da Fala e axu
dou co seu traballo a sufragar moitas das 
iniciativas galeguistas da época, e pediu 
que se tivese presente a história para "que 

O discurso do alcalde de Santiago, Xe- non valva a pasar". Para Fernández del Rie-
rardo Estévez buscou argumentar que os go, Casal foi "un resorte e un aglutinador de 
anceios políticos de Casal estaban xa conciéncias" cun intenso traballo ao servizo 
conseguidos na actualidad e. Para o rexi- _ . do país nunha época "irrepetíbel". • 

Ruado Príncipe, 22, plantc;1 baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) . 
Tel. : Administración, Subscricións 

_ e Publicidade (986) 43 38 30* . 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 

Fax (986) 22 31 01 . 

N2705 

TRES EN RAIA 

Maniqueos 

• XOSÉ A. GACIÑO 

º
terrorismo indiscriminado ten 
efectos monstruosos, directos 
ou indirectos. Os directos, to

do ese estremecedor espectáculo de 
marte e destrucción entre persoas 
sorprendidas na súa actividade cotia
na, que se creían completamente alle
as a unha agresión deste tipo , por 
moito que se repita que o terrorismo 
pode afectar a calquera. O que sí de 
verdade nos afecta a todos é outra 
das súas consecuencias máis nefas
tas , ainda que sexa das indirectas : 
ese maniqueísmo que se vai forman
do a partir de determinadas posturas 
que, pretendendo parecer firmes , se 
convirten en intransixentes, sen admi
tir matices nin "debilidades" fronte ao 
inimigo (no que tampouco se queren 
ver matices nin diferencias internas). 

Sen eficacia policial nin capacidade 
para atapar interlocutores que recon
duzan tanta barbarie, a algúns non 
se lles ocorre mellar solución que a 
represión pura e dura, por suposto 
eliminando as posibilidades de rein
serción (unha saída que dera bos re
sultados no caso dos "polis -milis", 
nos tempos do ministro ucedista Ro
són) e calificando de ambiguos, e 
mesmo de cómplices, aos que inten
tan buscar vías de diálogo. A outros 
se lles ocorriu algo peor: o contrate
rrorismo de Estado . 

Nalgúns momentos deste pesadelo 
colectivo houbo posibilidades de ata
par saídas de diálogo, pero erras e in
transixencias de uns e de outros -
sempre con mortos polo medio-, de
sembocan agora nesta nova escalada 
de terror, por unha parte, e, por outra, 
de maniqueísmo de negro ou branca, 
sen gradacións de cores. (E non to
dos os maniqueos militan no Partido 
Popular : véxase o exemplo do Conce
llo da Coruña) .• 

VoLVER Ao REGO 

Que o banco central alemán 
rebaixe médio ponto os seus 
tipos de interés é notícia de 

portada en toda Europa. Os mes
mos méios de comunicación que 
priman o terrenal, o morboso , o 
obscenamente humano,·- mudan o 
estilo para talar de economía. Nesa 
matéria póñense evanescentes, 

·abstractos, acuosos, como certa po
esía que se pretende divina.• 




