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ün estudo do Consello da Cultura revela que o 84°/o da 
povoación prefire a publicidade en galega 

O galego. vende 
. A imensa maioria dos 
cidadáns prefiren a 
publicidade en galega, . 
mesmo en produtos "de fara.· 
_ou de prestíxio~ Son os 
datos dun estudo- que ven 
de facer público o Consello 
da Cultura. A facultada de 
Publicidade de 
Pontevedra, asi como a 
maioria das axéncias de 
publicidade s~guen a 
ignorar esta realidáde. 

Anúncio fictrcio utilizado polo 
Consello da Cultura na 
realización do seu inquérito 
sobre a acollida da publicidade 
en galego entre os cidadáns. 

BIBIJOTECA SHERLOCK HOLMES 
Arthur Conan Doyle 

Por primeira vez en galego, o canon holmesiano 
completo traducido por Bieito Iglesias e Manuel 
Vázquez. Xa á venda os catro primeiros títulos: Un 
estudio en escarlata,-0 signo dos catro, As aventuras 
de Sherlock Holmes e As memorias de Sberlock Holmes. 

MERECES 
UN 

ASALLO 

Galiza percle outro l3o/o da cuota de ffetán 

O reparto das cuotas do fletán cada e pesquerías várias. Por 
en Europa non se corresponde esta razón, enter:iden que Espa-
coa realidade das frotas ás que ña debeu vetar o Acordo esta-
fo i .asinado, denunciaron as · belecido pala Comisión na ma
asociació.ns armadoras_ de pes- drugada do 22. (Páx. 7) 

A Real Ac~démia debe auspiciar o acordo normativo 
Pasados xa os momentos máis 
virulentos da disputa normati
va, que a case todos acabou 
por cansar, aínda persisten, 
porén, as consecuencias dun 

conflito pendente dunha reso-. 
lución satisfactoria para unha 
maioría de persoas interesadas 
polo presente e polo porvir da 
-nosa lingua. (Páx. 26 e 27) 

A Xunta ere que ·os terremotos 
poden acadar os 5 ,2 graos de intensidade 
Mália as chamadas á tranquilida
de que a Xunta de Galiza fixo o 
Mércores 27 de Decembró, conti-

nua a inquedanza entre a povoa
ción da montaña lugues_a, por 
mor dos terremotos. (Páx. 11) 

Os conselleiros 
tardaron un dia 
en respaldar a Fraga 

O governador 
da Coruña 
réstalle 

•• # • 

1mportánc1a 
á violéncia 

O governador civil da Coruña, 
Carlos Vacas, afirmou o pasado 
Martes día 26 eh rolda de pren
sa, que non estaba demostrada 
a conexión entre grupos radicais 
bascas e galegas. Quitou impor
táncia ao posíbel crecemento do 
terrorismo en Galiza, denunciado 
por Fraga e Paco Vázquez, ain
da que mostrou a sua decisión 
de non entrar en polémica con 
ambos. Vacas sinalou tamén que 
non existía relación entre o BNG 
e a CIG e estes grupos proclives 
á violéncia que, en todo caso, 
estarían perfectamente controla
dos pala policía. Por outra parte, 
a campaña desatada contra o 
BNG provocou algunhas fisuras 
tanto nas filas · socialistas como 
nas do PP. Os Conselleiros tar
daron vintecatro horas en decidir 
o seu apoio ao Presidente, en 
tanto que no grupo parlamentá
rio socialista e máis entre algun 
dos seus dirixentes agramaron 
as críticas ao alcalde da Coruña. 

O PSOE vota . 
en contra da ecotaxa 
O plano director de infraestrutu
ras e o imposto sobre a contami
nación atmosférica, ecotaxa, fo
ron aprobadas na última sesión 
parlamentar do ano. O primeiro 
fóino mália certas discrepáncias 
de PP e PSOE ao entrar en 
contradición co deseño da UE. 
O segundo contou co voto en 
contra do PSOE que actuou 
"como valedor de Endesa e Feno
séi', segundo Beiras. (Páx. 9) 

Os traballadores 
de Santa Bárbara 

·~ promoven acc1ons 
.máis contundentes 

· A dirección apresentou o 26 de 
Decembro un expediente de ex
tinción de contrato para 189 tra
balladores da Fábrica de Armas 
da Coruña. Unha semana antes, 
o dia 22, dirección e comité de 
empresa chegaran a un acorde 
polo que se prorrogaban os pac
tos acadados o 2 de Novembro 
do 94 sobre as medidas indus
triais e de adecuación do de per-

. ~qal pqr~. ~ ano 1996. (Páx,. 1~) 



A postura favorábel mantens~ cando se trata de productos de fóra 

:Un traballo do Consello da Cultura 
revela que .o 84% da povoación 

quef a puJ,licidade en gglego 
ARANTXA ESTÉVEZ 

Tres de cada catro persoas s·entirianse agosto se, ao entrar nunha tenda, os dependentes talasen· en galega. O estudo 
Publicidade e língua galega, do · Consello da Cultura non deixa xustificadón alguhha para que o galega non entre no 
mundo das relacións públicas e da.comunicación publicitária. Mália a resposta 
positiva da povoación cara ao idioma, a realidade está ben lonxe; a maioria 
das empresas seguen utilizando o castellano nos· seus anúncios. 

Mentres que nas ·admlnistracións é frecuente o uso do galego, na publlcldade das empresas privadas ainda é unha excepción. 

Unha das. probas de que a pu
bl icidade fuxe do galego está 
nos xornais ou na televisión 
autonómica. Por razóns do de
·sfriterese dos anunciantes ou 
de falla de preparación comer
cial das axéncias, este médio 
continua a ser bilíngüe. Os cor
tes publicitários rachan coa 
sua condición de televisión en 
galega. Un deles, nun horário 
de audiéncia pode ter entre oi
to e dez anúncios. Ao máis que 
chegan son a catro en galego, 
o resto emítanse en castellano. 
Alguns pertencen a empresas 
de fóra e haberia que dobralos. 
Outros, que publican as empre
sas do país e están feitos en 

. axéncias galegas, prefiren o 
castellano. Dese xeito, pódese 
ver unha inserción da ONCE 
en galego e, de seguido, unha, 
en castellano, dunha cadea de 
droguerias da Galiza. 

Ao 57% dos galegos parécelles 
mal que a TVG emita publicida
de en castellano, segundo o 
traballo Publicidade e língua 
galega; que Fernando Ramallo 
e Gabriel Reí Doval elaboraron 
para o Consello da Cultura. To
da a xente entrevistada opinou 
sobre o domínio do castellano 
no mundo das relacións públi-

. ~~s. ~ . ~~ .P~blicidade. As cues-

tións globais do estudo eran o 
por que da non existéncia de 
publicidade en · 

en canto á publicidade en gale
go e os diferentes médios de 

comunicación. 
galego e se ~en 
fundamento a 
atitude empresa
rial de rexeitar 
esta língua como 
ve.ículo de comu
nicación. A res
posta dos entre
vistados foi con
tunden te: .un 
84% afirma que 
lle parece moi 

'A maioria 
Case oito de ca
da dez galegas 
opinan que é un 

1 da povoación 
1 . 

· idioma adecuado 
para prensa, rá
d i o, televisión, 
publicidade di
recta ~· publici
dade exterior 
(valos; carteis 

i quer mellar a 
i etiquetaxe er:i 
! galego" 

etc). Mesmo hai 
unha porcentaxe 
maioritária a prol 
do galego nas 
desconexións te-

ben o uso do ga-
l ego na .publici-
dade. 

A postura favorá-
bel ao uso desta língua na publi
cidadé mantense cando os 
anúncios retírense a produtos 
de tora. Un 40,6% seguen .pre
ferindo que o galego sexa o veí
culo mentres que un 32,4% in
clínase pala solución bilíngüe. 
"Este é un dado importante, que 
evidénéia a necesidade ·de re
formular a asociación entre pro
dutos non galegas e comunica
ción en castellano. Centrándo
nos no nível do consumidor, es
te vínculo non parece ter sus
tento na realidade". 

No~ hai diferéncias de opinión 

-rritoriais na tele-
visión estatal: un 

84,2%. A realidade segue indo 
por detrás: se durante unha se
mana se observa un xornal ga
l.ego, pódese comprobar que 
dunha média de corenta inser
cións publicitárias diárias, hai 
un máxim~ de cinco en galego. 
Estas acostuman a ser anún
cios dalgunha .das administra
cións. 

O galego e o prestíxio 

O 90% dos galegas desminte o 
prexuízo de que un producto 
anunciado en galego non me
reza confianza. Un perfume de 

: • - • . • • • • 1 1 .... 1 

alto nivel non deixa de selo por 
estar anunciado en galego. E 
máis, un 27 ,3% dos entrevista
dos apontou que a língua retor-

~ zaba o efecto buscado de 
prestixio. "Os datos desmenten 
que o galego sexa símbolo de 
atraso ou un elemento de co
municación inapropriado p~ra a 
vida moderna. Tal concepción 
resulta obsoleta na publicidade 
e no mundo comercial. A imen
sa maioria acéptao como váli
do'· para utilizar nos diferentes 
méaios difusores da publicida
de", afirman· no 

galega comezase a introducir
se en espazos e ambientes 
dos que, ata daquela, estivera 
ausente, fuhdamentalmente en 
ámbetos como a Administra
ción , o ensino e os médios de 
comunicación. No mundo so
cioeconómico, sen embargo, 
esta introducción non foi tan 
apreciábel coma nos anterio
res, fundamentalmente no que 
á comunicación externa se reti
re (publicidade, relacións cos 

clientes, etc.)". 
traballo. 'N Grandes' alma-

. Algunhas empre- Q mundo céns, tendas ou 
sa apostarq,n, calquer tipo de 
desde hai anos, socioeconómico estabelecimento 
pola utilización · comercial utilizan 
do galego na sua non se aprec1ou maioritariamente 

. publicidade. Fo- a intrOdUCCión o castellano para 
ron as pioneiras as relacións cos 
nunha aposta da língua galega" clientes. En tro-
que, ainda hoxe, ques, tres de ca-
non chegou a ser da catro consu-
unha prática nor- midores sénten-
m al izad a. Se á se a gasto .cando 
língua cóstalle ir lles fal~n en g.a-
gañando terreo, o lego. Segundq o 
da publicidade é traballo de Ra-
un dos que máis mallo e Rei Do-
se resisten. "A aparición dan val, a un 42,9% resúltalles moi · 

. novo contexto político favore- agradábel e a un 32,8%, bas-
ceu a posibilidade que a IJngua , tante agradábel. Hai un 21 % 

' - • , . \
1 
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que amasa indiferéncia ante o 
feito de que selles fale en gale
ga e só un 3'1% aoque lle de
sagrada. 

Contra o que poida parecer, os 
castellano-falantes non se ama
san reacios á utilización do ga
lega por parte do persoal dos 
estabelecimentos comerciais. A 
maioria inclúese no epígrafe da 

PEPE CARREIRO 

indiferéncia e un 36,8% afirma 
que lle resulta agradábel que lle 
atendan en galega. "Dado que o 
galego se fata tanto máis canto 
menos urbano é o lugar de resi
déncia, non estrañará que sex? 
no médio rural e nas vilas onde 
o uso desta língua resulte máis 
agradábel. Con todo, nas cida
des non existe oposi~ión a este 
tipo de interaccións lingüísticas, 

T.l/G. 

senón unha maior indiferéncia. 
O uso do galega por parte do 
dependente resúltalle agradábel 
a un 60,4% dos consumidores 
das cidades". 

Un estudo 
para os empresários 

Ramallo e Rei Doval fixeron 
1.209 inquéritos entre a povo-

ción rural, de vilas e de cidades. 
Para eles, non se trataba só dun 
estudo soCiolóxico; na prática 
resultou máis un traballo cunha 
hipótese comercial. Son os em
presários e comerciantes os que 
máis proveito po-
den tirar dos resul-

casos pode contribuir á mesma 
ou, en todo caso, non impedifa. 
Neste sentido, o uso do galega 
parece favorecer tal escolla, so
bretodo entre os que o talan, 
que afirman sentirse moito máis 

cómodos có seu 
uso". 

tados. Aos interpe
lados, se lles apre
se nto u un cartón 
de leite coa eti-

'Os trinques Das grandes ·su
perfícies instala
das no país, só 1á 
pertencente ao 
grupo portugués 
Jumbo, de· San
tiago de Com- · 
po$tela, ten ga
leguizada a me
gafonia e a rotu-

. quetaxe en galega 
·e. outro en caste
llano e preguntó
seulles cal escolle
ri an dos dous: O 
43,9% decantouse 
polo que estaba 
en galego, un 
54,4% respostou 
que tanto lle daba 
e só un 17% ele-

¡. en castellano· 
1 

1 non son 
1 • 

i elexidos, nen 
1 

.! sequera, polos 
1 • 

i que falan esta 
1 

1 ación . En con-.! língua" 

xiu a etiquetaxe en 
castellano. Os au-
tores do traballo 
reseñan que, entre os talantes 
habituais de castellano, foron 
maioria os que elexiron ao gale
ga frente ao castellano. 

Outro dos experimentos foi a 
- aparición no mercado dunha hi

poté1ica marca de café etiqueta
da en galega. Case un tércio 
dos entrevistados afirmou que 
era razón dabondo para probaio 
e outro tércio non o descartou 
como estímulo. "Para moitos 
consumidores, o que máis con
diciona a eleición dun produto 
son circunstáncias coma o pre-

. zo ou a calidade do mesmo. A 
escolla da língua non é o factor 
que máis pesa n8: decisión de 
compra, pero en determinados 

traposición, o 
58% dos gale
gas estaría da
cord o con que 
todos os estabe-
1 eci mentos esti-

veran rotulados na língua pró
pria. Tamén os xa ~oñecidos 
cartaces de Rebaixas, que utili
zan alguns comércios, son ·os 
preferidos no inquérito. O 43,8% -
quer mellar o rótulo do escapa
rate en galega, o 28,5% en bilin
güe e só un 3,6% en castellano. 
"O trinque co anúncio en caste
llano non é eleito, ·nen sequera, 
polos que falan habitualmente 
esta língua. Entre os gatego ta
lantes, aproximadamente seis 
de cada dez prefiren . o escapa
rate exclusivamente en galega, 
mentres que os que talan caste
llano se inclinan máis polo cartel 
bilíngue, o mesmo que lle suce
de aos que viven nalgunha das 
cidades galegas".• 

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

De 525 anuncios das deputacións~ só dous en galego . 

~ictor Manuel Rico López ela
borou hai uns anos o estudio As 
institucións oficiais e a Jíngua, 
onde analizaba o uso do galega 
nos anúncios que se insertaban 
nos xornais. Ainda que non foi 
moi difundido, debuxaba un ma
pa onde non se apreciaba nin
gun tipo de planificación. O pri
meiro que chamaba a atención 
era que o único organismo que 
utilizaba o galega en toda a sua 
publicidade era o Consello da 
Cultura. As suas vintesete inser
cións nos xornais estaban ínte
gramente en galega. 

concellos merecía certas ob
servacións para Rico López, xa 
que "indica que non existe un
ha mentalización política para a 
normalización lingüística, e que 
a utilización dun ou doutro idio
ma depende, na' maioria dos 
casos, máis das persoas que 
dos partidos". O . exemplo máis 
chamativo era o do PSOE, que 
governaba na Coruña, Ouren
se, Santiago e Vigo. Nas tres 
últimas cidades, a publicidade 
insertábase integramente en 
galega inentres que na primei
ra, en castellano. Hoxe, Ouren
se e Vigo están governadas 
polo PP pero segue a ser o al-

'O máis positivo 
dos anµncios 
da Deputación 
é o emprego, 
ás yeces, 

calde socialista da Coruña o 
que fai a máis forte defensa do 
castellano. Nos seus anúncios 
de convocatórias de emprego a 
norma é o uso do castellano. 

clara, senón de xeito. testimonial, 
como o demostra o feito de que·, 
en moitos casos, na mesma in
serción o topónimo está en gale
go nuns sítios e en castelán 
neutros", afirmaba· López Rico. 

A utilización do galega nos 

dos topónimos 
oficiais" 

Entre os organismos públicos, 
as deputacións despontaban po
lo escaso, case nulo, uso do ga
lega na publicidade. "O apoio 
destas institucións á língua gale-

, ga é certamente decepcionante, 
xa que de 525 insercións, só 
duas (0,38%) son en galega. No 
resto dos anúncios o máis positi
vo que aportan é b emprego, en 
ocasións, dos topónimos oficiais, 
pero sen unha concienciación 

O autor tamén reseñaba a ati
tude da Administración Central 
que, de 523 i·nsercións anuais, 
511 estaban en castellano. Das 
cámaras de comércio e as con
federacións de empresários di-

. cia Rico López que "son reflexo 
fidel da actuacrón que as em
presas teñen no campo da co
municación, cun total desprezo 
pola nosa língua".+ 

L-------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------~ 
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Desperdiciar ps próprios recursos 
Que unha terceira parte da povoación se sinta 
estimulada a mercar un produto polo feito de que a 
sua etiquetaxe estexa en galego, ten unha dobre 
significación. Por unha parte, reflicte a satisfacción que 
supón mercar en galega. Por outra que, ainda que 
prezo e calidade sexan prioridades á hora de ir á 
tenda, a galeguización do mercado é rendíbel. E isto 
foi o que xa entenderon hai tempo algunhas grandes 
empr~sas foráneas ou, noutro sentido, os partidos 
políticos de ámeto estatal. Ainda sigue a ser máis 
doado atapar un anúncio en galegp dunha empresa de 
fara, que dunha do país. Os dados son claros e o 
galega é un factor a ter moi en conta á hor.a de 
introducir un producto no mercado ou de potenciar o 
próprio estabelecimento. 

O traballo Publicidade e língua galega, do Consello da 
Cultura, é un estudo de mercado. Algo que non se . 
preocuparon de facer os empresários do país, nen as 
axéncias de publicidade que, na maioria dos casos, só 
se acordan de incluir as insercións _como "sempre o 
viñemos facendo", amp.arándose en que gañan igual. 

De nada valen as campañas da Xunta de Galicia 
Calidade, se despois se publicitan os produtos do país 
sen establecer diferenciacións, se dotalos de 
identidade. Non é o empresariado quen afirma rexerse 
potas leis do mercado? 

A língua pode ser a mellor denominación de orixe xa 
que é o elemento identificativo máis evidente. Se 
·aceptamos que o consumo é inevitábel na sociedade, 
o empr~sariado ten que deixar de vivir de costas á 
xente. E obvio que quen se lucra da diferéncia é o que 
ven do exterior, xa que entende que para penetrar nun 
es pazo novo hai que coñecelo e adaptarse a el. 
Renault, Banesto ou a ONCE rematan por ser os 
beneficiários da denominación de orixe que outorga o 
uso da língua. 

Non se pode esquecer a responsabilidade das 
axéncias de publicidadR As autóctonas non atopan 
un camiño próprio e, por suposto, eren que prestíxio 
e língua galega están rifados. Cando a sua 
percepción ten mudado, prefiren non enfrontarse ao 

anunciante, pésie a perder credibilidade a sua . 
mensaxe. Como neutras cuestións, están errados. 
Seméllanse a eses anúncios de colónias que 
recurren ao francés para converterse en perfumes. 
Xa ninguén ere que o galega afecte á calidade do 
que se quere vender nen a sua imaxe no senso 
negativo. Moi ao Gontrário, como demostra o traballo 
do Consello da Cultura. 

\Vlá1ia a escasa galeguización da faculdade de 
Publicidade de Pontevedra, que chegou cando xa 
moitos tiveran que pasar por Madrid ou Segóvia, 
existe unha matéria específica de redacción 
publicitária en galega. Só unha entre unha maioria que 
se imparte en español. Contado, é unha proporción 
máis xenerosa que a que se retire aos anúncios en 
galega nos médios de comunicación. Os publicistas 
terá.n que traballar para a Administración, que ten a 
obriga legal de potenciar o idioma. O sector privado, 
mentres, continua, non ·xa sen ter conciéncia, senón 
sen ter imaxe. Desperdiciando os próprios recursos.• 

. A NOSA TERRA 



ESTRATÉXIAS POLÍTICAS 

Vários Conselleiros tardaron un dia en respald~r as declaracións de .Fraga 

A campaña cc:>ntra·o BNG. 
provoca. fisuras internas no PSOE e no PP 
Vários Conselleiros do Partido.Popular e-altos.dirixentes do PSOE, entre os 
que se encontran alguns dos parlameritários, non comparten a estratéxia 
promovida por destacados membros dos seus respeitivos partidos baseada 
en identificar publicamente nacionalismo e atentados terroristas. A 
fontanería conservadora atribuiu, nun primeiro momento, as declaracións 
de Manuel Fraga a un estado de nervosismo provocado pala enferniidade 

da sua dona. De feito, até ó dia seguinte e despois de várias reunións do 
partido, segundo puido saber este periódico, a intervención do presidente 
dáXunta non contou c·o_apoio público dos seus Conselleiros. Entre alguns 
dirixentes e deputados socialistas ta.mén sentaron mal as manifestacións 
realizadas por Francisco Vázquez, feito que foi pasto en coñecemento 'de A 
Nosa Terra, ainda que preferiron gardar a sua identidade. 

•A. EIRÉ 

A estratéxia informativa da Rádio 
Galega e da TVG pode ilustrar co
mo foi variando a información dos 
méios públicos a respeito das de- . 
claracións de Manuel Fraga lribar
ne, realizadas o pasapo 21 de De
cembro, e na~ que acusaba ao_ 
BNG de organizar unha espécie de 
guerrilla urbana. Nos informativos 
do mediodía as declaracións do 
presidente autonómico situábanse 
entre as de terceiro orden. Pola 
noite xa tiña mudado a xerarquia e 
no Telexonnal 2 non só se abría 
con esta nova, senón que as decla
racións eran incluidas nun bloque 
xenérico dedicado ao terrorismo. 
Este tratamento informativo levou á 
sección sindical da CIG na RTVG a 
"lamentar a falta de rigor e de ética" 
dos informativos deste méio. 

Nun primeiro momento, membros 
do gabinete de prensa do Partido 
Popular trataron. de minimizar de 
viva voz, e no ámbito do Parla
mento, o alcance das declaracións 
presidenciais. Segundo estas fon
tes, as afirmacións de Fraga, reali
zadas · na roda de prensa que ha
bitualmente se celebra despois <;lo 
Consello da Xunta, eran froito do 
estado de nervios no que se atopa 
o presidente por mor da enfermi
dade da sua muller, xa en fase ter
minal. A disculpa non foi admitida 
polos nacionalistas, · ainda que sí 
por algun deputado socialista co
mo António Carro. Os primeiros 
lembraroo a esquisite'z coa que, 
desde hai anos, era tratada a vida. 
personal de Fraga lribarr:ie, poñen
do o énfase en que nunca fixeran 
uso político dela. 

As fortes críticas dos parlamenta
rios nacionalistas terian sido, · ao 
parecer, as que abrigarían a Con
s e 11 e iros e deputados do PP a 
arroupar a Fraga lribarne co gallo 
de evitar que a polémica abrise un
ha fenda no partido e que a fin de 
contas fose o BNG o beneficiário. 
O mesmo dia e surprendentemen
te, o Presidente interviu catro VE!
ces no pleno parlamentar, en con
tra do que nel é habitual, mesmo 
sen estar en uso da palabra, polo 

. que tivo que ser chamado á orde 
pola Presidéncia do Parlamento: 

Vázquez Portomeñe saiu en de
fensa de Manuel Fraga o Venres 
22 -as declaracións do Presi
dente foran o dia anterior-, loan
do no parlamento a traxectória 
democrática deste e sinalando, a 
respeito do BNG, que "o mellar 
modo de vengar unha inxúria é 
non parecerse a quen a infiriu". 
Afirmación que semellaba levar 
implícito un distanciamento da 
postura presidencial. 

Incomprensión 
dos empresários 

Vários Conselleiros foron tamén 

A parlamentária Olaia Fernández do BNG recordou o pasado fascista de Fraga. Outros deputados nacionalistas lembraron as res
ponsabilidades do ex-ministro de Franco nos asesinatos de Vitória ~ Montejurra, así cómo as multas impostas por el aos xornais 
cando era ministro español da censura. A. PANARO 

interrumpidos, desde o momento 
en que se coñeceron as declara
cíóns de Fraga, con chamadas te
lefónicas de coñecidos empresá
rios, segundo t!vo coñecimento A 
Nasa Terra,. que mostraron o seu 
malestar palas afirmacións reali
zadas polo responsabel da Xunta. 

Persoas relacionadas coa pesca, o 
marisquero e a construción, mos
traron a sua disconformidade ante 
vários dírjxentes do PP polo "inten- -
to de criminalizar calquer protesta 
popular que se desenvolva na Gali
za, mostrándoas como alentadas 
desde tora". Segundo un destes 
empresários, que recoñeceu ter co
mentado a situación cun Consellei-

, ro,"a presión popular é un dos ar-

gumentos que empregamos todos 
en Europa, incluida a Xunta". As 
mesmas fontes recordan que foi a 
própría Xunta a que colaborou na 
convocatória da manifestación .do 
fletán celebrada en Compostela. 

Discrepáncias no PSOE 

· As declaracións de Francisco Váz
quez relacionando o BNG co terro- · 
rismo e calificándoo de ser unha 
"H B "Sen ETA" levantaron tamén 
non poucas discrepáncias na dire
ción socialista. As manifestación 
do alcalde coruñés foron ratifica
das con posterioridade, descalifi
cando a ideoloxia nacionalista no 
seu conxunto (nacionalismo;;:;;terro
rismo). Atribuiulle ao BNG unha 

moderación das suas mensaxes, 
sobre todo na sua última Asem
blea Nacional, o que daría máis 
razón para "desenmascarar" a sua 

· verdadeira faciana. Sinalou que a 
frente estaba dominada por "sepa
ratistas" e "marxista-leninistas". O 
fondo das declaracións de Váz
quez tendía a excluir aos naciona
listas do xogo democrático. 

Dirixentes e cargos públicos socia
listas mostraron inmediatamente e 
en privado ·a sua disconformidade 
con estas declaracións "por ser 
falsas e inoportunas políticamen
te". ·Un dos cárregos eleitos do 
PSOE que se manifestou neste 
sentido pediu manter o anonimato 
"porque xa nos chegan ben as po-

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

BNG e· CIG estudan ._emprénder ! 
1 

accións legais contra Fr~ga· e Vázquez ¡ 
As direccións de BNG e CIG 
acordaron realizar un estudo xu
rídico para d_ecidir se procede 
levar aos tribunais tantq a Fraga 
lribarne como a Francisco Váz
quez. O Portavoz Nacional do 
BNG, Xosé Manuel Beiras, con
sidérou "moi graves" as declara
cións do alcalde coruñés, afir
mando que "raian na delincuén
cia política ou común". Beiras 
declarou que gostaria de coñe
cer se outras persoas relevan
tes do PSOE, como Príncipe, 
pensan igual que Vázquez, e 
cal é o papel de Miguel Cortizo 
como portavoz do grupo parla-

mentário socialista. Beiras exi
xi ull e ·á dirección federal do 
PSOE "que se aclare", dado 
que existe un acordo tácito de 
non belixeráncia entre forzas 
progresistas. 

Pota sua banda, a direccion da 
CIG, calificou de "intolerábeis" 
as declaración$ realizadas polo 
presidente da Xunta,. agravadas 
porque foron realizadas "en cali
dade de rep~esentante máximo 
dunha institución e logo da reu
nión habitual do Consello da 
Xunta". A CIG considera que 
Fraga pretende "desacreditar ao 

.1 

nacionalismo como alternativa 
política en auxe e ao sindicalis
mo galega que, desde hai me
ses, ven desbaratando a imaxe 
feliz do modelo virtual de Galiza 
que Fraga ten criado através da 
sua Secretaria de Comunica
ción": A CIG engade que estas • 
declaracións son prórias "dun 
home tora de si, obnubilado pa
las lembranzas do seu inequívo
co pasado franquista. Sobre vio
léncia, tramas, contactos incon
fesábeis, ad·estramentos, fon
dos reservados, terrorismo, etc, 
sabe .Fraga, sen dúbida, máis 
ca ninguén:·.• 

. lémicas que ternos no partido". Un 
alcalde socialista chegou a per
guntarse "como podemos descali
ficar pública e contundentemente 
a unha forza coa que nos unen 

· pactos municipais sen que rache
mos, en consecuéncia, con ela". O 
mesmo político acusaba ao alcal
de coruñés de "pensar , coma 
sempre, de xeito localista", afir
mando que non só defende postu
ras de antinacionalismo visceral , 
senón que non "é capaz de aturar 
na Coruña a oposición do BNG". 

Desde o PSOE de Vigo tamén se 
critica a Francisco Vázquez e a 
sua falta de estratéxia "atacando 
ao BNG, cando o verdadeiro nemi
go é o PP". "É certo que competi
mos eleitoralmente cos nacional is
tas", recoñecia, "pero non son os 
votos que poden ir parar ao BNG 
os que nos van facer perder as 
eleicións no Estado, senón aque
les que nos colla a dereita. Os vo
tos do. BNG poden sernos úteis 
ainda en determinadas situacións". 

Alguns parlamentários socialistas 
non ocultaban o seu descontento 
pola posición mantida polo porta
voz, Miguel Cortizo, quen "na vez 
de atacar a Fraga por desviar a 
atención do debate dos orzamen
tos, non só fixo culpábel ao BNG, 
senón que disculpou a Fraga e lle 
deu o seu apoio , acolléndose a 
situación personal do presidente". 

Apoios de Villanueva e 
Nuevas Generaciones 

Mentres tanto, o dirixente das Xu
ventudes Socialistas, David Balsa, 
denunciaba publicamente en Lugo 
a campaña que tenta criminalizar 
ao BNG "cando, nen esta organi
zación nen a CIG, teñen nada que 
ver cos movimentos violentos". 
David Balsa, que estivo presente 
en Madrid na contestación de Be
lloch sobre a violéncia na Galiza 
realizada no Senado, afirmou que 
o Ministro en ningun caso se refe
riu ao BNG ou a CIG, nen na sua 
intervención parlamentar, nen na 

· conversa que mantiven con el a 
continuación". Para Balsa as orga
nizacións violentas que teñen rela
ción con Jarrai, "son coñecidas e 
teñen nomes como AMI". 

Pola sua banda, Nuevas Genera-
. c;iones de Lugo acusou aos CAF 

de estar en contacto co mundo vio
lento, recordando que convidaran 
ao xomalista galega e actual traba
llador de Egin, Pepe Rei, a dar un
ha conferéncia. Pola sua parte, o 
reitor compostelano, Dario Villa
nueva afirmaba que "eu tamén so
frin a violéncia dos CAF". Final- · 
me.nte, e na liña das anteriores, re
alizou igualmente declaracións pú
blicas Anxo Guerreiro, portavoz de 
EU-UG, quen afirmou que tanto na 
CIG como no BNG existe "un sec
tor .non moi democrático que está 
cobrando demasiada forza".• 
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O Governador· da Coruña 
contradi a Fraga e VázqUez 
O Governador Civil de A Coru
ña, Carlos Vacas, afirm.ou que 
non existe ningunha constáncia 
de que organizacións do entorno 
de ET A manteñan relacións con 
grupos' legais galegos, como o 
BNG ou a CIG. O Governador 
manifestou que non quería en
trar en controvérsias con Fraga 
-e con Francisco Vázquez: "non 
afirmo, nin quito razón nen a 
dou, só digo que, desde o ponto 
de vista policial, vemos as cou
sas doutra maneira". Vacas con
sidera que "só hai probas para 
dicer que várias persoas foron 
detidas e postas a disposición 
xudicial por colocar artefactos 
exploxivos. Estas persoas per
tencian a Assemblea da Mocida
de Independentista". 

Carlos Vacas tamén recalcou que, 
de existir algun grupo radical, son 
poucas persoas e están perfecta
mente controladas, pois van "a to
das as manifestacións, con propa
ganda e teñen unha ideoloxia moi 
carácterística e procedimen,os se
mellantes a grupos radicais dou
tros lugares", pero pontualizando 
que mália as semellanzas léxicas 
"estes temas non se poden sacar 
de contexto". Tamén quixo deixar 
constáncia de que aquí non se 
dan as condicións para que poda 
enraizar un movimento radical se
mellante ao de Euskadi. Vacas ta
mén recalcou que non se podia 
relacionar aes grupos violentos 
con organizacións políticas, poste 
que non existen probas. 

Estas declaracións, contrárias a 

Manuel Fraga e Francisco Vázquez 

(á direita), empregaron as suas armas 

para criticar ao nacionalismo 

como ideoloxia e como 

alternativa política. 

liña oficial de criminalizar ao· na
cionaoismo galega, foron minimi
zadas pola maioria dos meios de 
comunicación, merecendo titular 
só en dous xornais e aparecendo 
en portada unicamente en El Co-

rreo Gallego. Neste rotativo, ná 
vez de recoller o desmentido do 
Governador, insístese -en portada 
na relación "dos radicais vascos 
cos galegas", pésie a que Vacas 
afirmara todo o contrário. • 

MORRAN OS REIS CATÓLICOS 
MANuEL VEIGA 

Quen coñeza as bambalinas do poder saberá que 
non se utilizan todos os resortes máis que cando é 
estritamente necesário. Mover a infanteria custa car
tas. Algún ditador bananeiro viuse abrigado a dimitir 
conforme lle chegou a factura da contrainsurxéncia. 
Os directores de xornais telefonearán axiña para co
brar en publicidade institucional tanta mentira (a 
mentira cando é !lagra~te retira prestíxio e leitores). 

E o motivo desta guerra non pode ser que unha for
za até agora minoritária saque, nas xerais, o dez ou 
doce por cento dos votos. Mesmo iso serveulles 
sempre para amasar a xenerosidade da democrácia. 

A Fraga alporizouno a protesta dos mexiloeiros e non 
é raro. Son --ou eran- vo-
tantes del. Fraga sabe que 

Despois chegou Nqgueira, un home de Sodiga, e 
afirmou que a alternativa chamábase BNG. E 
que calquera outra era inútil. Daquela tremaron 
con máis forza que nunca as cadernas. Cando os 
nacionalistas dixeron, na sua VII Asamblea da 
Malata, que aspiraban ao poder para ca.mbiar 
Galiza, Fraga lribarne xa tiña man na pistola das 

. inxúrias. ' 

Velaí a guerra. Unha burguesia contra outra. Uns 
empresários enraigañados no país, que ven minguar 
a facturación a cada golpe de UE, e mitros mera
mente acampados -que decia Otero Pedrayo- co-· 
mo as centúrias romanas, especulando, peneirando 
o ouro, para lego liscar con el e gastalo en Roma en 

putas abisínias. 

os armadores viran con bos 
ollas. as manifestacións do 
fletán e que as suas mulle
res, traballaron canda as 
dos mariñeiros, tecéndolle 
unha alfombra de frores 
aos sindicalistas. E Fraga 
sentiu tamén como as Co
misións Labregas compa
dreaban con Leima após da 
merca de Lactária e tremeu 
cando o Pastor despediu a 

Isa é o que move o corpo 'V elaí a. guerra: unha central do exército. o Paco 
Vázquez que· agasallou con 

burguesía contra OU tra, uns terrees de balde a Con ti-

De la Dehesa, un sacerdote 
de Maastrique, e voltáron-

/ . . ~ hente -ese$ hiper que 
empresanos enra1ganados chulean aos produtores ga-

/ legos pagando a noventa 
no pa1s e outros meramente -dias o que venden nunha 

d " hora- e o Romai q1:1e boi.-acampa OS cotea os acordo·s de Caa-
maño cos mexiloeiros a ba
se de medidas sanitárias de 
excepción. 

selle arpar os cabelos que Declaran vedado o nacio-
lle restan ao sentir que Co- n.alismo -terroristas, no 
ren lle dera o finiquito a tocar peligro de muerte--
Gonzalo Fernández, economista de la Villa y Corte, porque os seus intereses son de fara. Chegou a 
pero ignorante e insensibel co campo galega. Gaio- hora da verdade para os empresários ·galegas. Que 
so, presidente de CaixaVigo anda a dicer, após da se ollen nos estandartes do Máriscal Pardo de Cela 
sua entrevista con Beiras, que o león do. Bloque non quen desta volta, en alianza táctica cos. hirmandi-
é tan tero. Fraga espernea xa por baixo da mesa ños, non perderán a cabeza. Que vaian ao cine a 
cunha friaxe que lle ventila os osos. - .. __ . -'?er Br_av!lhf:Jart, + .. . . .· .. _ . . . ..• ~ • . . . 

RECADEIROS n·o PODER 
MANuEL·Dms 

As explosivas declaracións efectuadas polo Presidente da Xunta de 
Galicia, Manuel Fraga, o pasado día 21 de . Decembro, logo da sesión 
habitual do Consello, nas que calificou á CIG como un dos "brazos ar
mados do BNG", así como o posterior tratamento informativo que recibi
ron nos médios de comunicación, son dunha gravidade extrema e confi
guran o que Noam Chomsky define como· un "modelo de propaganda". 

As declaracións en si mesmas, o seu contido textual, poderían efectiva
mente considerarse como un novo exceso verbal dos moitos que Don 
Manuel ten ao longo ~o ano, unha máis das licénci~s autoritária~ que, 
como tales, os médios se aprestan a disimular habitualmente. Sen em
bargo, neste caso, enmárcanse nunha cámpaña que ven de atrás, ·que 
tivo altos e baixos, máis que reviste carácter recorrente nos media con 
independéncia de quén sexa o protagonista en cada momento, cháme
se Fraga, o fiscal xefe do TSXG, Malvar, Díz Guedes, Paco Vázquez de 
La Coruña, Suso Díaz, Mosquera ou Geluco Guerreiro. Paralelall)ente, 
nos prévios e nos postres, desde a máis completa impunidade, os ape
sebrados columnistas asesta~án os golpes, darán por feíto e probado 
todo, sermonearán, impartirán cátedra, dictarán as normas de convi
véncia, de toleráncia e responsabilidade ... nunha subordinación ao Po- . 
der ~en precedentes. 

Non cabe dúbida de que existe unha clara intención política que ten, 
obviamente, claves eleitorais tamén. Responde a unha configuración 
predeterminada do panorama partidá.rio baseado no bipartidismo e na 
alternáncia e no que o 'nacionalismo galego ocupaba un papel marxinal, . 
anecdótico. Sen embargo, as expectativas do BNG, a súa aposta por 
ser alternativa de governo cribe!, enchen de preocupación aes poderes 
fácticós. Non poden tolerar . 
que o seu esquema poida - - - - - - - - - - - - - -
ser alterado pola realidade 
social. En consecuéncia fan 
e f arán · tód os os esf orz os 
por ubicarnos aló onde eles 
queren, onde menos -moles-
tamos, á marxe. · 

A capacidade mobilizadora e 
o avance electoral evidente 
do BNG, así como a crise do 
bipartidismo en Galiza, coin
ciden coa ·consolidación 
doutro poder, o sindicalismo 
galego que a CIG represen
ta, única organización sindi
cal que avanza significativa
mente, que chega a gañar 
na província de Pontevedra, 
que ocupa a primeira posi
ción alá onde existe debate 
sindical, opcións claras e 
configuradas, nas empresas 
de máis de cen traballado
res, que golea nas de máis 
de cincocentos, segundo os 
datos oficiais das recente
mente rematadas Eleicións 
Sindicais. 

Ademáis, a CIG, leva meses 
poñendo sobre a · mesa, en 
solitário, os graves proble-

'Criminalizando aos 
traballadores, 

ocultando as causas e a 
· orixe dos conflitbs, 

satanizando as 
protesta."s, tapando a 
boca da oposición, 

pechando a cal e canto 
os médios, vendo todo 
como asuntos de Orde 

Público non pode 
haber diálogo nen 

n~gociación: non hai 
nada que facer" 

mas que nos afectan, como . 
traballadores e como sociedade. Son datos reais qllé confirman tódos 
os analistas independentes recoñecidos por moito que a Secretaría de 
Comunicación da Xunta o.s enmudeza. Os indicadores económicos ga
legas amosan, sen dúbidas, que as nosas diferéncias co Estado e Eu
ropa aumentan , que retrocedemos, que o futuro está sendo hipotecado, 
que os sectores estratéxicos e a indústria están en liquidación, que nas 
infraestruturas nos tourean, o desemprego non cede, a precariedade 
aumenta, a povoación activa diminúe ... 

Estos ásuntos, estes conflitos non os inventa a CIG, están aí para quen 
queira velos. Crim inalizando aos .traballadores, ocultando-as causas e a 
orixe dos conflitos, a súa natureza, ignorando as .consecuéncias que 
provocan en miles de persoas, satanizando as protestas, tapando abo
ca da oposición, pechando a cal e canto os médios, utilizando a xustiza 
como arma arroxadiza, vendo todo como asuntos de Orde Público non 
pode haber diálogo nen negociación: non hai nada que facer. 

O papel que os médios de comunicación e~tán adoptando, de su.bordi- . 
nación, dando énfase inusitado ás declaracións de Fraga, sen contras
tar as opinións, impedindo o lexítimo dereifo de réplica, marxinando o 
desmentido proprio, ocultando a realidade, inventando tramas e ·cone
xións, amedoñando· á sociedade, amosa o grao de servidume, de con
trol, a falla de independencia, o alineamento coa cruzada oficial, sen 
contrnvérsi? perceptibel, recadeiros do poder adicados a construir as 
histórias que encaixan á perfección na Orde do Día de Fraga. Triste pa
pel para uns médios que. teñen amasado, de sobras, a quén sirven. 

Para cando médios próprios, galegas~ diáriÓs, ao servicio de Galiza? 
Vai senda hqra de que empecemos a construilos , contra ninguén, como 
retererM~ .a!t~~na_tjyo,s,qqu_tr<?. r:nodelq socia!./~ 9u~ _esper_a~os~ ~ 
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• Un insubmis~ 
# come.zara o ano 

ingresando 
, na cadea 

O vindeiro día 2 de Xaneiro ás 
sete da tarde, o insubmiso Xosé 
Maria Valeiras Roldán ingresará 
na cadea de Vigo despois de ser 
xulgado o pasado mes de Xullo, 
cando estaba a piques de ser 
aprobado o novo Código Penal. . 
Valeiras é insubmiso á Prestación 
Social Substitutória, que tiña que 
cumprir hai tres anos en Rádio 
Ecca. A petición do fiscal foi 

..R.C~,,.'(J.li,7...,0,Ú,\i 

, condeado a dous anos, catre 
meses e un dia. O seu 
enxuizamento provocara unha 
acampada de solidariedade 
diante dos xulgados de Vigo.• . 

•Un dos 
imputados 
no caso Arnoia 
dimite 
do Consello 

Xosé Martínez Peña, que está 
imputado na falsificación de 
contraetiquetas no Ribeiro de 
matute, deixou o seu cargo de 
vocal no Consello Regulador. O 
que tora concelleiro do PP en 
Castrelo de Miño votou a favor da 
aprobación da vendima para 
Caves Fin de Siglo e á entrega de 
etiquetas a Cosecheros; ambas 
decisións estan recorridas no 
Tribunal Superior de Xustiza. 
Martínez Peña, coa sua decisión, 
quedou d.esvencellado do sector 
embotellador da Denominación 
de Orixe.+ 

• Eleicións 
o 3 deMar.z~ 

Sabiase o m~s pero non estaba 
segura· a data concreta. Foi o 
anúncio de Manuel Chaves, 
presidente do Governo andaluz, · 
de que as eleicións nesa 
comunidade serian o 3 de Marzo 
o que fixo confirmar. a data das 
xerais. Para Felipe González, 
non é lóxico convocalas o 
mesmo ffles que as andaluzas 1 

cuns dias de diferéncia. O 9 de 
Xaneiro terán que quedar 
disoltas as· Cortes e o 29 do 
mesmo mes, os partidos 
políticos terán que ter pechadas 
as suas lista~ eleitorais. +. 

• Nas últimas 
transferéncias · 
non se incluen 
os bens 
mili~res 

XOSÉ·LOIS 

informou das últimas que se 
transladaron a Galiza. Estas son a 
expedición de titulas académicos, 
estacións de autobuses, 
ensinanzas naúticó-deportivas, 
instalacións radiactivas de 
segunda e terceira categoria, 
servizos do SENPA, e persoal do 
Hospital Milit~ da Coruña. Ainda 
que neste último ponto, o 
representante do Ministério de . 
Economia votou de xeito contrário 
ao financiamento contemplado no 
traspaso de persoal, con 462 

· millóns alegando que Galiza non 
pode modificar a sua participación 
nos presupostos xerais. O 

• Auga mineraJ 

,~.., .. "'"' . "'~ .., .,"\ . 

parlamentário nacionalista 
interesouse pala razón de que 
non se transfiran os centros de 
ensino primário e. secundário que 
están baixo convénio entre o 
Min.istério de Educación e o de 
Defensa. A resposta foi que hai un . 
tratamento especial para os fillos 
de axentes das forzas armadas 
polo que están exentos de 
r~ber calquer materia eh 
galega, mesmo a língua e a 
literatura. Os edifícios de valor 
histórico ou cultural que xa están 

·desocupados polos militares 
tampouco serán transferidos 
porque é necesária a sua venda.• 

_ para os habitante,s de Lugo 
En Lugo, non terán auga potábel .no .Nada! xa que a crecida do rio 
Miño atranca o traballo da depuradora, .que non pode con todos os 
resíduos que leva a auga. Por terceira vez no que vai de ano, os vi
ciños da ddade non podarán beber ·a auga da. billa, só poderán utili-- . 
zala para o aseo. A nova depuradora, na ·qúe a Gonsellari~ de·Polí
tica Territorial investiu máis de cincoGentos millóns, ainda non· co
mezou a funcionar mália que estaba previsto · que se inaugurara 
heste mes. Será a mediados de Xaneiro, segundo a Conse'llaria; 
cando ~e poña a funcionar. Mentres, ·a proposta da Plataform'a pala 
Defensa do . Miño de non cobrar no recibo da auga o corresponden
te aos dias que non é potábel, foi aceptada polo ~lcalde Xaqúin Ma
ria García Díez. "Precisamente, come~u o xuízo oral contr~ vinte 
membros da Plataforma por unha denúncia apresentada pohi funda-

• Ourense, 
marxinada nos 
presupostos 

Os deputados do BNG, 
Alfredo Suárez Canal e ·
Xosé Henrique Rodríguez 
Peña, denunciaron a 
marxinación que sofre a 
província de Ourense nos 
presupostos da Xunta 
rei::entemente aprobados. 
A denúncia basease na 
"auséncia dun compromiso 
do Governo galega con 
Ourense, xa que se utiliza 
para facer promesas que 
despois non se cumpren". 
Os parlamentários 
nacionalistas criticaron a 
atitude do PP, rexeitando 
os investimentos reais para 
unha província castigada 
economicamente. Os 
sectores máis afectados, 
segundo Suárez Canal e 
Rodríguez Peña, son o 
ensino, as autovías, a 
pizarra, a pataca e o 
Ribeiro.• 

• Hai áncuenta millóns I 
de nenos na rua 

Representantes de várias 
ONGs reuníronse 
recentemente en Manila 
para tratar o problema dos 
nenas que viven na rua. Só 
o 1 % destes cativos 
receben algun tipo de 
axuda asistencial. Ademais 
de afirmar que o 20% dos 
nenas marren tras viver 
cinco anos nas ruas_, os 
participantes .no encontro 
reseñaron que no mundo 
considerado desenvolvido 
o problema destes nenas 
non é prioritário. 
Precisamente, no país 
anfitrión do encontro das 
ONGs Nenos da rua e 
saude, hai unha alta 
porcentaxe de 
mendicidade infantil, ca 
agravante do consumo de 
drogas como pegamentos 
ou dis·o1ventes. • 

• Rexeitan 
a vixiláncia 
privada nos 
coléxios de Vigo 

A decisión do governo 
popular de Vigo de 
encargar a unlía empresa 
privada a vixiáncia dos 
coléxios públicos xa 
provocou as reaccións da 
Federación Olívica de 
Asociacións de Pais e da 
Mesa de Directores de ' 
Centros, ademais dos 
representantes municipais 
do BNG. Para os voceiros 
dos pais de alunas, a 
persoa que vixie o centro 
debe estar integrada no 
mesmo para coñecelo. 
Ademais non .están de 
acordo con que as chaves 
das escalas estexan en 
mans de persoal alleo. Os 
directores tamén están a 
estudar alternativas á 
iniciativa da equipa de 
Manuel" Pérez. 

o Sábado 23 foron 
aprobados os presupostos 
do concello nun pleno onde 
as protestas dos viciños 
foron sonadas. Tanto a 
Federadón de Asociacións 
de Viciños· comó PSOE e 
BNG amasaron a sua 
oposición a uns aumentos 

'que sobrepasan o teito do 
. IPC.• 

• ExpedientQdo 
o comité de empresa 
do pbrto da Coruña 

Os membros do comité de empresa do 
porto da Coruña recebaron a notifica
ción de que selles tiña aberto un expe
diente disciplinário. A Autoridade Por
tuaria comunicoulles que estaban acu
sados duns feitos calificados como fal
ta grave. As acusacións retírense a un
ha protesta do~ me[bros do comité 
pola utilización¡ dun a grua privada, 
dentro. do recinto port ário, mentres as 
gruas da empresa permanecian paradas, 
segundo comunica o sindicato CIG. • 

•Retiran un xoguete 
• que que1mou 

a dous nenos 
Dous irmáns de Santiago, Nuria e Xe
sus Otero Devesa, de cito e once anos, 
queimáronse ao manipular un xoguete 
químico. O acidente produciuse ao es
toupar o recipiente no que mesturaban 
diferentes ·sustáncias e provocoulles 
queimaduras de segundo e terceiro grao 
no setenta por canto do carpo. Os dous 
cativos sofriron xa intervencións quirúr
xicas e están baixo respiración asistida. 
O xogo Quimicefa comezou a ser retira
do dalguns centros comerciais polos 
responsábeis dos mesmos uns dias 

. despois do acidente. A dirección de 
Consumo da Xunta seguiu coa tarefa 
para que non se comercialice na Galiza. • 

Un policia Identifica a Marcos con Rafael S. Guillén 

• O exército mexicano 
instala unha base 
en Chiapas 

Co argumento de posíbeis accións dos 
zapatistas para conmmemorar os dous 
anos da revolta do 1 de Xaneiro, o exér
cito mexicano está a efectuar maniobras 
na rexión de Chiapas. O Exército Zapa
tista de Liberación Nacional denunciou 
que a instalación dunha nova base mili
tar en Chiapas racha coa vontade de 
paz amasada polo Governo nas conver
sas mantidas. Asimesmo, denuncian os 
comentários dos soldados do exército da 
inminéncia dun ataque contra o EZLN. + 

• Os caciques 
brasileiros 
recompensan . a 
mo~ dos .. labregos 

Despois do asasinato dun concelleiro do 
Partido dos Trabalhadores do Brasil, a 
tensión vai en aumento nas comarcas li
mítrofes con Bolivia. Agora tócalles a vez 
aos labregos que lideran o movimento .. 
dos Sen Terra., que considera necesária 
unha reforma do agro para un reparto 
xusto da terra. Os cinco líderes deste mo-
im_ento foron am~azados por teléfono ou 

con visitas a casa de vários pistoleiros . 
Os terratenentes da zona teñen pasto 
prezo a sua cabeza, uns seis ,millóns de 
pesetas para que sexan asasinaqos_. + 

Frar1cisco f3odríguez, ción de Férias e Exposicións, que, preside o alcalde. Retírese~ várias 
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GALIZA E M NDO 
CONFLITOS DA PESCA 

O box irlandés poderia non abrirse para os barcos galegas 

Atienz~ avala· que Alema_ña 
se faga con parte da cuota dó fletán da Galiza 
•H.V. 

O reparto das cuotas do 
fletán en Europa non se 
corresp~>nde coa realidade 
das frotas ás que foi 
asinado, denunciaron as 
asociacións armadoras de 
pescada e pesquerías 
várias. Por esta razón, 
entenden que España 
debeu vetar o Acorde 
estabelecido pala Comisión 
na madrugada do 22. 
"O 66,84% asignado a España, o 
28% a Portugal e o 5, 14% a Ale
maña non se corresponde coa 
realidade destas frotas, rachan
do co princípio de estabilidade 
relativa que tanto defende a 
Unión Europea cando se trata de 
limitar as cotas de pesca a Espa
ña", denunciaba unha nota da 
Cooperativa de Armadores de 
Vigo, respostando ao Acordo da 
Comisión Europea, avalado polo 
Ministro de Agricultura e Pesca, 
Luis Atienza, para repartir as 
11.700 toneladas deste peixe 
que corresponden a Europa. 

Galiza pasa de pescar o 800.k do fletán ao 66,84%. 

os armadores, que reclaman un recorte na reunión da Comi-
que España vete o Acorde. sión de Pesca celebrada o 22 de 

A valoración de perdas que fan 
os armadores está en 13.000 
millóns de pesetas anuais en 
primeira venda desde o" comeio 
da guerra do fletán, ao pasar 
de pescar 44.000 toneladas en 
1994 a 7.398 en 1996: é dicer 
unha redución do 83%. 

Decembro, ainda que non chegou 
ao volume que aspiraban para al
gu nhas zonas (o 30%), senón 
que ne conxunto a redución foi do 
8% das capuras. Oeste xeito, o 
Total Autorizado de Capturas 
(TAC) é de 20.090 toneladas. O re
corte no rapante é menor: o 3,8%. 
Europa só aceitou o aumento rias 
capturas de peixe sapo (3;5%) e 

A cota de pescada tamén sofreu xurel e parrocha (2,7%). 

A IGLESIAS 

A renúncia de Mt;1rin 

Luis Atienza e o Consello de Mi
nistros de Pesca recordaron ao 
sector pesqueiro galega que 
non todas as notícias eran ma
las: o box irlandés ten que abrir 
para os barcos españois a prin
cípios de Xaneiro. En teoria, os 
barcos galegas volverian a un 
caladoiro do que foran expulsa: 
dos hai 18 anos, cando a exten
sión das 12 ás 200 millas o lími-

te das augas xurisdicionais. 

Irlanda, cando a negociación de 
entrada do Estado español na 
CE, presionou e conqueriu que 

. nesta área quedase excluida a 
frota galega durante un periodo 
transitório de dez anos, ·q.ue 
agora remata. Daquela, Galiza 
quedou tora da polític~ pesquei
ra comun e sofreu un revés do 
que, en teoria, non habia sair 
ben parado ... O Governo falou 
de mal menor a cámbio de eli
minar un atranco que podia im
pedi_r o tratado de Adesión. O 
máis grave da ·forma de nego
ciar do despois comisário Ma
nuel Marín foi a carta secreta 
enviada polo Governo español 
ao irlandés renunciando perma
nenemente aos seus. direitos 
nas augas entre as seis e doce 
millas e comprometéndose a 
non r'eclamalo9 máis nunca. 

As afirmacións do Cons.ello, 
conform~ ás que o box irlandés 
abre o dia un, non se corres
ponden coas inteñcións decla
radas polos británicos, cuxo 
Congreso aprobou unha resolu-

. ción para trasladar ao Governo 
irlandés unha proposta para ve
dar o aceso dos barcos gale
gas ao caladoiro en conflito. O 
ministro de pesca do ·Reino 
Unido realizou unha declara
ción segundo a que a preten
sión da Cámara dos Comuns é . 
irrealizábel, pero Irlanda cami
ña nom mesmo sentido que os 
deputados británicos.+ 

España e Portugal eran os dous 
únicos estados europeus que 
pescaban fletán nas augas pro
fundas de Flemish Cap, por fara 
das duascentas millas do Cana
dá, en augas internacionais regu
ladas pola NAFO. Unha tecnoloxia 
galega descoberta en 1990 per
mitia a explotación dun caladoiro 
até antón sen aproveitar. Durante 
os últimos anos, Galiza facíase 
co 80% das capturas, o 20% res
tante era para Portugal, que cen
traba a sua actividade no baca
llau, xa que o fletán era unha 
pesqueira incidental. Contado, a 
nova distribución sapón que a 
Portugal correspóndelle un 30% 
de cota con respeito á Galiza. 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Canadá quer ampliar 
de 200 a 350 millas . as suas augQs 
Doutra banda, ven de coñe
cerse a intención-canadiana 
de ampliar a sua xurisdición 
no mar, sobrepasando as 
200 millas tradicionais e che
gando nalg.unhas zonas até 
as 350 millas, coincidindo 
coa plataforma contiflental. 
Os canadianos súmanse á 
iniciativa arxentina de exten
der o seu domínio xurisdicio
nal, neste caso no Atlánticó e 
no Ártico, onde, asegura Ota
va, explotará os rec~rsos de 
gas, petróleo e minarais que 
hai nesas áreas. 

_O Canadá manexa un informa 
científico que indica que nas 
proximidades de, T erranova e 
nun archipélado Artico hai cen
tenares de miles de metros cú
bicos de hidratos de gas, un 
cristal de gas presurizado que 
de momento non ·ten explota
ción comercial -€ posíbel que 
si a teña nun horizonte de vin
te anos-, polo que o sector 
pesqueiro teme que sexa unha 
manobra para controlar unica
mente os recursos pesqueiros .. 
Oeste xeito, as augas inerna
ci onais de Terranova e Fle-

mish Cap, onde historicamente 
traballa a frota galega, pasa-· 
rian a domínio canadiano e os 
barcos galegas perderian un 
caladoiro máis. 

Para os armadores galegas a 
medida significará concunlcar 
a Conferéncia de Nova lor
que do 4 de Decembro, que 
regula a explotación dos pei
xes transzonais e espécies 
altamente migratórias, que 
asinou o Canadá e que ta~ 
mén afecta ás augas que re-
clama para si. + ' 

"Máis grave é o caso de Alema
ña, cuxa frota habia 15 anos que 
non se dedicaba a esta espécie, 
e sempre de forma incidental e 
non como actividade principal. 
Carece de sentido un Acordo 
que reactiva a presenza de fro
tas que desde hai tempo non 
pescaban, cando os países que 
si desenvolvian esta pesqueira 
vense na abriga agora de redu
cir o seu esforzo estractivo", din Situación do Box Irlandés. ---------------------------------------------------------------------------~ 
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CONCELLOS E MEIOAMBIENTE 

,COVELO, DISFRUTA D·O ARTIFICIAL 
ALExANDRE CENDON 

• LoiiDmGUEZ 

No áno 93, coincidindo co comenzo da campaña polí
tica da Xunta de desenvolvemento e apoio ao turismo 
rural en Galiza (propagada pela Secretaría Xeral para 
o Turismo), o concello de O Covelo (Pontevedra) §.a
cou á ·luz un folleto informativo co nome de "Covelo, 
disfruta do natural", que entre outras causas daba a 
coñecer as diferentes parróquias do municipio así co-

. mo os seus distintos lugares de interese natural, os 
restos históricos ou artísticos· monumentais e ensina
ba os planos de dous proxect6s, un o do hipódromo e 
clube hípico no Chan de Pazos e outro; o dun cam
ping en Redondo que ata o día de hoxe non existen. 

Este prospecto non constitue máis que unha das 

municipio unicamente para aproveitamento e recurso 
forestal. Así espécieg-,oriúnd~s galegas· como o carba
llo, bidueiro, acibro, vense relegadas a un segundo pla
no e nun perigo constante de regresión, estando situa
das nos cursos e manees dos ríos, así coma en lugares 
máis remotos e de menos habitantes. Mentres os pri
meiros someten á terra e ao chan a un uso contínuo e 
esgotan os seus recursos, os segundosseguen senda 
utilizados como leña para o lar. 

As serras do município están completamente esfoladas 
debido ás intensas queimas que sufriron e que están a 
sufrir. A Serra do Suido tópase nese estado e se se 
compara coas zonas pertencentes aos Concellos contí

güos de Fornelos de Montes e A La-

e ~charro de Lugo Xa t~n delfin, ou "golfillo", como dirlan os da norma 
esa. Estreou-se .publicamente o-m~tro dia nt1nha roda de prensa sona

da na cidade, botando lume contra 0s CAF (que medo, xa saben, trouxe
ron a falar a Arias Curto e a un do Eguin nun ciclo con xente nacionalista 
do Sahara, Cuba; Galiza e non sei cantos Iháis sítios). E o "golfiño", que 
tamén se chama Francisco Cacharro por ser filio do outro, aproveitou para 
dicer que os CAF (e o BNG) eran terroristas. Vaites, vaites, con-mozo tan 
chuliño. Con que forza entra na política amurallada. Leña, pois, ao mono! 

-- . .. 
M ais o conto ten outra versión. A Cacharro non lle gosta nadilla que 

moitas manifestacións fei~as polo 
concello e o seu alcalde, Xosé Costa, 
para potenciar o chamado "turismo 

- - - - - - - - - - ma, a ár~a de O Covelo leva a pior 

o-tritiquen, e menos que lle arexen-intencións e domillios. A tra
vés de xente diversa do partido governa institucións, organismos co
merciais e empresariais, entidades deportivas, recriativas ~ culturais ... 
todo todiño. Ten esta contemplativa ·cidade nun f)Uño. Tanta forza que 
até pode nomear mestres en certos centros de ensino. Agora anda a 
piques de se facer co control da Universidade para praticar aqui o seu 
clásico direito de pernada. Ao reitor Villanueva non lle debe parecer 
mal a cousa, pois apoia o choio. Vaites, vaites con estes progresistas de 
carnet. Pero en Veterinária parece que se lle revoltaron, e andan alu
nos e profesores polas rúas de Lugo amosando os farrapos emporcalla
dos que o Virrei meteu na Universidade. Por isto, alporizado, saltou o 
filio 'codo terrorismo dos CAF. Saltou, como sempre fai o pai, fuxindo 
pola tanxente, porque nunca contestan as críticas que os sinalan e de
rivan cara aos demos maus do terrorismo e non sei cantas cousas máis 
que dominan aos nacionalistas. Que bo aluno lle saiu ao pai, que bo. 

verde" en O Covelo. 'As pistas 
parte. ·o mesmo cabe dicer da Serra 
do Faro e ate agora non se ten feito _ 
nengún plano de reforestación, nen 
parece que lle preocupe demasiado á 
actual equipa de govemo. 

Das palabras e fotografías de esta 
publicidade, despréndase a imaxe 
dun Covelo idílico en constante ar
monía coa natureza, cheo de bos
ques autóctonos e de espácios natu- · 
rais próprios de Galiza. En contrapo
sición a esa imaxe, queremos darlle 

f orestais xa son 
unha praga ·no 

termo municipal;' 
.Todo o anterior, sumado a que a pre
sa da praia fluvial de Maceira carece 
dunha subida para as troitas, que as 

outra máis acorde coa realidade: a 
do deterioro contínuo e progresivo que está a sofrir o 
entorno·-natu ral. 

Para salientar, basta facer un percorrido polos distin
tos núcleos de povoación e ver a cantidade de verte
doiros de lixo" íncontrolados que hai, na súa maioria 
consentidos polo Concello e neutros casos, criados 
directamente por el. · 

As pistas forestais xa son unha praga no termo munici
pal, destruindo e poñendo en perigo hábitats tanto ani
mais coma vexetais pois, son inexistentes os e~túdios 
de impacto ambiental. 

As árbores que máis abondan son as de crecemento 
rápido, o eucalipto, que como a acácia, é orixinário de 
Austrália, e xunto o piñeiro (e as súas diversas espé
cies de dubidosa procedéncia), estanse a potenciar no 

suas comportas son abertas e a auga 
sae sen facelo de forma gradual, que 

o contido do pozo negro das instalacións desta praia 
e baleirado e verquido no mesmo río Tea, a caza furti
va dalgúns animais, a persecución á que se somete o 
lobo, etc., máis outras múltiples agresións ao entorno, 
inarrábeis, pois senón non remataríamos nunca, po
ñen de manifesto a nefasta actuación en materia de 
medio ~mbiente do señor Costa e os seus concellais. 

Polo devandito, aconsellamos ao. señor alcalde Xosé 
Costa a mudar de eslogan por un que faga xútiza coa 
verdadeira postura que ten e para que se torne ·máis 
sinceiro: "Covelo, disfruta do artificial".• 

Asina._11 este artigo a Asemblea do Suido: Alexandre Cendón Gonzá
lez, Luis Cendón Arawco, Constantino Gil Samped.ro, Nelson Ria! Cru
ces, Arturo Pimentel Villar, Cristina Torres González, Roberto Nieto 
Alonso, Pablo Fémández González, Xurxo Femández Ribeira, Néstor 
Mariño González, Marcos Mariño González, Manuel Xosé Nieto Alon
so, Diego Pimentel Villar, Xosé Ramón Gil Castaño. 

E o paiolo do Pacoché saltou na Coruña co mesmo tema. ,E en Com-
postela renovou Fraga a sua forza de Ministro plenipotenciário dos 

sesenta repetindo copiada cantinela. Mais o conto, como antes, mostra 
outra cara. Hai enquisas que predicen un importante avance do nacio
nalismo, con caída dps da rosa murcha e sensíbel baixa da gaivota 
carniceira. E cadra todo coas páxinas de "El Correo" teimando nunha 
transición galega alleada do contexto (que bichos, os da UPG). Asi 
que nada, tranquilos todos, que o abouro está servido con lupa poli
cial. Andan nervosos e preocupados: entramos en campaña. 

POSDATA: hai uns meses escrebin a história de Abragán, o grande dita
dot. El, despois dunha longa vida de insuportábel reinado, morreu na 
cama tranquilo e santificado polos meios de comunicación aos que 
tanto serviu. Sucedeu-no o fillo, Gutro "golfiño", que imitou ao pai en 
todo por outros corenta ou cincuenta anos de nada. E non seria terri
bel que .a história esta nos resultase de profeta?. "]esus, Jesus mil ve
ces!", <licia unha personaxe de Valle Inclán. Abur.+ 

O MELLOR.DA 
NATUREZA 
N ESTES Dí A ·s s 1 NA LA Dos EN QUE 

REUNIMOS Á FAMILIA E OS AMIGOS 

ARREDOR DA MESA E FACEMOS O POSIBLE 

PO R A G R A D'"J.\. R_L L ~-5'1> E B E M OS E L E-X-. R 
\...; 

BEN, POÑENDO NOS NOSOS CORAZÓNS O 

MELLOR DE NÓS MESMOS E NA NOSA 

MESA O MELLOR DA N ATURE.ZA. · 
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Aprobado o-plan director _de infraestruturas ferroviárias 

O PSOE vota en contra da écotaxa 
•A.E. 

O plano director de 
infraestruturas e o 
imposto sobre a 
contaminación 
atmosférica, ecotaxa, 
foron aprobadas na última 
sesión parlamentar deste 
ano. O primeiro foi adiante 
mália certas discrepáncias 
de PP e PSOE pois entra 
en contradición coa Galiza 
deseñada desde a UE. O 
segundo contou ca voto 
en contra do PSOE que 
actuou "como valedor de 
Endesa e Fenosa", 
segundo Beiras. 

Despois de que nos dias ante
riores PP e BNG tivesen fortes 
enfrontamentos por mor das 
acusacións realizadas por Fra
ga lribarne contra dos naciona
listas, o 22 de Decembro am
bas formacións poñíanse de 
acorde para sacar adiante o im
posto sobre a contaminación at
mosférica, que contou coa opo
sición do PSOE. A postura so
cialista deu lugar a que Xosé 
Manuel Beiras acusase a este 

Sa~os Oujo, {PSOE). 

partido de estar ao servício de 
Endesa e Fenosa, facendo dei
xación dos intereses de Galiza. 
Ao final produciuse un acedo 
debate sobre temas industriais 
entre Santos Oujo, portavoz so
cialista e Xosé M. Beiras. 

O lider do BNG resaltou as 
aportacións da sua organización 
a este proxeto de lei, que "non 
se basa na lexislación compara
da, senón n~ realidade da con-

taminación e sobre o seu cen- O voceiro do PP, Pablo Ege~i-
so". Calificou ademais o tributo que, esforzouse en demostrar 
de progresivo demandándolle · que non houbera pacto co BNG, 
ao governo autonómico que ''te- · pois non "talamos para nada to-
ña a enteireza de aplicalo". O rada comisión" e que este im-
BNG teme que as presións con- poste "non lexitima o princípio 
duzan ao governo galega a mi- de que quen paga pode conta-
nimizar esta leí. Beiras dehun- minar, e non se estabelece tam-
ciou a "alarma e as presións pouco con afán recadatório, co .... 
que recebiu o PP para que non mo afirmaran os socialistas". 
aceitase as propostas do BNG". 

Santos Ojo, pola sua banda, ex
plicou que as emendas ian "ao 
procedemento, a oportunidade e 
ao contido: específicas ao -pro
xeto e non á regulación". Criti
cou que non se teña en conta a 
emisión do Anidrido. Carbónico 
(C02), afirmando que agora as 
empresas estarán máis tranqui-

. las, "porque o que contamina 
paga", criticando directamente 
ao BNG, acusándoo de funcio
nar como grupo de governo. 

A posición socialista provocou 
unha contundente réplica por 
parte do BNG, explicando Bei
ras que este imposto "grava aos 

. que contaminan, ainda que con
taminen por baixo do permitido 
pola lei. A cuestión non é pe
char as indústrias contaminan
tes, senón quedaríamos sen 
nengunha. Non se trata de con
trolar a emisión de contaminan
tes, para iso xa hai lexislación, 
senón de gravar aos que conta
minan-legalmente". 

A leí, que entrará en vigor a par
tires do 1 de Xaneiro, fixa a tru<a 
de 5.500 pesetas por tonelada 
ás empresas que emitan máis 
de. 50.001 toneladas anuais e 
de 5.000 pesetas, para as que o 
fagan entre as 1.001 e 50.000 
toneladas. O 85% da recada
ción procederá de Endesa, 
Unión Fenosa, Repsol e Ence. 

Plan ferroviário 

Neste mesmo pleno aprobouse 
por unanimidade a cuantía míni
ma que debe de fixarse para os 
investimentos contemplados no 
Plan Ferroviário para Galiza. Esta 
non poderá ser inferior a 238.500 
millóns de pesetas. Dentro des
ta, 65.000 millóns de pesetas irán 
destinados á implantación do tren 
de alta velocidade que deberá de 
chegar até Monforte. 

O documentó estabelece un 
plan de 12 anos de duración, 
1.996-2.007. Os seus obxetivos 
son modernizar as infraestrutu-

GRACIAS 
NATUREZA 

ras ferroviárias; reducir sensi
belmente os tempos de viaxe; 
aumentar a seguridade; poten
ciar o tráfico de mercadurias, in
terrelacionando a rede dos ca
miños de ferro cos portes, aero
portos e os principais polígonos 
industriais de Galiza e máis in
tegrar o ferrocarril na trama ur
bana das cidades. 

Esta proposta trata de non re
nunciar ao transporte ferroviário, 
dado que seria imp~escindíbel · 
para a ~rticulación interna de 

· Gal~za. E neste ponto no qu~ se 
aprécian máis· diferéncias entre 
as distintas forzas políticas. PP e 
PSOE teñen como prioridade a 
zona costeira, a chamada "Gali
za das cidades", que preconizan 
alguns dos seus lideres politices, 
mentres a Galiza interior segue 
a desertizarse pouco a pouco. 

A modernización da infraestrutu
ra ferroviária~ pasa, segundo o 
documento aprobado, por unha 
rectificación das curvas e de ri
pados elevados, a construción 
de pequenas variantes, . con re
n·ovación da vía con travesa po-
1 ivale nte; contrución de dobre 
vía, con novos trazados nalguns 
traxectos; electrificación ·de toda 
a rede; bloqueo automático en 
via única; estudo da amliáción 
de estacións e redución dos 
tempos de viaxe através do au
mento de velocidade.• 

As FORTES XIADAS DA PRIMAVEIRA FIXÉRONNOS 

TEMER O PIOR. 

PE.RO AS CHOIVAS POSTERIORES E UN VERÁN SECO E 

SOLEADO PERMITÍRONNOS UNHA V .ENDIMA ALGO ESCASA, 

PERO MOi TEMPERÁ E DE GRAN CALIDADE. 

FRUTO DE TODO ISO, XA COMEZAMOS A EMBOTELLAR AS 

PRIMEIRAS · BOTELLAS DE VIÑA C~STEIRA 95, QUE DE 

NOVO RESULTOU DE CALIDADE EXCELENTE. 

. VIÑA 
COSTEIRA. 
¡6eelurt~../ 

..----



Manifestación de CCOO en Cárria en apoio do grupo Noroeste. V.N. 

Celebrouse a conferéncia preparatÓria do Vi Congreso Confe~eral 

CCOO de Galiza . 
con Antonio Gutiérrez 
•M.V. 

A candidatura oficial, 
identificada co sector que 
lidera a nível Estatal o 
secretário xeral António 
Gutierrez, venceu por 
ampla maioria na 
Conferéncia Congresual 
das CCOO de Galiza 
celebrada o pasado dia 18 
e Compostela. 

A candidatura alternativa obtivo 
só 22 votos, frente aos 112 logra
dos pola maioritária. Galiza coló
case deste modo a ·prol do sector 
dominante no sindicato que está 
a preparar o seu 6º Congreso 
Confedera!. A actual maioria de 
CCOO propugna a reforma dos 
Estatutos que rexeita o sector de 
Agustín Moreno por. considerar 
que cercenaria a composición 
plural nos organismos de máxima 

. direción da central. 

En función deste resultado a re
presentación galega ·no Congre

-so estará formapa por 18 com
.. promisários oficiais, encabezados 
por Xesús Diaz e 3 minoritários. 

A diferéncia entre oficiais e críti
cos foi menor noutras comuni-

. dades. Asi, por exemplo, o con
greso da Comisión Obre-ra Na
cional de Cataluña outorgou a 
pasada semana 51 O votos para 
o sector maioritário frente aos 
443 que recibiu o alternativo. 

Referendum 
para ratificar Mastrique 

Durante a Conferéncia Congre
sual celebrada o pasado dia 18 
en Compostela foi aprobada 
unha resolución de apoio ás 
mobilizacións en Fráncia e ou
tra contra os intentos privatiza
dores do Sergas. 

As CCOO .de Galiza destacan 
tamén a sua defensa do Estado 
de Benestar, cos valores de so
lidariedade que conleva. Tocan
te' á Unión Europea definen a 
sua posición cbmo "crítica e 
construtiva", conforme propug
nan '.'unha Europa Política e So
cial que condicione e regule a 
Europa_ dos mercados". 

CCOO afirma tamén que desde 
esta central "non se aforran críti
cas ao desenvolvemento' das 

. _negociacións do Tratado de· 
Mastrique, á preséncia da pese-

ta no Sistema Monetário Euro
peo pu ás condicións e ritmos 
dos plános de converxéncia". 

O sindicato propón ademais que 
"a revisión do tratado da Unión 

. Europea sexa sometida a refe
r_endum europeo para a sua rati-
ficación democrática". · 

CCOO critic.a tamén a politica 
levada a cabo polo Partido So
cialista: "amáis dura p.olítica ne
oliberal que favoreceu aberta
mente ao capital financeiro e es
peculado('. Considerando que 
estas "poi íticas antisociais ta
mén chegaron a Galiza, esta 
vez da man dun governo aberta
mente de ·dereitas". 

Eleicións 11positivas" 

_ccoo considera, por último, 
"positivos" os resultados das 
eleicíóns sindicais que remata
ron o pasado 15 de Decembro. 
Segundo os datos desta cen
tral, UGT obtivo o 31,7% dos 
delegados, CCOO o 29,2 e a 
CIG o 25,6%. 

Esta central teria conseguido ta
mén, no conxunto do Estado, 
77 .140 delegados, frente a 
71.434 de UGT. + 

O ES~UDQ DA GALIZA DESEl'IÁDQ 
PQR CASTELAQ 
EN ~HAVEIRQ 

PREZQ 500 PTA 
+ 160 PTA DE iASTQS DE ENVIQ 

PA~AME'.NTQ A MEIQ DE SELQS DE ~QRREQS 
QU IN~RESQ NA ~QNTA 

DE CAIXA GALI~IA 
20910501683040001024 

· A NOSA TERRA 

Os ·emigrantes 

Historicamente, Galiza expulsou man de obra contribuindo, así, 
voluntária ou forzadamente ao seu empobrecemento e esmore
cemento colectivo. A contradición entre o ser colectivo e o indivi
dual saldóuse sempre en Galiza en contra do colectivo. Existen 
moitos povos que foron forzados á emigración ou simplemente 
expulsados do seu território. A nosa terra nunca foi especial
mente insolidária cos seus emigrantes. Está por facer unha his
tória séria da emigración galega contada polos próprios intere
sados, pois, polo momento, so existen aquelas histórias conta
das polos que os suplantaron no interior do país impedindo -
conscentemente, case sempre- a implantación de políticas ins
titucionais e económicas que poideran dar algunha oportunidade 
aos galegos na súa terra. 

Ten pouco sentido esperar dos emigrantes galegas grandes 
cousas para Galiza pois, supoñéndo un comportamento racio
nal, os vínculos culturais e afectivos limitaranse ao persoal 
nunca ao colectivo e, polo demais, os que dispoñan de recur
sos farán uso deles do mesmo xeito que calqueira inversor 
doutra nacionalidade ou procedéncia. Semella particularmente 
absurdo atribuir propriedades liberatórias e benéficas aos emi
grantes galegos ou aos investidores de Portugal, Brasil, Eus
kadi, Cataluña ou Córcega, sobre todo, partindo de análises 
teoricamente marxistas. 
Máis, a situación convérte
se en puro dislate cando 
dende unha perspectiva 
nacionalista se xustifica a 
ideaJización da emigra
ción, sobre todo, a Améri
ca. Dias atrás quedei 
abra.iado ao comprobar 
como un emigrante galega 
ao Canadá non lle ensina
ra a súa filia nen palabra 
de galego ou español. Un
ha carta ao nº 702 de ANT 
descalificaba con dureza 
ao lusismo. Analogamen
te, a idealización dos emi
grantes americanos é, an
tes de nada, un desprécio 
para os cidadáns que se 
quedaron aquí e que con-
tribuiron a pervivéncia do 

M. FERROL 

noso povo. Certamente, é 
máis difícil poñerse con - - - - - - - - -
humildade e adicación a 
recoller e pulir o acervo 
lingüístico criado e conser
vado polo noso povo en 
cantos de anos que asu
mir as criacións alleas 
plasmadas nun dicionário 
oficial portugués. Tamén é 
máis difícil poñerse a estu
diar o comportamento so
ciolóxico, político e. econó
mico dos cidadáns gale
gos que viven e fan a Gali
za real en lugar de prose
guir con métidos de análi
se e instrumentos teóricos 
alleos e absolutamente 
inaxeitados para o país. _ 

Máis, a proba definitiva do 
extemporáneo proceder da 
elite política galega está na 
preferéncia absoluta e os 
priviléxios dispensados aos 
emigrantes americanos 

'Semella 
particularmente 
absurdo atribuir 

propriedades 
liberatórias e 
benéficas aos 

emigrantes galegos 
ou aos investidores · 

de Portugal" 

mentras os éuropeos non merecen consideración algunha. E iso 
sendo que os primeiros renunciaron ao seu idioma e cultura, in
sertáronse en sociedades atrasadas en competéncia cos autóc
tonos incorporando uns valores antagónicos . aos dun país de
mocrático e socialmente avanzado. Pora contra, os segundos 
aportaron cuantiosas divisas sen renuncia,r a súa cultura, incor
poráronse a sociedades democráticas e <;iesenvolvidas asumin
do valores e modos de facer que poderían sernos moi útiles .. En 
suma, as razóns da preferéncia americana non terían que ver 
tanto coa defensa dos intereses xerais do país, senón coa de
fensa dos interes~ :c~oc(etos da elite pol_ít.icc;¡ .. ~(l:q~E1t~ tal.,f'··., 

r 
1 
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P. ROTE C C l Ó N CIVIL 

Os sismos durarán outros15 dias pero non superarán os 5,2 graos de intensidade 

A Xunta pede calma· 
ante os terremotos na·. montaña luguesa 
•H.V. 

Mália as chamadas á · 
tranquilidade que a Xunta 
de Galiza fixo o Mércores 
27 de Decembro, continua 
a inquedanza entre a 
povoación de Sárria, 
Becerreá e Tri~castela, por 
mor dos terremotos. O 
Instituto Xeográfico 
estimou que os sismos 
durarán outros quince dias, 

Xosé Manuel Módia só ten expe
riéncia no segundo .terremoto, 
cando o primeiro estaba de viaxe 
no Xapón na promoción do cami
ño Xacobeo, xa que Triacastela 
está nesta rota, pero no segundo · 
estaba nunha taberna a xogar ao 
dominó e non parou a partida. 

A Xunta asegurou que a "alarma 
xeralizada polos movimentos· sís
micos acorridos durante as últi
mas semanas carece de toda ba
se científica". A Administración 
galega basa a afirmación nos da.: 
dos do Instituto Xeográfico, que 
no mapa de sismos que abrangue 
a todo o território estatal non in
clue á Galiza como zona perigo

Málla que só dous 

sismos revestiron 

gravidade, moitos 

causaron destrozos, 

como un dos que se 

rexistaron o 1 de 

Decembro. Na foto 

desperfeltos no 

. cimetério de Santiago 

~ da Veiga {Sárria) 

.pero que non superarán os 
5,2 graos de intensidade. 
Protección Civil non ten un 
plano coñecido entre a 
povoación e o BNG de 
Sárria vai exixir que se 
tomen medidas 
preventivas. 

sa. O Instituto asegurou que "da 
distribución temporal da série [de 
terremotos] dedúcese que esta ~ 
pode prolongarse ao menos du- ~ '· 
rante os próximos 15 dias con te- .j ,{ 
rremotos sentidos pela povoación > L..·v ~--~--"--"----''----"=:..:;;.. 

No Centro de saúde de Sárria 
non hai psiquiatras nen psicólo
gos, só médicos de cabeceira e 
xunto a astes non chegaron pa
cientes pedindo axuda médica a 
canta dos terremotos. "Só de
tectamos que a xente durme 
con sedantes, pero non hai un
ha repercusión séria", explica
ron no ambulatório. 

Na farmácia López Vázquez, ta
mén de Sárria, confirmaron esta 
afirmación, ainda que matizada: 
"Aqui a povoación está moi en
vellecida e xa tomaba moitos 
sedantes, pero algun Transilium 
cinco máis si que vendemos
explicaba a dependenta-, en 
xeral a xente comenta que non 
pode durmir, que emprega tran
quilizantes suaves, como algun
ha infusión ... En realidade todos 
estamos afectados e é difícil 
conciliar o seno, é normal es
partar sobresaltados á noite". 

"Ternos dados diários que che
gan por fax desde o Instituto Xe
ográfico Nacional -explicou. o 
alcalde de Triacastela, Xosé Ma
nuel Módia Núñez-, dan canta 
de cada movimento sísmico por 
moi pequeno cu impercepíbel 
que sexa, moios son de u.n 
grao ... levamos contabilizados 
máis de cen, incluindo os que 
non se perciben sen maquinária, 
pero unicamente houbo dous 
verdadeiramente intensos". 

( ... ). Dado o agrupamento do no 
espazo destas séries, non supe-
rior aes 15 quilómetros, estima-
mos que existe unha alta probabi-
lidade de que non supere a mag-
nitude 5,2 ao longo da série. Este 
feíto corrobora o estabelecido no 
mapa de perigosidade sísmica da 
Norma de Construción Sismote-
rrestre NCSE-94, polo que cal
quer cnstrución normal non sofrirá 
danos na sua estrutura". 

A consecuéncia disto, a Protec
ción Civil da Xunta está en con
tacto ce Instituto Xeográfico e 
asegura que "dispón dos mé
dios suficientes para afrontar 
calquer cohtinxéncia". 

No BNG de Sárria non as ta
ñen todas consigo. "Un técnico 
pode facer predicións con certo 
grao de precisión pero non ca
ben afirmacións tan rotundas 
como que non hai perigo, como 
as de Fraga -dixo o responsá
bel do Bloque de Sárria, Ma
nuel Quintana. 

Falta de información 

"A povoación °rebeciu informa
ción através dos meios de co
municación e Protección civil de 
Sárria está preparada", dicia o 
alcalde de Triacastela, pero ao 
mesmo tempo recoñecia. que · 
descoñecia durante canto tem
po ia prolongarse a actividade 
sísmica. Esa estimación demo
rouse até o Mércores 27 de De
cembro, cando a Xunta difundiu 
unha nota entre os meios de ce-

NoitebOQ, municación. 

417 graos de intensidade No· referente á actuación de 
Cando na noie do 29 para o 30 Protección Civil, mália que a 
de Novembro tremeu a terra du- Xunta asegura que está prepa-
rante vinte segundos, fíxoo a un- rada, non puxo en marcha nen-
ha intensidade de 3,5 graos, pero gun mecanismo de alerta que 
foi acompañado dun grande re- sexa quen de mobilizar ~ povo-
búmbio, de modo que para moi- ación civil, asegura o BNG de 
tos este terremoto foi máis grave Sárria, que está a estudar exixir 
que o do .día de Noieboa, cunha das. autoridades "que se tomen . 
intensidade de 4,7 graos pero as medidas oportunas, como a 
dunha duración de cinco segun- posta en funcionamento dun 
dos. "lsto dos terremotos é estra- plano de emerxéncia -dicia 
ño -di o alcalde de Triacastel~ Manuel Quintana-; a estas al-
' éntre dous pontos moi próximos turas, despois do terremoto de 
ao mellar un notaba moito o sis- Noiteboa, que foi moi sentido 
me e outro case non o percibía". aqui, a alarma xa é total, de 
O grao de dureza do terreo facili- modo que calquer medida que 
ta ou dificulda a transmisión das se tome só pode tranquilizar á 
ondas sísmicas, cant6 máis réxio povoación, máis inqueda non 
mello(é'a'tt-ansmisión'.·"·'· - · ·:, - -·vaj €lúedar:'L! • •"' ! • • - ' . 1 , •• 

onsuma 
produtos galegas 

~fios, gónservas, u#6óveis, ~rámica, 

ffeaxes, aueixos, ~rores, 

Wamisas, Antenas parabólicas, 

t-~::'; §ogures, 
·0·~. ~~~~~~~-

!%}arcos ... ,· 
. ,:-, · Í~r.}\-f 

son produtos . ori.Xinados, 

cuidados e ·postos _á venda por mans galegas. 

garodutos de alta c·alidade. · 

gónsumir produtos galegas é o máis razonábel 

para .contribuir ao progreso de Galiza 
~ 

É o consello dun pe.riódico galego 

ANOSA TERRA 
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. S.OCIEDADE E LEIS 

CASOS PARALELOS: DREYFUS-E· CESID 

Polo ano de 1.890 a Franc;a viu-se envol
vida ern terrivel escándalo que dividiu é}O 

pais pondo ern causa ás instituic;ó~s. de
signadarnente ao governo, o exercito e a · 
judicatura: Oaquela escoitarom-se vozes 
sobre o prestigio dq exército a segurida
de nacional, a dignidade do governo, a 
seriedade dos Tribunais e o traic;ao de· 
determinados mandos; tambem aparece
rom papeis segredos, sujeitos a segredo 

· de Estado, que servirom naquele caso 
para incriminar ao acusado, dos que se 
negou exibic;ao por mor da seguridade 
nacional, negativa amparada polos Tribu
nais que ditarom sentenc;a sem practica- . 
mente dar oportunidade ao r.éu de se de
fender e aceptando a veracidade e au
.tenticidade de uns documentos que nom _ 
se mostraron no juic;o, baseada só napa
labra da cúpula do exercito francés. 

Jornalistas livres, comprometidos coa 
verdade e honrados, jornais independen
tes corno La Aurora, escritores decendes 
e íntegros, corno Zola, políticos prabos, 
como Blurn , advogados valerites, milita
res sern tacha e urna cidadania interesa
da na sua propria dignidade e liberdade, 
procurarom defender essa liberdade, a 
justic;a e a seguridade individual fornte a 
urnas instituc;oes corruptas e arbitrarias. 
Tivo um alto custo de enfrontamentos, 
condenas (Zola foi condenado a urn ano 
de prissao polo seu artigo Eu Acuso) 
sancioés, etc. Cu'riosamente- urn dos 
rnais radicais defensores do "segredo 
dos documentos" e da "razao de Estado'. ' 
e da "dignidade do exercito" foi Petain,· 
quem rnais tarde, corno mariscal, remata
ria senda Presidente da Franc;a ocupada 
por Alemanha e condenado posterior-

1.- Orixe e evoludón (I) 
2.~ Orixe e evolución (H) 
3.- o mundo vexetal (I) 
4. - O mundo vexetal (II) 

· 5. - O mundo vexetal (HI) 
6.- . Fungos ~ cogumelos 
7.- Protozoos e Moluscos 
8.- Crustáceos 
9. - Insectos (I) 
10.- Insectos (II) 
11. - Insectos (III) 
12.- Peixes (1) 
13. - Peixes (II) 
14."- Anffuios e reptís 
15.- Aves (1) 
16.- Aves (II) 
.17.- Aves (III) 
18.- Mamíferos (I) 
19.- Mamíferos (II) 
20.- ·Mamíferos (III) 

NEMÉSIO BARXA 

mente por delito de traic;ao. Passarorn e assassinados. gardaram no seu jazigo a 
anos a algúns arrepedidos, incapaces de identidade dos seus torturadores e as-
aguantar a sua felonia, acabarom confe- sassinos. 
sando e até suicidando-se despois de 
confesar. Oesconhezo quales fororn as 
claves que levarorn a que aos poucos 
anos se revisara tudo o processo anterior 
respondo, ainda que nom totalmente, as 
causas no seu lugar; · 

Urna reflexom tirava eu ao longo da pelí
cula. Na historia fica o nome de inocen
te condenado (Oreyfus) o do jornal que 
barilmente saiu efh defenssa dos direi-

se foi a pressao popu- . - - - - - - - - mi!' - - - -

tos constitucionais 
(La· Aurora), o do es
critor que coa sua 
pluma corajosa des
cobreu a iniquidade 
de um processo arbi
trario (Zola), os dos 
militares que digna
mente pretendiam o 
conhecimento da ver
dade, os dos outros 
militares e políticos 
que defendiarn ·o os
cu raritis rn o, a injus
tic;a e a mentira. Mas 
norn sai o nome do 

lar, ~e era que o Pre-
sidente da nac;8.o des
con hecia a realidade 
dos feítos, se os fran
ceses lernbravam as 
suas luitas pelas liber
dades: .. 

'M. u1to 
. oportunamente, 
pasava-se a película 

O Caso Dreyfus. 
Segundo a ia 

visionando vinham a 
minha mente tudo o 

O passado dia 23, na 
2 de TVE, muito opor
tunamente, pasava-se 
a película O Caso 
Dreyfus. Segundo a ia 
visionando vinham a 
rninha mente tuda ·o 
que esta a passar 
neste ano e no Esta
d o español com os 
GAL e os papeis do 
CESIO. 

que esta a passar Presidente e Magis-
neste anó no Estado trados do Tribunal 

que reiteradamente 
español"· negava os direitos de 

defensa a Zola, que 

É possivel que no ca
so CESIO o paralelis- · 
rno remate no modo 
de actuar das instituicoes e que a nossa 
gerac;ao nom chegue a conhecer a ver=· 
dade, ainda que todos a supernos. Muito 
possivel que os autores últimos dos se
q uestros, torturas e martes norn che
gueni a ser desenmascarados. Os ino
centes ou norn tarn inocentes torturados 

Unha apaixonante viaxe pola 
natureia, 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. 

Á VENDA NA PRIMEIRA SEMANA DE XANEIRO 

ratificava o segredo 
dos papeis necessa
rios para o julgamen
to por "razao de Es- . 
tado" ou que culpabi-

1 izava, como sempre, ao rnensajeiro. 
-Penso que aquelles Magistrados nom 
encarnavarn á Magistratura francesa da 
época, polo que deveriarn ser igualmen
te identificados co seu neme e que so 
eles sejam tambern responsaveis na 
historia da sua actitude. 

Até que ponto se pode acusar impune
mente, até que ponto se poder ser indig
no em política, sem respeto nem decen
cia, e de como a imprensa pode colabou
rar no agravio, pujo-se de manifesto nes
tes dias coas desquiciadas e inujuriosas 
acusa~óes ao BNG do señor Fraga (que 
no seu proceder rnanifesta nom sentir-se 
Presidente de todos os galegas senóm 
só dos que o votam, pois do contrario 
nom nos ofenderia) de terrorismo e á CI- · 
GA de executora. Noin podo sentir respe
to por quem de antiautonomista e antiga
leguista pasou a ser nada menos que 

. Presidente da Cornunidade Autónoma 
galega (claro que assírn nos vai), porem 
a~nda sinto muito· menos por qué é ca
paz, desde o· seu alto cargo, de insultar 
aos que· por ideologia (militantes ou nom) 
nos sentimos vencelhados a um determi
nado grupo político perfectamente legali
zado ou que por defensa do nosso tra
balho integrarn ur:na opc;ao sindical igual
mente legal. Naturalmente sentimos a 
defensa da nossa terra e do trabalo no 
nosso pais; esto pode molestar aos que 
dependern dos mandatos de intereses 
políticos, sociais e económicos foráneos 
que geralrnente som perjudiciais para os 
galegas; a nossa existencia fai que se 
note moito mais o entreguismo deles. E a 
irnprensa, neste caso tambem dependen
te, destaca as insidiosas acusac;óes de 
Fraga e agacha em páginas interiores as 
declarac;oes do BNG ao respecto; ou se 

. as destaca é tergiversandoas. 

Que larnentavel papel da impresa ern ge
ral em Galiza fron te á dign idad.e que 
arnosarn alguns jornais em assuntos co
rno os do CESIO e o GAL!+ 



ECONOMIA E SOCIEDADE 

lncumprindo o acordo asinado o pasado 22 

Santa Bárbara . · · 
despide· a .189 traballadores 

A dirección da compañia Santa 
Bárbara apreseritou o 26 de 
Decembro un expediente de 
extinción de contrato para 189 
traballadores da Fábrica de Ar
mas da Coruña. Unha semana 
antes, o día 22, a dirección e o 
comité de empresa chegaran a 
un acorde polo que se prorro
gaban os pactos acadados o 2 
de Novembro de 1994 sobre as 
medidas industriais e de ade
cuación do cadro de persoal 
para o ano 1996. · 

Esta medida da empresa levou 
a que os operários se pecha
sen o mesmo 26 na .factoría , 
cortando na mañá seguinte por 
espazo de 3 horas, con barri
cadas, a principal via de entra
da á capital herculina e anun
ciando que seguirán pechados 
mentres non se negócie unha 
.saida digna á situación. 

A dirección insiste na apresen
tación do expediente, afirman
do que supón unha "nova via 
de negociación para lograr un 
consenso cos traballadores". O 
seu proxecto é trasladar aes 
operários da Fábrica de Armas 
da Coruña a unha nova nave 
industrial para fabricar discos 
duros de ordenador, que pre
tenden construir no polígono in
dustrial coruñés. 

Os representantes sindicais 
opóñense a esta saida afir-

mando que este proxecto é in
viábel, pois non existe tecnolo
xia nen orzamento para a nova 
fábrica e, ainda menos, merca
do para os prodútos. Asi, com
paran a .situación coa dunha 
fábrica semellante que montou 
Santa Barbara en España, cu
xos traballadores "levan máis 
de dous anos xa de regulación 
de emprego por non existir 
mercado para os seus produ
tos". Afirman que ese proxecto · 
só é un engano para despedir 
aos traballadores. Xosé Garri
do, presidente do comité -de 
empresa, considera que o o 
presidente da Fábrica de Ar
mas da Coruña "minte sempre 
e non ten ningun tipo de credi
bilidade", polo que se negan a 
negociar con el, pois "estamos 
afeitas a que rache todos os 
acordes". 

A Xunta de Galiza, pela sua 
banda, anunciou que fará as 
xestións oportunas para_ per
curar unha saida contando 
coa axuda do concello coru~ 
ñés. Pero os traballadores non 
se fían tampouco das prome
sas da Xunta e aseguran que, 
mália as intiniidacións do pre
sidente da mesma, Fraga lri
barne, realizarán accións con
tundentes , pois "non somos 
terroristas, senón que esta
mos defendendo un direito 
constitucional, o noso pasto 
de traballo". + 

GUERRAS COMERCIAIS 
XOSÉAÑEL 

Guerras comerciais. Asoman cada día ós me
dios de comunicación. As liortas entré xigantes 
empresariais asolagan as/ páxinas sepia e cha
man e chaman a nosa atención con negros ca
racteres dende as portadas dos xornais. Pele
xas entre compañías norteamericanas e xapo
nesas; ·pugnas entre productores agrícolas por 
introduci-las súas- mercaderías en coutos pe
chados por leis proteccionistas; peixes grandes 

Galicia, aínda que limitada pola súa feble estruc
tura económica, é tamén escenario desas dispu
tas. Sen embargo, as nbsas batalliñas distín
guense porque continúan disfrazándose con de
claracións nas que se alude á defensa de valo
res superiores. Os obxectivos son os mesmos: 
poder e diñeiro; a más.cara: a loita por intereses 
nacionais ou locais. 

comen de os pequenos e armadores pactando Os ¿nosos? medios de comunicación partici-
co diañQ se é necesario - · pan nas refregas, pero 
para bota-la rede en - - - - - - - - - • - - - - • - iso só é evidente para 
a u gas alleas ; antes as minorías informadas. 
eran paliques de .tertu- ; Son OS lectores Incluso porfían entre sí, 
lic;!S restrinxidas ás que ~ agachando con vergoña 
daba acceso a calidade conscientes os motivos e enganan-
do tecido do traxe. Ago- do a un público que, ig-
ra tragamo-la noticia da de que as críticas nora.nte dos fins que 
última OPA co café do l .e ./ moven as campañas in-
almorzo mentres sabe- que. en e as in1ormacions -formativas, convértese 
reames, inocentes con- que se 11. es furtan en títere, nun útil instru-
su m idores, que outro mento de presión. 
hiper vai obriga-lo ten- son ·munición 
deiro da esquina a po- ¿Sabe alguén por qué 

un anello xornal deste 
país desempoou as pro-

ñer en oferta os chícha- <lesa guerra soterrada? 
ros conxelados. 

Batallas económicas a 
grande e pequena es
cala fotografadas a co
t í o nos medios. Son 
imaxes servidas ás ve-
ces en primeiro plano e a toda cor; outras, to
mas parciais viciadas de partidismo. Por que 
os medios de comunicación son empresas e 
tamén teñen as súas guerras. Turner, Mur
doch, Polanco, Sedó e Asensio bátanse por 
debaixo das mesas~ contratan mercenarios pa
ra empuña-las armas e adoitan ergue-la ban
deir_a da libérdade de expresión para camtJfla
lo que só é un combate por poder e cartos. 

clamas localistas para 
acosar a un influinte 
asesor político? ¿Coñe
cen os lectores que ou
tró diario do noroeste 
pretende ·tirar proveito 

das súas relacións con ese asesor? ¿Son os 
lectores de ambolos dous medios conscientes 
de que as críticas que len e as inforinacións 
que se lles furtan sen munición desa guerra 
soterrada? · 

Nas guerras empresariais non valen os escrúpu
los e non existe a palábra ética. A información 
nunca é inocente.+ · 



14 - ~~~8-~s~~EMBRODE1995 GALIZA E MUNDO 
-------------'-------j----------------
DESCOLONIZACIÓN 

Visita de ONGs e concellos para exixir un ref~rendo non amañad~ 

Marrocos conquire o apoio _ _ 
de Europa e ·Estados Unidos'. para ·quedarse to Sahara 
•H.V. Marrocos está enviando 

milleiros de colonos ao 
. Sahara para que figu
ren no censo eleitoral. 
que determinará qu~n 
van participar no refe
rendo de auodetermina
c i ón, qu·e tiña que ·se 
celebrar en 19~2, pero 
que foi adiado .por Ma
rrocos até conquerir un
ha maioria que garanta 
a vitória por parte da 
postura dos ocupado
res, que queren a inclu
sión legal da antiga co
lónia española no reino 
-alauita. · 

O Frente Polisário, re.-. 
presentante lexítimo do 
povo saharaui, conside-

para o referendo de 
1992, o censo realizado 
por España en 1974, 
serva de base para a 
realización dun novo 
padrón de habitantes. 

Guerra 

Prevese que Marrocos 
intente agora a celebra
ción dese referendo, e 
se faga cun território 
que ocupou militarmen
te despois que a potén
ci a administradora do 
território, España, re
nunciara a unha desco
lonización s~gundo os 
critérios marcados pola 
ONU. 

silenzo ·cómplice de España 
· van abrigar aos saharauis a 
- defender os seus direitos na
cionais. 

En todo caso, a situacfón de 
resisténcia dos saharauis que 
viven nos campamentos de re
fuxlados en Alxéria está ao lí
mite; despois de 20 anos de 
exílio (abandonaron o Sahara 
tras a marcha verde, a invasión 
marroquina de finais de 1975), 
é nula a capacidade de ter un 
enfrentamento bélico con Ma
rrocos , que agora conta aber
tamente con axuda militar nor
te-americana. 

A sombra da guerra no 
Sahara coincidiu cunha 
visita de carácter 
humanitário dun grupo de 
concellos, entre eles os de 
Bueu, Cangas e 
Compostela, ONGs e _ 
asociacións de Amigos do 
Pavo Saharaui aos 
campamentos <;te 
refuxiados en Rabuni, ·en 
Alxéria, onde milleiros de 
persoas sobreviven á 
espera de poder voltar á 
sua pátria. ra que os acordos toma- o. Frente Polisário te-

Por outra banda, a recente visita 
da representación Peninsular aos 
campamemos de refuxiados , 
ademais de aproveitarse para fa
cer unha chamada de atención 
sobre a situación extrema que vi
ven os s~harauis , serviu para que 
os galegas presentes recordaran 
que "calquer acordo sobre augas 
e caladoiros de pesca só será le
gal se o negócian e asinan os le
xítimos e democráticos represen
tantes do pavo saharaui".• 

As asociacións de amizade soli
darízanse cos saharauis nun mo
mento do proceso de indepen
déncia auspiciado palas Nacións 
Unidas no que a estratéxia de 
Marrocos trunfa co apoio da 
Unión Europa (o Reino de Espa
ña incluida) e os Estados Unidos. 

das polo Consello de me que a guerra de no-
Seguridade da ONU, vo traía calamidades 
simplifican.do o proceso aos seus. Os intereses 
de identificación das da Franza en Marro-
persoas que figuran no ·cos, o apoio á ditadura 
censo, prexudican os in- A situación dos saharauls nós campamentos de refuxlados de Hasan 11, o decanta-
t,e reses da República está no límite. G.L.T. mento dos Estados 
Arabe Saharaui, pasto· que faci- dade. Por esta razón, o Sahara Unidos a prol de Marro.ces, lo-
lifan as falsificacións de identi- defende que, como se acordara go das presións francesas, e o 

CÁMBIOS NO LESTE 

RUSIA ENTRE A NOSTÁLXIA E A INCERTEZA· 
CARws MmxOME 

Nostálxia foi o calificativo máis emprega
do nos titulares de prensa para reflexar o 
resultado dos. recentes comícios rusos. 

O trunfo do Partido Comunista de Rúsia, 
incontestabel. O fracaso da guvernamen
tal e presidencial A Nosa Casa _ é Rúsia, 
siñificativo. A derrota dos partidários de 
Gaidar e da ''terapia de choque capitalis
ta" e dos seguidores da prospección elei
toral promovida polo xeneral Lebed, con
tundente. A relativa consolidación de Zhi
rinovsqui, preocupante. 

É a Rúsia duns. poucos ricos, de moitos 
"pot)res con traballo" e de bastantes sen 
el. E a Rúsia na que xa non hai colas pe
ro a manteig~ queda sen vender. 

Un profesor universitário non gaña para 
vivir, un xubilado tense que conformar 
cun tércio do mínimo vital calculado polas 
autoridades. A esperanza de vida cae en 
picado. 

Hai ra.ións para esta nostálxia, ' pasouse. 
dun réxime anquilosado a outro i11huma
no que nega as medicinas a quen non as 

Repucido a catro forzas con representa- pode pagar. 
ción directa: comunistas de Ziugánev, .li- ·: __ . 
berais de Zhirinovsqui, guvernamentais -> Tamén hai outra nostálxia. A dos qu vo--
de Chernomirdin e reformistas de lavlins- tan de menos a "grandeza de Rusia" e 
qui; o novo Congreso estará dominado que non renúncian á vocación imperial, · 
polos primeiros que, á espera .dos resul- - sexa a dos zares ou -a soviétiGa. Entre 
tados definitivos, podarán acadar máis eles os dous grandes 

sectores empresariais internos e exter
nos e culpabilizando dos caos á buro
crácia corrupta e ás mafias. A externa, 
responde aos pranteamentos do "nacio-
· nalismo pan-ruso" que o leva a defen
der a restauración da URSS, a reclamar 
os dereitos de Rusia alí . onde haxa ru
sofalantes, a aeusar de traición aos pre
sidentes de estados soberanos como 
Bielorrusia e Ucraína (asinantes, xunto 
con leltsín, da disolución da U RSS), a 
perseguir-un entendemento con Zhiri
novsqui ou a reclamar a presidéncia pa
ra un-patriota. 

O líder dos comunistas identifica a situa
ción actual coa da Rusia anterior a 1917, 
pero as semellanzas non van máis alá da 
sensación de frustración orixinada pola 
perda de protagonismo internacional, que 

de 1 so ·escanos aos que podemos enga- vencedores do 17 de - - - - - - - - - - - - -
se vivíu na Rúsia im
perial despois da de
rrota na guerra co Xa
pón en 1905, ou da 
incapacidade para xo
gar un papel relevan
te -ao igual que ho~ 
xe-- nas guerras bal
cánicas de 1912 e 
1913. 

dir os _20 dos seus aliados do Partido Decembro, Zhirinovs-

'Pasouse dun réxime 
anquilosado · a 

outro· inhumano que 
rtega as medicinas a 
quen rion as pode 

·pagar" 

Agrário -o PCR tiña renunciado a moi- qui e Ziugánov. · 
tas candidaturas unjnominais en favor 

. dest&-, os máis de média dúcia dos se
guidores de Rizhkov e o seu iO Poder, 
para o Povo l e outros independentes e 
grupos de esqu~rda. 

Nostálxia, deciamos de certo. Pero son 
várias as nostálxias. 

A_dos que pasaban horas nunha cola pa
ra conseguir un anaco de manteiga e 
agora, que xa non hai colas, no11 teñen 
con que mercala. Dos que, tendo traba
llo, gañando un salário médio de 350.000 
~ubios (9.000 pts) contemplan como esa 
m·inoria-de "novas rusos" baixan de auto-

-móbeis de luxo franqueados por gardas 
de seguridade, legal d ilegalmente arma
dos, e pagan nove dólares por unha cer- · 
vexa ou 400 por un xantar nos hoteis ou 
restaurantes do centro de Moscova. Men
tres a inflacción mantense no 100% -e a 
cesta dos 19 produtos -de primeira nece
sidade acada·os 326.000 rublos. 

1 --- --- - ---- ---- --

O primeiro un autéati
co p_erigo que pode 
xeralizar a confronta
ción armada en gran- · 
de parte da Europa do 
Leste, un auténtico 
"chovinista gran ruso" 
como diría Lenin que 
o mesmo se apunta a 
tirarse en paracaídas 
que a un concerto de 
rock ou a un campio-
nato de resisténcia ao vodka, con tal de 

.. manter a sua popularidade nunha socie
dade que C.S. Carol ten definido como 
"desorientada". 

O segundo, que recibiu gr~n.parte dos 
votos dos n-ostálxicos dos que falaba
mos antes, .interpreta ·a: realidade rusa 
en dúas claves: a interna, con críticas á 
política de retor.mas económicas e á 
venda d9 estado a saldos, admitindo a 
alternáncia .no poder, tranquilizando aos 

Pala contra os bol
cheviques basearon 
gran parte do seu éxi-
·to, na consecución da 
paz, na oposición á 
intervención na 1 ª 

Guerra Mundial á que calificaban 'de gue
rra imperialista e no recoñecemento do 
dereito de autodeterminación dos povos 
sometido~ póla~ Rúsia zarista. 

Hoxe, intencións .como as de Ziugánov 
só van xerar q•Je algúns estados xurdi
dos da ruptura de URSS -esp~cialmen- . 

- te os países Bálticos, pero tamén Ucraí
ná ·e· ·Bielorrusia- sé· sintan ameazados 
e aceleren o achegamento ás estruturas 
militares do mundo occidental. 

O -PCR pola súa organización, extensión 
e capacidade para actuar unificado, pode 
ser un elemento de estabilidade interna 
fundamental na caótica realidade actual, 
factor que a Europa occidental debería 
ter en consideración. Máis certas nostál
xias do pasado poden ser causa de todo 
o contrário tora das fronteiras. 

A pesares da releváncia do trunfo comu
nista e da sustancial modificación da 
composición da Duma, os com ícios do 17 
de Decembto poucas incertezas teñen 
resolto para o futuro de Rúsia. 

O peculiar sistema constitucional , herdei
ro do espíritu "gaullista" da V República 
Francesa, susténtase nun poder excesi
vo do Presidente que entronca á perfec
ción coa tradición autoritária rusa. O zar
presidente, que elixe ao xefe do executi
vo, ten dereito de veto que só pode ser 
superado polos 2/3 dos 450 deputados 
da Du_ma. 

As parlamentárias foron unha espécie 
de "primárias" das presidenciais do pró
ximo' verán. Daquela o resultado, si que 
pode siñificar un cámbio de rumo. Al
gúns candidátos quedaron "tocados" 
nesta ocasión, pero .neste médio ano 
que ven por diante vanse producir todo 
tipo· de movimentos para situarse na pa
rrilla de saída. 

O papel que xogue o home que levou a 
Ru$ia dende a "perestroika" ao caos será 
primordial. O presidente enfermo é un 
"pu$toie miesto" (sitio vácio) rodeado de 
"rasputíns" que non queren abandoar o ' 
poder. 

Qe,sde os tempos de Dimitri "Dons~oi" 
alá no século XV ninguén abandou o 
Kremlim pala súa vontade, agás M. 
Gorbachov que se marchou ao quedar
se sen éstado. +· · 

CARLOS MÉIXOME Q u rNTEIRO é membro do IGADI 
.("' ~Y ... ~ 
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Promocións Cultura~ · Galegas S.A. 
EDITORA DE 

ANOSA TERRA 

AMPLIACION DE CAPITAL 

• CONTADO: 

Mediante cheque emitido a favor de 
ANOSA TERBA 

Mediante ingreso nas contas 
2091-0501-61-3040038976 de c.aixa 
Galiciaou 

. Do 15 de Decembro de 1995 até o 31 de Xaneiro de 1996 -

40233801 de Caixa Vigo OJ>. todas elas de 
Vigo, especificando "Ampliación C.apital Social 
Promoclóns Cu1turais Galegas S.A. 5/1995" e 
nome, enderero e NIF de quen o fai. 

\lrov\n.cia .......... _. .............. .. . 

ACCIO~ISTAS 

POLA LIBERDADE 
DE EXPRESION 

Ml' Xosé Porteiro (Porlamentório} 

MI! Pilar Garc_i~ Negro (Porlomentório) 

Luciano Femández Martinez 

X. Carios Baños Márquez (PorlomentórioÍ 

Sci!ntos Oujo Bello (Porlomentário} 

Xosé A. Ventoso Mariño (Porlomentório} 

Ceferino Diaz Díaz (Porlomentória) 

Luís Posada Pérez 

Néstor Rego Candamil (Concelleiro} 

M!! Xosé Bravo San José 

Canne Fdez. Pórez San Julián 

Xesús Doménech Cienfuegos 

Xosé M!! Rivera Arnoso (Alcalde) 

Emilio lópe:z Pére:z (Porlamentório} 

Carme Vilariño Vilariño 

· Álvaro Jesus García Freira 

Xesús Vega Buxán (Porlomentório) 

G. Várqueir: Vázquez (Parlomentório} 

Alfredo Suárez Canal (Porlomentário} 

Ana Maria Pallares Corral (Concelleiro} 

X. Henñque Rguez. Peña (Porlomentório) 

Xosé A. Perozo (Xornolista) 

Ce1so Alberto Magariños Costas 

Feo. Xabier Doporto Santos 

Miguel Barros (Ex-parlamentório} 

Francisco Rodríguez (Parlamentório) 

Encama Otero Cepeda (Concelleira) 

Aurora Pereira Carballo (Empresaria} 
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INVESTIGACIÓN E MULLER 

Andrés Negro-Vilar, neuro-endocrinólogo 

'A ·muller moderna 
vai pasar o.corenta ·p·or cento da sua· vida·despois da menopáusia' 

Hai máis··de trinta anos que Andrés 
Negro-Vilar, tillo de emigrantes galegas 
na Arxentina, investiga a relación entre 
os medicamentos e o cerebro. Os seus 
traballas.· son recoñecidos en todo o 

mundo e a Universidade de Compostela 
ven de nomealo doutor de honra, 
despois dunha activa colab~ración coa 
equipa santiaguesa de neuro
endocrinoloxia. No Instituto de 

Investigación da Saúde de Pensilvania · 
·está a procurar novas estróxenos que 
mellaren a calidade de vida da muller 
despois da menopáusia sen provocar 
efectos secundários. 

• G. LUCA DE TENA 

Como cámbia nos últimos cen 
anos a forma de tratar a meno
páusia? 

A comezos do século, a vida me
dia dunha muller chegaba ·arre-

.dar dos cincuenta, mentres que 
hoxe supera os .85. lsto significa 
que a muller mod~rna vai pasar 
aproximadamente o corenta por 
canto da sua vida despois da me
nopáusia. Todas as medidas ~re
ventivas vanse extender moito 
máis alá do que é o periodo sinto
mático. O trata-
mento dirixiase 

a ter en canta é que o nún:10ro de 
embarazos qüe tiña a muller hai 
un século era obviamente moito 

. máis grahde. O tempo de lactán
cia tamén cambiou. lso levou a 
que unha muller hai cen anos tiña 
un intervalo máis . curto entre pu
bertade e menopáusia e longos 
periodos anovulatórios, porque 
ou ben estaba embarazada ou 
lactando por periodos extendidos 
de dous anos. XuntQ coas condi
cións de nutrición, o periodo de 
retorno da ovulación despois do 
parto se cadra tamén se modifi
cou. Ao mesmo tempo, hai facto-

res que contri
buen a unha ex

hai anos aos sín-
. tomas: quenturas, 'H d" 
perda de elastici- oxen 1a 

posición hormo
nal diferente, co
ma por exemplo 
as píldoras anti
conceptivas. To
da a epidemiolo
x i a relacionada 
coa pubertade, a 
menopáusia e os 
eventos iñtermé
d i os, cambiou 
nestes cen anos 
e ·compre infor
mación actualiza
da. 

dade de tecidos e 
outro tipo de tras
tornos, moitos de
l es relacionados 
coa perda de es
tróxenos que 
aportaba o ovário. 
Hoxendia recoñé
cese que na mu
ller menopáusica 
haberá máis en
fermidades cárdio
vascu lares ca na 
vida reproductiva 
normal; terá ta
mén unha parda 
de depósito mine
ral dos osos, · o 
que lle traerá 
maior .fraxilidade e 
mesmo osteopo
rose. Sé estas 
duas alteracions, 
influirán extraor-di-

recoñécese 
. que na muller 
menopáusica 
haberá máis 
enfermidades 
cárd io-vascu lares 

•ca na vida 
reproductiva 
normal, asi como 
perda de depósito 
mineral dos os"os 

Que· riscos ten o 
tratamento con 
estróxenos? 

O tratamento con 
estróxenos des
pois da menopáu
siá, leva a unha 
diminución-do ris
co de doenza car-

e maior · 
fraxilidade" 

náriamente na so-
bre vi v é n c i a e na 
calidad.e de vida 
da muller. Con to-
do, é preferibel talar de climaté-
rio, un termo máis preciso ca me
nopausia porque define todo un 
periodo pr$yio, posterior e duran
te a menopáusia. A menopáúsia 
é un tempo máis restrinxido, no 
que se interrumpen os ciclos, 

·desparece a capacidade reprodu
tiva e cesa a menstruación. O cli
matério é un termo máis amplo. 

Hai aspectos no sinal de cám
bio da menopáusia que lem
bran a aparición da pubertade. 

Son os dous momentos que mar
can a vida fértil da muller. O inte-

. rasante é que o periodo da meno
páu sia mantense constante du
rante cen anos, rilentres que o da 
pubertade diminue progresiva
mente. H.ai cen anos o promédio 
da pubertade feminina estaba 
nos dezasete. lso atribúese á in
dustrialización, á vida nas cida
des pero tamén , seguramemhte, 
aos estróxerios do meio ambente. 
lsto fai que o periodo de activida
de do ovário teña medrado con
siderabelmente. Outro fenómeno 

dio-vascular próxi
mo ao cincuenta 
por canto. Ben 
poucas áreas da 
medicina poden 

apresentar unha terápia cun efeito 
tan importante. Ao mesmo tempo 
dase unha clara reducción de frac
turas, sobre todo de cadris. O ris
co de morte nunha muller de máis 
de cincuenta por enfermidade car
dio-vascular é de dun trinta por 
canto e o de marte por cancro de 
mama, de arredor dun oito por 
canto, igual ca o da fractura de ca
dris. A marte no acorre de contado 
por fractura de cadris, pero como 
se da en persoas de idade leva a 
periodos de prostración prolonga
dos que levan a toda clas de com.:. 
plicacións secundárias que en ben 
de casos poden levar á morte. OU:
tra incidéncia é a do cancro de en
dom étrio, cun risco de morte de 
0,7 por canto. Cito ~stas duas cla- . 
ses de cancro porque hai preocu
pación de que os .estróxenos poi
dan aumentar o risco, pero hai es
tudos que demostran que cando 
asociamos aos estróx.enos unha 
proxestina -0 risco 90 cancro de . 
endométrio fica no mesmo nível 
da poboación non tratada. Nunha 
multianálise, non hai aumento so
branceiro de cancm nos casos tra-

tados con estróxenos. 
Máis Alzheimer na muller 

Como será o tratamento futuro? 

A terápia futura procurará preser
var os efectos positivos dos estró
xe~os, tanto para _as doenzas car-

dio-vasculares e a· perda de mine
ralizacion ósea, como tamén para 
o sistema nervioso central, con 
perda de capac!dade de memória. 
Ternos evidéncias epidemiolóxicas 
que indican que, despois dos 65, a 
incidéncia do Alzheimer é o dobre 
na mullér ca·no home, en parte a 

ANDRi;s PANARO 

causa da diferéncia hormonal. O 
paradó~ico é que o home ten a ca
pacidade de metabolizar a testos
terona a estradiol en distintos teci
dos, incluso no cerebro; porque 
dispón dunha enzima, chamada 
aromatasa. O que nós e outros es
tamos a procuraré unha clase de, 

estróxe1 
específic 
ña ese e 
tectivo c; 
cular, ¡ 
osos, pa1 
ma nervo 
e teña r 
ou ausE 
efectos e 
riamos c 
negativc 
útero. 

A inves 
procura 
substár 
ainda ne 

Xa hai e 
de es· 
chamadc 
funciona1 
xenos n 
anti-estré 
é tamoxi1 
coma ar 
antagonl 
úsase m 
o cancro 
ten efec 
estradiol 
tos posit 
tamén s1 
risco da 
cular. Ai 
boas de 
dio. No 
mos a fa 
de molé 
me llores 

A estatí! 
tírese e, 
muller b 

Como m 
a..menop 
en toda~ 
cambios 
idade na 
feréncia~ 
toloxia, x 
incidénci 
cos é m1 
estudos 
culturas ~ 
be dar pe 
tomas d ~ 
que a m1 
ralos. Sf 
sintomat 
porque a 
a muller 
por reba 
decidan 1 
po . Advi 
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dunha rr 
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O feito 
tradicio1 
banas ( 
sesgou 1 

Estou da 
.muller no 
aspectm 
Algúns s 
considen 
colóxica 
tas mulle 
clo os ef1 
nas ovári 
riodos de 
está dem 
depresió1 
nopáusia 
non se e 
real, sen 
Tamén s 
pondia á 
cos. Me1 
vista xe1 
menopáL 
de que al 
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mata a 1 
za a cult 

Claro, é 
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Antes dixera que estróxenos máis 
específica que te
ña ese efecto pro
te'ctivo cardio-vas
cu lar, para os 
osos, para o siste
ma nervoso central 
e teña reducidos 
ou ausentes os 
efectos que pode
riamos considerar 
negativos para o 
útero. 

'Despois dos 65, 
a incidéncia 

a maioria dos es
tud os céntranse· 
sobre a muller 
branca. Obvia
mente. a epide
mioloxia procura 
grupos nos qu.e 
haxa bon aceso á 
información. A 
maioria dos da
dos procede de fi
chas médicas. Na 
Europa hai bons 
rexistos en xeral 
e son excelentes 
os escandinavos. 

do Alzheimer é 
o dobre na muller 
ca no home, 

A investigación 
procura unha 
substáncia que 
ainda non existe. 

en parte a cáusa 
da diferéncia 
hormonal" 

Xa hai evidéncias 
de estróxenos 
chamados agonistas parciais que 
funcionan na clínica como estró
xenos nalgúns tecidos e como 
anti-estróxenos noutros. Un deles 
é tamoxixeno, que se desenvolve 
coma anti-estróxeno con efeito 
antagonista a nivel da mama e 
úsase mundialmente para prever 
o cancro de mama. Esa molécula 
ten efectos máis limitados ca o 
estradiol a nivel do útero, e efec
tos positivos para os lípidos que 
tamén se asocian aos niveis de 
risco da enfermidade cardio-vas
cular. As posibilidades son moi 
boas de conseguilo a prazo mé
dio. Non é nengún soño: esta
mos a facer cámbios nunha série 
de moléculas para ver as que 
mellares oportunidades dan. 

A estatística da menopáusia re
f(rese case exclusivamente á 
muller branca. 

Como mecanismo de transición, 
a...menopáusia dase obviamente 
en todas as razas. Pode haber 
cambios, pero non grandes, na 
idade na que ocorre. Existen di
feréncias potenciais na sintoma
toloxia, xa que en certos grupos a 
incidéncia das quenturas ou sufo
cas é menor, ainda que non hai 
estudos sólidos e detallados. Hai 
culturas que coidan que se lle de
be dar pouca importáncia aos sin
tomas da menopáusia e incluso 
que a muller está obrigada a atu
ralos. Se cadra, neses casos a 
sintomatoloxia non se manifesta 
porque a cultura leva a que, tanto 
a muller como o médico estean 
por rebaixar a sua importánaia e 
decidan que se resolverá co tem
po. Advirta que a incidéncia de 
síntomas de sufocas varia moito 
dunha muller a outra, dentro da 
mesma cultura. 

O feito de seren homes quen 
tradicionalmente diagnostica
ban as doenzas das mulleres, 
sesgou a valoración. 

Estou dacordo de que en xeral a 
.muller non foi ben atendida nestes 
aspectos en moitas sociedades. 
Algúns síntomas da menopáusia 
considerábanse de natureza psi
colóxica e incluso neurótica. Moi
tas mulleres padecen durante o ci
clo os efeitos centrais das hormo
nas ováricas, o que conduce a pe
riodos .de depresión claros. Tamén 
está demostrada e caracterizada a 
depresión post-parto e ás da me
nopáusia. Pero en moitos casos 
non se consideraba un trastorno 
real, senon un trastorno psíquico. 
Tamén se pensaba que lle corres
pondia á muller aturar astes atran
cos. Medido desde un ponto de 
vista xeral, a sintomatoloxia da 
menopáusia é coma un sinal xeral 
de que algo está a cambiar. 

Haberla que resolver onde re
mata a fisioloxia e onde come
za a cultura. 

Claro, é un debate importante. 

Sábese que entre 
os negros a perda 
de mineral nos 
osos é menor ca 

nos brancos ainda que a incidén
cia de enfermidades cardio-vas
culares é ben elevada. No pasa- . 
do, o problema foi que a meirande 
parte dos síntomas serodios da 
menopausia producianse en· silen-

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

A. PANARO 

1A guerra 
contra o cancro 
non produciu 
grandes 
avances 
teóricos' 

Os critérios de aplicabilida
de, de que forma condicio
nan os avances teóricos? 

Hai unha porfia interminábel 
entre investigación aplicada e 
teórica. Algúns grupos queren 
un rendemento inmediato· para 
os fundos que invisten na in
vestigación e procuran forzar a 
investigación aplicada á procu
ra de solucións práticas e con
cretas. Existen innumerabeis 
exernplos de estudos que eran 
totalmente esotéricos e ainda 
así levaron a aplicacións emi
nentemente práticas. Non ten 
sentido limitar o avance dos es
tudos científicos en base á sua 
potencial aplicabilidade, e den
tro dos Estados Unidos é unha 
tendéncia que existe de · forma 
limitada. A subvención nunca 
deixa de premiar aquelas in
vestigacións que sexan de utili
dade para a medicina. En tem- . 
pos de Nixon investiuse un 
monte de diñeiro para declarar 
a guerra ao-cancro. Daquela 
estableceuse o National Can
cer lnstitutf!, o que tivo o efecto 
positivo de aumentar enorme
mente o nível total de fundos, 
pero non por iso se produciron 
grandes avances teórisos. Algo 
semellante está a pasar hoxe 
coa investigación do SIDA.• 

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

zo. A osteoporose chega moitos 
anos despois da menopáusia. Di
minue a altura, hai problemas co
as vértebras· e tamén fracturas. 
Non hai moito, as doenzas cardio
vasculares na muller eran consi
deradas pouco importantes. Isa 
era certo durante o periodo dé vi
da fértil, pero levou a que en moi
tos casos o diagnóstico do infarto 
na muller non se fixese coa mes
ma precisión coa que se fai nun -
home. Hai un prexuizo equivoco. 
O segundo elemento é que no · 
pasado a maioria dos estudos 
sobre enfermidades cardio-vasd
culares fixéranse sobre homes. O 
Instituto Nacional da Saude dos 
Estados Unidos comeza agora a 
Iniciativa Sobre Saúde da Muller, 
que é un estudo sobre cento cin
cuenta mil mulleres tratadas con 
terápia hormonal de remplazo, 
para coñecer a incidéncia de Alz
heimer, de cancro de mama etc. 
Levará quince anos e custara cen 
mil millóns de pesetas. 

Da a impresión de que a inves
tigación concede preferéncia 
ás respostas físico químicas. 

Neste caso a medicina moderna 
non está a buscar un tratamento 
exclusivamente intervencionista. 
Calquera terapéutica hormonal 
de remplazo vai acompañada de 
suplementos dietéticos, con re
come nd ación dietárias e de 
exercício. O que é claro é que 
estas intetvencións non conse
guen o mesmo tipo de eficácia 
que o tratamento hormonal. Es
tou dacordo que é un compoñen
te importante que ten de ser 
acompañado. A terápia hormo
nal de remplazo só subministra 
sustán"Cias que son nat1,.1rais e 
endóxenas ao organismo, que 
funcionan a traveso de recepto
res que están presentes. Desde 
a perspectiva da evolución, até 
comezos de sécúlo, o sistema 
estaba preparado para que a 
muller tivese· protección na me
nor parte da sua vida. A evolu
ción da medicina foi tal; que a 
sobrevida aumentou case uri cin
cuenta por cento no último sécu
lo, máis que n,os milénios que 
nos preceden. E como se a evo
lución biolóxica fose acelerada 
·nun área na que non existía po
sibilidade de protección. Non es
tamos atrás de algo que sexa 
anti-natural. 

'A1gúns síntomas 
da menopáusia 
considerábanse de 
natureza 
psicolóxica e 
incluso neurótica" 

Tamén está a· cambiar a fun
ción do médico. 

Vivimos unha coincidéncia de in
formación, interés; -erítendimen
to e formación dos médicos. O 
xinecólogo moderno foi evoluin
do e hoxe é case un médico de 
atención primária da muller ao 
tempo que atinxe áreas que es
taban antes fora da sua especia
lidade: entende de osteoporose, 
metabolismo óseo e das enfer
midades cardiovasculares. Non 
digo que só o xinecólogo vaia 
atender á muller nestes casos, 
pero é importante que -un médico 
tome todos estes dados baixo un 
denominador común.• 

A campaña 
do Presidente da Xunta· 
contra os. nacionalistas 

Os diários do dia 22 comentan as acusacións de Fraga contra a, 
CIG·e o BNG. "O máis probábel -escrebe Sánchez de Dios na 
Crónica Política do FARO DE VIGO- é que o ataque do señor 
presidente da Xunta contra o BNG, teña que inscribirse na 
campaña eleitoral, que xa comezou sen ser oficialmente aberta. O 
PP sabe que o Bloqueé seu adversário principal para mañá e, 
sobre todo, para pasado, cando chegue a hora de revalidar a 
maioria absoluta. En consecuéncia, puxo a estaca nas mans do 
seu dirixente máximo. Nas horas vindeiras, e coa veda levantada, 
poderá verse un rosário de protagonistas menores a mallar nos 
nacionalistas. Por certo: algúns observadores con cuarteis en 
Compostela advertiron un cámbiQ nas actitudes do xefe do 
executivo galaico e comezaron as conseguintes interpretacións, 
chocalleiras algunhas delas. Non .lles parece habitual que o señor 
Fraga optase por retrucar personalmente, na sesión plenária do 
Mércores, a unha alusión dos seus adversários sobre o convénio 
para a mellara da electrificación, leve se a. comparamos con moitas 
outras que lle teñen adicado. Extraña o estalido de onte cotra o 
Bloque Nacionalistas Galega, organización que salvando 
esporádicas explosións gramaticais, actuara no Parlamento neste 
ultimo ano case coma un non belixerante". 

"Non é un problema universitário, nen político, nen de acné xuvenil, 
nen de docentes ao asalto, nen de fundacións trucadas. Ternos 
diante de nós un problema rigurosamente psiquiátrico -di Xan Soto 
en EL PROGRESO-. Paranoia chámase a esta perturbación que 
afecta aos mozos de Nuevas Generaciones do_ Partido Popular. 
Velaqui o delirio: detrás dos CAF de Lugo está o Bloque. No seu 
entorno, o abertzalismo radical e a xente do Egin e entremedias o 
ex-reitor Villares. Tan novos e tan imbéciles, meus santos. A 
paranoia, un trastorno que ven de lonxe, afectaba a Franco: 
desterrou a xeneral Yagüe ~Burgos porque·sospeitaba nel 
queréncias esquerdistas. únha enorme paranoia do defuntiño: 
Julián Marías un vermello, Del Riego un separatista; Aranguren un 
disolvente; Madrid, Moscova; ultradireitistas coma Amando de 
Miguel ou Sánchez 
Dragó, preparaban o 

· derrocamento do 
Réxime, da man do 
perigoso liberal José 
Maria Ruiz Gallardón, 
pai do actual". 

"Estamos no de sempre 
-di Fernando Varela en 
LA Voz DE GAI.lcIA-. A 
liorta dos políticos cando 
van cazar coellos. O 
presidente da Xunta 
deita o anzó por ven se 
pican (seguro que o 
tan). E, naturalmente 
non ten nada máis que 
dicer. Fraga sinala 
inequívocamente co 
dedo ao Bloque 
Nacionalista Galega e á 
Confederación -
lntersindical Galega 
como indutores 
conscientes e 
deliberados de BOFILL I FARO DE VIGO 

mobilizacións, violentas que pretenden obxectivos tnconfesábeis 
(suxire que están tentando presionarás institucions). Unha 
acusación deste tamaño, digo eu, mereceria que o presidente 
explicase algo. Porqüe estamos a talar da terceira forza política da 
Galiza e non abonda, ou non deberia abondar, con encher os 
xqrnais de titulares. O Presidente sabe moi ben que os conflitos 
sociais, por violenta que sexa a suamanifestación, non se 
imporvisan no comité central da UPG. Estou seguro de que tamén 
sabe que na Galiza estamos lonxe de viver un estado de tensión 
comparábel, nen pala tona, coas rifas do Jarrari. Por que logo, as 
suas manifestacións? Porque amais de tentar limar votos ao BNG 
asociándoo sen camelo nen beelo, coas imaxes de atentados 
coma o de Madrid, necesita despreguizar ás suas próprias bases 
para a campaña que ven. E se fai feliz a alguén é aos seus 
militantes que brindan satisfeitos a cada que o seu presidente 
arremete contra os bloqueiros, ainda que non teña máis que d1cer 
porque, ·sen máis, non ten probas nas suas acusacións".• 

'-
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Non o resistiu. A 
derrota de Walesa e o 
trunfo do divórcio en 
Irlanda foron 

, demasiado para el. 
· Traicionáronno as 
duas miniñas dos seus 
ollos. A Sua 
Santidade está 
enferma de tristura. 

As reportaxes sobre 
a guerrilla urbana 
omitiron as imaxes de 
Guixar-alí si houbo. 
tiros e antifaces-. 

' Pero nese bairro 
vigués, entre os 
mozos armados de 
tira-coios e foguetes 
incendiários, habia 
membros do Partido 
Popular. Agrediron a 
vários concelleiros 
soci~listas e 
·nacionalistas, 
perseguíronos a 
trompadas pela rua, 

· caso de Xesús Costas. 
Ningún méio de 
comunicación o 
lembrou. E está mal 
que lle coloquen a 
outros as medallas 
que merece o partido 
de Fraga; A guerrilla 
para quen :a traballa! 

Ge.luco Guerreiro 
aproveitou a coxuntura 
e fixo de novo o que 
máis lle presta: darlle 
leña ao nacionalismo. 
Ninguén lle lembrou os 
militantes con carné 

· de IU detidos 
recentemente en 
Cadiz, acusados de 
pertencer ao Grapo. 

Unha persoa, 
un voto 
Todos os anos nestas datas 
chega a ineludibel máis certa
mente grata cerimónia das felici
tacións do Nadal. Sacar o lista
do da computadora, borrar a un . 
par deles que o ano pasado non 
deron COrJtesta e engadir algúns 
outros, ben-por nova amizade, 
ben por obriga social. Ten ese 
rito algo de exercício memoristi:
co mesturado coa saudade de 
lonxe na distáncia e no tempo. 

Cando na lista chegamos a Bruce 
e Sally proxectouse no video da 
memória a imaxe dunha tardiña 
electoral municipal da primavera 
oxfordián, diante dunhas "bitter" 
no pub Horse and Jockey. De sú
peto Sally, ideoloxicamente. máis 
perto das propostas de Combat 

· ou Militant que do laborismo ofi
cial; decidiu ir 
votar, máis por 
aquelo de fas-
tidiar aos con- O día da 

votación se é 
preciso chégase 
a violara 
intimidade do 
fogar e mesmo a 
intimidade física 

313.500 YUANES 
NANINA SANTOS 

Ou 4.600.000 Pts. foi a multa -o castigcr- que lle impúxeron 
a Chen Feng, unha·muller do Norte de China por levar a termo 
urí segundo embarazo e dar a luz ao segundo fillo. 

Chen Feng, do Partido Comunista e directora dunha fábrica 
textil moi coñecida, tiñ.a sido advertida palas autoridades locais 
do mal exemplq que dari~ con esta decisión. 

China, un ·país superpopuloso, ten establecidas medidas ·moi 
severas de control de natalidade. Os infanticidios -sínalada
mente en nenas- sucedense por miles, a ocultadón de naci
mentos e castigos moi diversos están á orde do día. 

Que o obxectivo perseguido sexa desexábel --controlar unha 
populación que non pode medrar ao ritmo que o viña facen
dcr- ñon pode querer dicir que se den por boas as medidas 
coercitivas que negan a liberdade das mulleres de decidir os fi
lias que desexan. + 

tar facer o mesmo (non todos 
teñen o apoio da grande Banca, 
Filesas, etc ... ), e a manipulación 
dos médios escritos e audiovi
suais públicos e privados. Non 
son dabondo as chantaxes reli- ' 
xioss, económicas e mesmo la
borais e sanitárias para acadar 
o voto. O día da votación se é 
preciso chégase a violar a inti-

terribel reflexión de R.S. Hawker 
no 1.852: "Sei que é algo nor
mal: as persoas non son homes, 
son votos. Máis eu non son un 
voto, son un home".+ 

XosÉ MI! DE CA.sTRo ERROTETA 

Pardo de Cela 

servado res 
que por con
vencemento 
nas posibilida
des da esquer
d~ naquel dis
trito. Acompa
ñeina por cu
riosidad e. 
Chegou á me
sa, dixo o seu 
nome e apeli-
do, comproba-
ron que estaba no censo, foi cara 
á cabina, votou e voltamos ao 
pub ·onde nos estaban a agardar
as pintas de cervexa. 

, midade do fogar e mesmo a inti
midade física (!pobres vellos, 
enfermos de gravidade, subnor
mais profundos, ... ) para repa
ñar uns cantos votiños máis. 

Cando un pavo quere ter a cha
ve do seu presente e polo tanto 
do seu futuro, este povo non po
de xamais esquecer o seu pasa
do. Porque un dos xeitos que 
dende o limiar dos tempos te
ñen os opresores do alleo para 
perpetuar ao longo· da história o 
seu domínio, un deses xeitos di
go, é o de borrar a história. Cari
caturizala. 

Eu, matinando naquelo que mi- -
rara había un pouquichiño e non 
podendo calar por máis tempo, 
dixenlle: . 

- Perdoa, Sally, pero ... non te 
indentificaches para votar. 

- ~i que o fixen. Dixen quen era. 

- Xa, muller, pero iso podería 
telo feíto calquera por ti. 

Olloume con faciana de alucina
da e espetoume: 

- E. .. para que ía niriguén que
rer. tacer iso? A xente ten a op
ción de votar ou non, pero por 
que vai votar por outro? 

Cafei e cambiei de tema. As 
cousas quedaban ben claras. -

Por asociación de · ideas lembrei 
as últimas eleicións municipais 
en Cangas e a miñ~ experiéncia 
coma apoderado nun colexio 
electoral. O meu. sentimento era 
o mesmo que o do político libe
ral McCarthy no ano 1.880, can
do denunciaba no Parlamento 
británico que Voters were drag
ged to the poll /ike slaves or pri
s ion e r s ("Os votantes foron 
arrastrados/carrexados ás urnas 

·coma escravos ou prisioneiros"). 

Coido que non paga a pena ta
lar do espectáculo, xa que moi
tos dos leitores de ANT coñece- · 
rán exemplos semellantes ao 
que eu presenciei naquel día e,. 

· d~spois de todo~ "pasou o día, 
pasou a romaría". O que non 
pasou é a concepción que do in
dividuo e cidadán teñen os sec
tores da dereita máis caciquil e 
reaccionária e, desgraciada
mente, non só eles. 

Non lles chega coas brutais · 
campañas eleitorais que arras
trap aos demais partidos a ten-

Nestes extremos fica claro que 
o indivíduo xa non existe. O vo
tante soberán na súa individuali
dade, con máis o menos cultura 
e capacidade de análise, máis 
sempre con critérios próprios, 
desaparece e só queda o porta
dor dunha papeleta. 

Xa se albisca, á volta do ano, 
~ unha nova votación e, de certo, 
ben importante para o noso pa
ís. Sería pois cousa de que des
ta vez os cidadáns galegas li
bres, que son moitos e han ser 
aínda moitos máis, fixeran súa a 

De cert.o, un povo sen história 
de seu e máis doado de domi
nar, e tristemente ternos moi 
perto de nós o meirande dos 
exemplris posibles. Galiza. 

E moi curioso e clarificador ob
servar como ano tras ano, den
de hai xa cinco séculas, os gále-

MARCE UNO 

gos pasamos por riba da data do 
cabodano da execución de quen 
foi o derradeiro loitador, a derra
deira barreira a anexión por 
Castela do Reino de Galiza. O 
mariscal Pedro Pardo de Cela. 

Evidentemente, non se lle pode 
pedir a unha persoa que viviu hai 
cincocentos anos a mesma coe
réncia, a mes-
ma claridade 
nos seus plan
te amentos 
que por exem
p lo a que se 
pode atapar 
na personali
dade de Cas

Non se lle pode 
pediraunha 
persoa que viviu 
hai cincocentos 

telao. Mais de anos 8 mesma 
certo, o maris-
cal represen- coeréncia 
ta, queirao ou 
non a história 
"española'', un 
feito crucial no que poido ser e 
non foi a nosa pátria. 

So ternos que pensar un pouco 
en como poderia mudar a histó
ria posterior deste o noso país. 
Se aquela noite na Frouseira, o 
mariscal non caese nas mans 
das tropás castelans, que em
pregando a arte tan española de 
engano e traición, prendérono 
un por sempre mouro sete de 
decembro e non esperaron moi
to para executalo. Non hai que 
ser moi listo para decatarse das 
presas que o levaron ao cadal
so. So dez días. Dez. 

En fin. Xa sei que non está de 
moda. Que de certo pode pare
cer trasnoitado o feito de hoxe. A 
piques de estrear novo milenio, 
reivindicar a figura dunha perso
naxe Jeudal, mais coma galega 
que ten a ben vivir cinco séculos 
despois de encetados os sécu
las escuras, non podo nen que
ra, esquencer a miña história. 

E a mesma história ensinanos 
que as cousas son coma son e 
non se lle pode dar máis voltas. + 

M. P. GoMF.Z-V ALADES GLEZ. 

(VIGO) 

Novas 
manipuladas 
sobre Allariz 
En relación coas informacións 
aparecidas no seu xornal n2 
704, do 14 de Decembro do ano 
en curso, na páxina 1 o e baixo o 
epígrafe Enerxías Renovábeis, 
asinando as mesmas G.L.T., 
quéralle facer as seguintes con
sideracións: 

1 º .- Nunca se celebrou en Alla
riz ningún Pleno do Concello no 
que se abor-
daran os pro-
blemas plan
teados pola 
Central de 
Chorente e 
moitísimo me
nos "acordou 
a instáncia do 
Grupo de Go
verno suscre
be.r as -reco
m e nd ación s 
dos ecoloxis
tas referentes 
á viabilidad-e 
do subminis
tro de bioma
sa, do plano 
de ordena-
mento selví-

Nunca·se 
celebrouen 
Allariz ningún 
Pleno do 
Concello no que 
se abordaran os 
problemás 
planteados pola 
Central de 
Chorente 

cola e do descarte de materiais 
tóxicos, así como a instalación 
de pantallas vexetais arredor da 

cetnra 
impac1 

2º.-) 
lebrad 
vembr 
ñon fi< 
lacio ni 
pa · (A< 
ma). r 
máis, 
intenc 
extrae 
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teñan 
novas 
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dos O' 
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menta 
Espa1 
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já, nu 
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config 
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ALDEA G LOBA LJ_ffi_~ 
cetnral para reducir o ruido e o 
impacto paisaxístico". 

2º.-A data do último Pleno ce
lebrado no Concello é 24 de No
vembro de 1995; na arde do día 
non figura, nen figurou nada re
lacionado co tema que nos ocu
pa· (Adx.úritaselle copia da mes
ma}. Non celebránd,ose ningún 
máis, resulta totalmente falsa e 
intencional a información arriba . 
extractada, polo cal debe voste
de _corrixir un erro de tal magni
tude para que os seus leitores 
tañan a certeza de non recibiren 
novas manipuladas. 

Nun artigo de calquera índole é 
indispensabel a coerencia e non 
se poden mesturar e remexer tó
dos os datos á comenéncia do 
"pasteleiro": BNG, Allariz PP, Ma
ceda, ADEGA, O Brote ... etc.• 

ROSA El.VIRA MOURE BLANCO 

(CONCEllEIRA E PORTAVOZ 

DO pp EN AliARI.l) 

O galega 
normativo 
á marxe da Lei 
Lei no núm. 703 (7 de Dezem
bro de 1995) d 'A Nasa Terra, a 
informac;ao sobre a denegac;ao 
de subsídios a esse semanário, 
que a "Xunta" se permite expli
car no parlamento (como dizem) 
órgao representativo da "auto
nomía galega". Leio também o 
editorial, que se intitula "O diñei
ro da normalización contra o 
próprio idioma". 

A primeira, a informac;ao, co
menta de facto o que o Reino da 
Espanha está a verificar como 
os "idiomas proprios", tanto na 
Galiza, quanto em Euskádi e nos 
Países Catalaes e mesmo nas 
Astúries e Aragao. Há dez anos 
já, numa "Mesa redonda" (Get
xo, 1984), recolhída nas Actas e 
publicada como artigo no vol. 1 

de Linguística e Sociolingufstica 
galaico-portuguesa, eu eviden
ciei que "as regras de ortografia 
(se utilizavam) para a desnorma
liza9ao dos usos de galega". Ho
je avanc;o e digo que tal política 
serve para discriminar os ci
dadaos. Os motivos certos sao 
ideológico-nacionais (atinentes á 
configurac;ao do Estado/Nagao), 
embora as "autoridades compe
tentes" pregoem que assim "po
tenciam" o processo, necessário, 
de normalizar a "lengua propia" 
da Comunidade autonómica. 

Essa argumenta9ao é vácua, 
porque no estado moderno os di
reitos do ·cidadáo prevalecem so
bre os direitos dos grupos (imagi
nados e nunca certos). Decerto, 
apenas existe um grupo real, que 
é o próprio estado (território na
cional, cidadaos nacionais) e 
aqueloutros, subrogadps, recon
hecidos na Constitución do Rei
no-Nac;ao "España". As comuni
dades linguísticas ·e/ou de fala, 
nao hispanófonas, constitucional
mente nao existem. 

A pedra-de-toque aqu1, na Gah
za, é a escrita carreta. O funcio
nário político que A Nasa · Terra 
diz, alega que esta incumpre a 
"normativa normativizada"; "pro
va"-ó de jeito vago, porque nao 
pode citar nenhum artigo de nen,. 
hum texto legal em que basear 
esse ousado asserto; nao existe. 
É falso pretexta, escusa va. 

Aperte-se ás entidades governa
tivas e judiciárias para que, se
gundo corresponde num estado 
de direito, fundamentem os seus 
"acordes" sobre língua num pre
ciso texto legal de rango perti
nente (Lei e Decreto): nao existe 
nenhum e menos ainda algum 
que abrigue a utilizar de oficio 
urna determinada maneira de 
escrever o idioma galega. 

Porém, enquanto se continua a 
permitir que procedam sistema
ticamente contra os direitos fun
d ame ntai s, reconhecidos na 
Constituic;ao do Reino, violá-los
ao, entre outros motivos, porque 
só a arbitrariedade se torna em 
garantía de esfarelamento da 
Comunidade "galegófona" . . 

É o que, neutra ordem de cau
sas, fez a "Sala de lo contencio
so" numa "sentencia" sobre sub
sidia<;ao de publicagóes nao pe
riódicas. A Sala dá por suposta a 
boa fé da ''Xunta", embora duran
te o procedimiento teve de lhe 
constar que nao havia essa boa 
fé. Portanto, de oficio (em virtude 
do art. 5.2 da LOPJ) deveria ter 
procedido contra a "Xunta" por
quanto advertiu 'que emitira urna 
Ordem, a de 
subsidiac;ao, 
que'viola "los 
preceptos y 
principios 
constituciona
les". 

Mas a Sala 
está radical
mente impedi'
da a proceder 
dessarte, 
quando numa 
"providencia", 
datada em 27 
de Outubro de 
1995, se per
mite (mais 
urna vez) exi
gir do cidadao 
(demandante 
da Adminis-
tragao) que 

Emnenhum 
texto legal 
do Reino 
(!-ei ou Decreto) 
seacha 
oficialmente 
definida a grafia 
que 
corresponder 
áexpressio 
"galego 
nonnativo" · 

redija a sua "demanda" na "nor
mativa normativizada". 

Diz essa "providencia": "Tras ser 
informada a Sala, expóñanse as 
actuacións na secretaria co fin 
de que poidan ser consulta.das 
polo recorrente ( ... ), para que 
formule a demanda no prazo im
prorrogable de quince días hábi
les, debéndoa formular en gale
ga normativo, baixo apercibi
miento de non ter por deducida 
a demanda, e coa adevertencia 
de que se non a presenta ,no di,. 
to prazo acordarase inexorat;>le 
e difinitivamente a caducidade 
do recurso, de conformidade co 
art. 67 da Leí Xurisdiccional;" 

Cabe provar a tese, tao aparen- Enquanto a Sala .fundamenta a 
temente rotunda, pelo -próprio caducidade do recurso, se náo 
facto de, até áo momento, nen- se cúmprir o prazo legalmente .. · 
huma instancia (governativa, le- · estabéleciqo,. nao faz igual C~rTJ 
gislativa ou judiciária) fundamen- a exigencia ·de utilizar o "galega 
tar as suas é;!tuac;.óes "idiomáti- normativo''.. · 
cas" atinentes ao idioma galega , . 
em nenhum texto legal preciso Os magistrados responsáveis 
(arttgo ou parágrafo de· ar.tigo), da "providencia", Reigosa Goh-
de modo que assim "ju.stifique" . zález, D' Amorirn Vieitez .e Quin- · 
essa sua "política" (que: o é) su- tás Rodríguá'i: (ql.ie é o "ponen- -
postamente favorável para a Co- te") -sabem que tal exigencia ca._ 

rango inferior ao d1re1to funda
mental de que o cidadao nao fi
que sem poder defender-se, se
gundo estabelece o art. 24. º da 
C.E: ("Todas las personas tie
nen derecho a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y tribüna
les en el ejercicio de sus dere
chos e intereses legítimos, sin 
que, en ningún caso, pueda pro
ducirse indefensión'?. 

Mais ainda, a Sala nao só nem 
fundamenta nem pode funda
mentar esse acordo, mas oculta 
ao demandante que pode "for
mular a demanda" ·em castelha
no só, em galega só ou nas 
duas línguas, assim como que 
pode recorrer em súplica a pró
pria "providencia". · 

Aliás, incorrem em arbitrari~da
de proibida pelo art. 9.º $ 3. da 
mesma e.E., porquanto nao. as
sinalam que é . o que juridica
mente se deva entender por 
"galega normativo" (as normas 
1 LG-RAG aprovadas em 1982?; 
essoutras publicadas em 1983?; 
aqueloutras reformadas, de fac-· 
to, entre essa data e 1995?; a · 
última edic;ao de 1995?). A "cou
sa" é séria porque do "segui
mento" da "normativa normativi
zada" depende que o cidadao fi
que indefenso ou nao, quer di-

A 

zer, de tal "seguimento" depen
de o direito constitucional esta
b el ec id o no art. 24.º. ·cabe 
maior arbitrariedade? Pode sus
tentar-se com alguma razao que 
o· Reino é "estado de direito~'? 

Os "insubmissos" á "normativa 
normativizada", estaremos defi
nitivamente indefensos, se for
mas· os primeiros a ignorar os 
nossos direitos ou a preterirmos 
o seu respeito; se, relativamente 
.aos usos de galega, transigir
mos com todas e quaisquer 
atuac:;oes administrativas. 

Entendamos que, na realidade, 
em nenhum texto legal do Reino 
(Leo ou Decreto) se acha oficial
mente definida a grafía que co
rresponder á expressao "galega 

·normativo". 

Por esse próprio motivo há de 
estimar-se jurídicamente "galega 
normativo" toda e qualquer es- . 
crita de galega que cumpra 
urnas determinadas normas de 

. correcao. Por exemplo, eu aqui 
estol:I a escrever no "galega nor
mativo" universal, que também 
se denomina portugués. 

As falsiddes em que quase me
canicamente caimos uns e ou
tros resumem .. se em ádmitirmos 

Ramón Villares, ex
rector e historiador, 
home cauto e 
temperado, foi 
acusado ·polo filio de 
Cacharro Pardo, 
portavoz de Nuevas 
Generaciones en 
Lugo,deincltadorde 
terroristas na 
universidade. Un 
comentarista de El 
Progreso calificou a 
actitude do discípulo 
do Presidente da 
Deputación de 
"paranoia". É o 
problema de esaxerar: 
ou fas como Franco ou 
tómante por tolo. 

O estado español 
tamén evoluciona 
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ideoloxicamente. 
Empezaron 
"condenando" o 
terrorismo, pero, como 
o terrorismo seguia, 
logo fles pareceu 

. pouco e desde aquela. 
todas as condenas 
deberon ser 
"enérxicas". Se se 
condenaba a secas, 
parecia un sospeitoso 
de morneza ou 
ambigüidade. Agora 
que o Bloque 
condenou "enérxica e 
inequivocamente" é .de 
supoñer que estas 

' palabras ficaron 
devaluadas. Córrese o 
perigo de que dentro · 
de trinta anos -
porque a este paso co 
terrorismo non se 
acaba nunca- as 
condenas se parezan 
ao esconxuro da 
Queimada. 

O Governador de 
Pontevedra Alvarez de 
Paz viaxou a Bahia 
(Brasil) para renovar a 
loita contra o 
narcotráfico, 
considerado p9r 
Interior o problema 
número un da 
província. Foi 
acompañ?do da sua 
xefa de Gabinete 
Margarita Elespp 
Jonmaran, muller do 
ex-deputado do PSOE 
Xesús Bahillo, ao que 
desde 1983 se 
relaciona co grupo de . 
negócios de 
Fernández Espina. 
Non cabia m·ellor 
asesoramento.+ 

/ 

GLOBAL 

que o "galego normativo" existe 
judiciariamente (primeira falsida
de legal), que esse é judiciaria
mente único (segunda falsidade 
legal), que este seriam as "nor
mas ILG-RAG" (terceira falsida-

. de ·legal) e que estas 'foram ofi
cializadas pela "Xunta" (quarta 
falsidade legal): Reflitam os in
teressados e colham o tauro pe
los cornos. Verao que a "Xunta" 
se baseia nessas falsidades pa
r a, apampados os vigiantes, 
desnormalizar desde a radice o 
idioma da Galiza. • 

ANTONIO GIL llERNANDEZ 

(ASSOCIA<;ÁO DE AMIZADE 

GALlZA-PORTIJGAL 

Inconvenientes 
aos. atletas 
na Coruña 
Estou convencido de que si o 
próprio cronista de Fernando o 
Católico Xerónimo de Zurita co
llería de novo a sua pluma e pa
rí a iso de: "A doma e castra
ción ... do atletismo coruñés." 

Hai uns poucos meses, e no 
maior acto de barbárie deportiva 
xamais cometida, os atletas foron 
expulsados do Estadio de Riazor 
como consecuéncia dun proxe.cto 
deseñado e sentenciado polos 
señores Lendoiro e Vázquez. 
Moitos dos atletas pénsabamos . 
que iso ia ser o remate dunha ne-_ 
fasta e vergoñosa xestión depor
tiva que tiña uns eraras matices 
de índole político, pero nada máis . 
lonxe da realidade. A desespera
ción de non poder contar cunhas 
instalacións axeitadas para ades
tramos, agora engádeselle a ne-: 
gativa de deixarnos empregar o 
pouco que queda das pistas do 
que foi o Estádio de Riazor -a 
partires de agora, e chámemoslle 
polo neme, semente Campo de 
Fútbol- e non 
só iso, senón 
que se nos es-
tán a pór todo Non se lle está a 
tipo de proble-
mas para em
pregar o rnate
r i a I existente 
de atletismo 

, tanto municipal 
como da fede
ración. Os Sal
tadores non 
~en saltar 
por carecer de 
zonas axeita
das, de igual 
xeito lles ocu
rre aos lanza
dores. Non te- · 
mos· focos de 
luz artificial nas 

otorgar un 
carácter de 
prioridade a 
construcción 
das pistas · 
atléticas, e si a 
construcción 
duns espácios 
adicadosá 
pratica de fútbol 

pistas "alternativas" do 1 N EF e de 
todos e sabido o cedo que ·anoi
tece no inverno. Para empregar o 
pavillón cuberto se nos están a 
pór dificultades de todo tipo .. . 

Como podedes comprobar as vi- · 
sicitudes son moitas e innumerá
beis, · sendo quizás por iso, polo 
que existe unha equipa, o Atle
tismo Coruña, que se atqpa na 
División de Honra, e que a pesa
res de todo e a sexta meior equi
pa do Estado, e que Gonta cuas 
atletas que adican a maior parte 
do seu tempo li.bre a este depor
te sen ningún afán de lucro 
(agás, e as veces, dun chandal 
e zapatillas) e que por certo, son 

BATALLAS 
XAN X. PrÑEIRO 

Baixar á villa en pleno rebumbio nadaleiro. precisa moita carra
xe, e un forte adestramento físico e mental. 

A loita comenza contra do garda urbano. E require coñecer téc
nicas de aproximación e camuflaxe altamente sofisticadas. 

Segue despois contr-a dos empregados da Caixa onde hai que 
despregar socaliñas. combativas ás que non son alleas certo do
minio da metralleta aritmética, da chantaxe aplicada e belixe
rante, ·e algún detonante que nos permita retirar os cartos sen 
excesivos intereses negativos por mor dalgunha factura que 
nos guindou na terra de ninguén dos números vermellos. 

As tácticas de combate evolucionan ao longo da xomada, dentro 
dunha estratexia xeral de conseguir sobrevivir nunha loita corpo 
a carpo con tanto empregado do híper, enchufado da Xunta ou 
matón do concello e así sucesivamente toda unha patulea bélica 
de axentes dispostos a unha guerra suxísima na que, equipados 
de máis para repeler calquer ataque, hai tempo que pasaron di
rectamente á agresión rompendo hostilidades entre panxoliñas. 

Nin que dicir ten que, <liante de conflictos asi, só cabe sentir 
cobiza de amosales ou vocación de comando. 

Que razón ten o sabio Fraga cando advirte do perigo dunha ra
dicalización belixerante polo país. Por suposto que existe a 
guerrilla urbana. Hai tempo que formo parte dela. • 

fora das nosas fronteiras. 

Pero a cousél desgraciadamente 
non remata aquí, senón que a 
demogóxia e o olvido intencio
nado que está-a facer a Admi
nistración competente, chega ao 
seu ponto máis escandaloso, no 
momento en que non se lle está 

. a otorgar un carácter de priori
dade a construcción das pistas 
atléticas, e si a construcción 
(por'supostísimo) duns espácios 
adicados á pratica de fútbol, non 
vos parece unha irqnía? 

A verdade é que é penoso non 
saber a estas alturas onde irnos 
competir este ano, competición 
na que por certo nos toca reci
be( o actual campión de Europa, 
o Larios. 

Para nós non hai maio ... pero 
tampouco irnos deixar que sexa 
inverno por máis tempo.• 

CLAUDIO V AZQUEZ GoMEZ 

Ante o SIDA, 
non todos 
somos iguais 
Camiñando por rúas, estradas e 
autopistas, podemos decatarnos 
da existencia de grandes spots 
publicitarios co slogan Ante el 

. SIDA, todos somos iguais. 

Desde que no mes de Abril do 
1984, concretamente o día 24, 
Margaret Heckler compareceu 
diante das cámaras da TV , 
acompañada do Dr. Robert Ga
llo (experto en trucos científi
cos), un novo milagre enche de 
honra o libro de honor da cién
cia médica americana. O. noso 
compatriota Dr. Robert Gallo, 
descubriu o virus do SIDA. 

A Aldea Global 
está aberta ás vosas 

colaboracións, débense 
incluir o nome e 

apelidos. Os textos 
non deben exceder as 

45 liñas . . 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

A NOSA TERRA. 

Apart. 1.371 36200 
Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

Unha cadea de feitos veñen 
sucedéndose. Vexamos, nada 
máis producirse o anúncio de 
Heckler, o Dr. Robert Gallo pa
tenta un test para diagnosticar 
sera-positivos. 1 n mediatamen
te a multinacional Wellconme 
anúncia e introduce sospeito
samente no mercado o A.Z.T. , 
quimioterápia altamente tóxi.co 
(xudía especulativa de alto 
c us te) , qu e 
nos anos se-
senta se utili-
zou na guerra 
contra o can
c r ó, e ti
vo . que . ser 
retirada pola 
súa elevada 
toxicidade. 

Non son iguais 
diante da lei 
cando selles 
ocultan 
alternativas de 

A · mi 1 e·s de tratamento 
supostos se-
ro-pos iti vos 
et iquetados 

en máis dwn 95% naturais da Era aquel· o momento opo:1uno, 
Coruña, ou de Galiza. lsto co- para a posta en marcha e explo--
mentoo para aqueles que soste- tación dun novo fenómeno su-

O estúdio Concorde así o de
mostrou. Este estúdio deu como 
resultado máis longa vida aes 
que non pe.rcibiron AZT. 

A este suculento pastel. sumarí- · 
anse inmediatamente outras 
multinacionais. Logran participar 
en tal festín aportando outras 
drogas como o DDI, etc. Benefí
cio curativo nengún, a mortali
dade aumentaba. Benefício eco
nómico todo, ' reparto de sucu
lentos dividendos. 

Aos fabricantes de preservati
vos e xeringas, tampouco lles 
vai mal economicamente ... 

Os investigadores fracasados 
da Guerra do Vietnam do can
cro, tiraron a bandeira enriba 
de milleiros de mortos, que van 
aumentando consecutivamente 
(dos 55.000 martas no ano 
1978 , pasamos a perto dos 
80.000 na actualidade) ; quepa
ra ocultar a súa incompetencia 
e a súa submisión aos intere
ses das multinacionais. e de
mais intereses corporativistas , 
a paranóia da verdade oficial 
de que o V.l.H . e causa do SI
DA, e é o patrocínio de "novas 
xudías especulativas ", lle viu 
como anel ao dedo. 

A lgrexa, participa co seu mora
lismo teórico considerando o SI
DA como "castigo divino de prá
ticas sexuais libertárias". 

Aos políticos , nas sociedades 
corruptas, tampouco lle vai mal 
que digamos. As campañas de 
información e prevención loca
l izando enfermos afectados , 
deixa tras de si o seu benefício 
especulativo económica e poli
ticamente , aínda que leven 
consigo diagnósticos e prog
nósticos conducentes a histéria 
colectiva. 

Eu coido, que neste gran grupo 
de intereses as diferéncias non 
son substancialmente grandes. 
Quizais sexan "todos iguales 
ante el SIDA" e deben selo ... 
Será pura coincidéncia?. 

Quen non son "Iguales ante el 
SIDA" son os etiquetados sero
positivos, coa etiqueta de doen
te contaminante e condenados 
a morte, afogados no racismo, 
especulación e desprécio da so
ciedade. 

Non son iguais diante da lei 
cando se lles ocultan alternati
vas de tratamento. 

Tampouco son "Iguales ante el 
SIDA" ese grande grupo de 
científicos, do que forman parte: 
vários prémios Nobel, eminen
tes virólogos, biólogos, expertos 
en inmunoloxía ... etc., que ve
ñen rexeitando publicamente a 
versión oficial do ·SIDA, por en- · 
tender, q'ue, non se dan neles 
os requisitos fundamentais .da 
viroloxía. Por iso son expulsa
dos dos congresos e silenciadas 
as súas publicacións. 

Os cidadáns que non comparti
mos a cultura médic.a imposta 
polas multinacionais e dubida
mos das verdades da ciéncia 
laica ao seu servício , no nos 
sentimos "Iguales ante el SI
DA", nen iguais ante diagnósti
cos de terror igual a morte , 
porque non eremos nese tipo 
de montaxes as istenciais, que 
proporc ionan o consumo de 
Xudías especulativas.+ · 

ñen que o fútbol e o único de- postamente epidémico e socio-
- porte representativo da cidade... lóxico, que o capitalismo neoli-

tan representativo que a maioría beral vai explotar en toda a súa 

como tales, se lles prescribiu 
protocolo de tratamento AZT. 
Nemba'rgantes nengunha -cele
bridade científica pode presen
tar superviv-entes a esta · dro-
gaa longo prazo, que segúndo MANoEL GUERRA FERRElRA 

•,--• + + + • + +-•-. +-+-+ f + --oo seu ¡;>lan1el-seA-f.fG.Ra-x-es-Ele- - -extensión. - - -- ""' -- - -
non poucos científicos e in- (MEMBRO DA ASOCIACION DE 
compaUbeLcoa _vida mesma. __ ______ .- _ ..ENEERMOS Do _CANCRQ) 
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A traducción ao gal ego c.arece 
de elementos de consulta fundamentais 
Os tradutores advirten ·no II Simpósio da sua especialidade 
que nen sequer cantan cun dicionário ou unha gramática normativa 

Cando se cumpren dez anos da 
Lei de Normalización Linguistica, 
os tradutores especializados ao 
galego carecen de elementos tan 
fundamentais para o seu traballo 

coma diccionários bilíngues. 
Tampouco existe un diccionário
normativo ?U unha gramática 
Qficial cos que resolver as 
dúbid~s. Durante o JI Simpósio 

Galega da Traducción, os · 
profisionais da tradución 
advertiron tamén' a falta de obras 
de consulta etimolóxica, 
ideolóxica ou temática. 

Xabler Fernández Polo: "Unha traducción quer tempo abondo para Rosa Camilia: "Apenas se escoitan na TV fenómenos coma a ghea- Xabier Senin: "Faltan traduccións para pór ao neno en contancto 
matlnar e reconsiderar" da, o seseo, ou vulgarismos. con outras culturas" 

• G. L T. 

Con este material de referéncia, 
os tradutores poderian se ocupar 
de problemas mái próprios da 
traducíon, que non son nen exclu
siva nen eminentemente linguísti
co , como sinalou a tradutora Ro
sa Camiña, da empresa Interlin
gua Traduccións. 

Para a especialista en versión de 
textos doutras linguas ao galega 
"mália os avances feítos neste ám
bito, necesítanse ainda roáis obras 
clásicas vertidas ao noso idioma, 
que poidan server de ponto de re
ferénc ia .e de tradición na que 
asentar a língua desde a perspecti
va da traducción". 

Xabier Femandez Polo, profesor 
de Filoloxia Inglesa en Composte
la, corrobora estes problemas de 
terminoloxia, que el mesmo hou
bera de resolver na versión do 
Manual de Traducción de Peter 
Newmark, con consultas a espe
cialistas de cada área de traballo 
tratada. "A colaboración con'outra 
xente foi fundamental para corrí-

. xir erros, para suxerir ideas e, co
mo non, para darme ánimos no 
moito tempo que investin en tra
ducir o manual". 

Femández Polo coida que para dar 
feito unha traducción de calidade, 
é preciso seguir a recomendación 
de Peter Newmark: "No primeiro, 
sentido común. Despois, contar 
con tempo abondo para matinar e 
reconsiderar a traducción e estar 
rodeado por xente capaz de criti
car, dar ideas e asesorar naqueles 
temas nos que o tradutor no é ex
perto. Lembro mesmo pasar un 
bon número de horas discutindo 
cun amigo médico durante as suas 
gardas de hospital os numerosos 
exemplos de linguaxe médica que 
están espallados no manual". 

Contacto 
con outras culturas 

Participando xunto a Fernandez 
Polo e Rosa Camiña nunha mesa 
redonda sobre a traducción espe
cializada, dentro · do 11 Simpósio 
Galega da Traduci6n, o subdi
rector xeral de Cultura da Xunta, 
Xabier Senin dixo qu~ ·os nenos 
galegos teñen hox.endia menos 
posibilidades de accederen ao 
que ·se escrebe noutras linguas ca 
os do resto do Estado. "O número 
de traduccións de literatura infan
til e xuvenil a Galega é ainda moi 
escaso: fallan rnoitas traduce-

'Criacións 
coma 
dio/a, miña 
reina ou 
Ai, dior mio!, 
por que 
non se han 
de empregar 

~ ·na -dobraxe 
-; se máis 
; do naso 

non 
poden ser(" 

ROSA CAMIÑA, 

tradutora 

cións de clásicos e moitísimas 
traduccións de escrit9res contem
poráneos. Coido que é imprescin
díbel pór ao neno en contacto con 
outras culturas e outras maileiras 
de ver a vida. As editoriais gale
gas deberían potenciar aos seus 
programas de literatura infantil e 
por en marcha un proxecto de 
traducción. Isto depende da von
tade dos próprios editores, pero 
debe haber tamén axuda institu
cional e se deben potenciar as bi
bliotecas escolares e públicas. Ao 
mesmo tempo compre que se re
baixe o prezo dos libros". 

Un dos principais cab(!los de bata
lla do galega da dobraxe de pelí
culas para a televisión é o triángu
lo composto por estándar, norma
tivización e rexistros, a xuicio de 
Rosa Camiña: "Quen siga a pro
gramación da TVG observará que. 
aparentemente, a única variedade 
que existe no galego alí emprega
do é a estándar, e sendo lóxico 
que se ernpregue para os progra
mas informativos ou divulgativos, 
non deberia ser ese o galego utili
zado na dobraxe. Se consideramos 
que un produto audiovisual retrata 
un mundo que se quer real, a lin
guaxe en que se expresa debería 
dar conta desta realidade". 

Para esta. tradutora, que inaugu
rara ~unto cun reducidísimo gru
pó de adiantados as versión de 
películas ao galega, "non é xusto 
para o espectador verse obrigado 
a _escoitar o mesmo galego 1_1un 
telexornal ca imnha película de 
vaqueiros, porque son realidades 
distintas, e as personaxes carac
terízanse a traveso da linguaxe 
que empregan. Por falta de deci
sión, por ignorancia, comodidade 
ou prexuizos mal entendidos, a 
penas se escoitan na televisión 
fenomenos coma a gheada, o se
seo, vulgarismos ou práticaniente 
calquera tipo de variedade dia
lectal. Criacións coma diola, mi
ña reina ou Ai, dior mio!, por 
que non se han de empregar na 
dobraxe se máis do noso non po
den ser?". 

Xabier Senin dixo que con poucas 
excepci9ns, as editoriais comeza
ron a editaren libro infantil e xuve
nil a partir da Lei de Normaliza
ción Linguistica. De feíto abordan 
·un so campo que é o campo esco
lar. A versión de libros en galega 
non canta coas axudas institucio
nais de que dispoñen o catalán oou 
o euskera. Os bascos, con menos 
falantes ca o galego, teñen maior 
pr~ducción editorial p:ópria. • 
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DIAS 

• A figura de Casal, 
vetada 
no concello· 
da Coruña 

O BNG da Coruña, ante-o 
centenário de Anxel Casal e as 
celebracións para comemoralo, 
apresentou unha moción no 
concello para que este se unira aos 
actos· que se organizaban na 
cidade. Nen sequera foi debatida, 
os votos do Grupo Socialista 
impedíronno. A moción 
apresentada referiase á colocación 
dunha placa no local da editorial 
Nós e da lrrnandade da Fala, ao 
nomeamento dunha rua, á 
instalación du:n monumento e á 
cooperación coas entidades 
promotoras da sua hoqienaxe. 
Para o grupo nacionalista "resulta · 
impresentábel negar a memória a 
un coruñés que foi, xu~to a sua 
compañeira M~ia Miramontes, 
prom.otor dunha experiéncia 
pioneira no terreo pedagóxico, coa 
implantación nos locais da sua · 
modesta iinprenta da Escola do 
Ensino Galego, ·onde centos de 
. coruñeses receberon· 
gratuitamente clases de ensino 
primário en galego e onde até os 
libros eran donados polo 
matrimónio Casal".• 

• Obra inédita 
de Pardo Bazán, 
en Inglaterra 

Para Marzo de 1996, está prevista 
a saida dunh~ colección de 
poemas de Emilia Pardo Bazán, 
todas elas inéditas ou sen 
compilar. A edición ven da 
Universidade de Exeter, en 
Inglaterra, e correu da mán de 
Maurice Hemingway. Este 
catedrático de literatura española 
moderna na universidade británica 
morreu e foi outro profesbr o que 
se encargou de preparalo para 
publicar. A edición inclue El · 
castillo de la F ada, Al bum de 
poesias, vinte poemas adicados a 
Jaime, filio da escritora, e outras . 
poesías orixinais escritas pola 
autora para a prensa da Galiza. 
Maurice Hemingway 
especializouse na obra de Emilia 
Pardo Bazán. • 

.•••••••.............••...•......••....•••.......•.............................•.....••......••.......• . . 
• programación en 

. . 
. : 

galego non é 
rendábel. Os 
representantes 
das duas 
asociacións 
solicitaron o 
apoio decidido 
da Xunta, dos 
cdncellos ·e das 
universidades 
para criar un 
mercado interno 
e acadar a 
normalización 
cultural. No 
informe 
apresentado, 
tamén se puña 
de manifesto a 
situación ben 
diferente das 
axudas oficiais 
no País Basco e 
Cataluña. Tanto 

A. IGLESIAS para a 

• Peden á Xunta medidas 
para o uso do galego 
na informática 

Plataforma 
como para a Mesa é preciso o amparo da X unta a 
través de partidas presupostárias para a criación e 
adquisición. de programas, que orixinen unha . 
demanda masiva dos centros de ensino. Ademais, 
expúsose a ne~esidade de que sexa a própria 
Administración a que comece a galeguizar os seus 
programas e da implicación activa da 
Universidade. Para conseguir o traballo Estado 
actual do galego na informática, hai que enviar 
duascentas pesetas en selos á Plataforma polo 
galego na informática co enderezo na Faculdade 
de Informática, Cámpus de elviña s/n, 15071 A 
Coruña.+ 

A Plataforma polo galego na informática e a 
Mesa Pº'ª normalización lingüística apresentaron 
conxuntamente un informe sobre a situación do 
galego no mundo d~ informática. A conclusión do 

• traballo é a auséncia de iniciativas nesta dirección 
: por parte das administracións públicas e· das 
: · empresas privadas, que continuan pensando que a . . 
························~·············································································· 

• Prémios de 
narrativa erótica 
Máquina de vapor 

Dous relatos comparten o 
primeiro prémio do III Certame de 
Narrativa Erótica Máquina de 
Vapor, organizado pola 
Asociación Eis. O Marqués das 
Picotas, de Juan R. Tallón e Lefa 
Kognoscitiva, de fran Soto 
Piñeiroa foron os dous relatos 
premiados polo xuri. Os finalistas, 
cuxos relatos serán publicados na 
revista da asociación, foron Kiko 
Neves, con Eu, ela .e Maria, 
Xavier Pinheiro, con Duplicidade 
e Sofia Tarela, con Sen títÚlo. O 
xuri estaba composto por Neli 
Cosme, Xosé Manuel R. Parada, 
Joám Miguel Lombardero e José 
Maria Purám. • 

• Nadal 
co Carrabouxo 
en Víveiro 

O personaxe O Carrabou.xo, do 
debuxante Xosé Lois, está 
presente en corenta comércios de 
Viveiro. A iniciativa xurdiu da 

asociación Sementeira, como 
xeito de reivindicar unha sá de 
exposicións. X:unto á ilustración 
de Xosé Lois, os comercios tamén 
amosan II)ontaxes fotográficas. 
Sementeira edita unha guia para 
seguir a exposición comércio a 
comércio.+ 

• Exposición 
sobre o Lugo 
dos anos 40 

· Inaugúrase o Xoves 28 a 
exposición Lugo, 1940-1949: A 
cidade e as xentes, que organiza o 
Arquivo Histórico Provincial de 
Lugo. A mostra, dividida en cinco 
apartados, sociedade, 
administración, economid e 
.traballo, cultura e educación e 
urbanismo, abrangue aspectos da 
vida cotiá e dos acontecimentos 
políticos e culturáis da época. 
Cento cincuenta fotografías en 
branco negro compoñen a 
exposición e foron adquiridas pola 
Consellaria de Cultura a Xosé 
Luis Vega Fernández, cronista 
gráfico da cidade entre.1940 e 
1990. As fotografías son 
reproduccións dos negativos do 
fotógrafo e foron retocadas nos 

casos nos que era preciso polo 
deterioro.+ 

• A sombra cazadora. . 
a novidade 
máis vendida 

Nun ano, a novela de Suso de Toro 
A sombra cazadora, vendeu dez mil 
exemplares. O libro está editado en 
Xerais dentro da colección "Fora de 
xogo" e xa vai pola cuarta edición. 

. A editorial manifestou que o éxito 
da novela amosa "as posibilidades 
da literatura e da cultura galegas e 
do excelente momento no que se 
atopan". A sombra cazadora está 
traducida ao castellano e,, segundo 
Xerais, en Alemaña e Holanda hai 
editoriais interesadas en publicala + 

• Publícanse duas 
obras de .música 
clásica inéditas 

Juán José Castro e Joám Trillo 
entraron xa na colección Ars 
Gallaeciae Musicae do Instituto 
Galego das Artés Escénicas e 
Musicais tras editar este duas 

AS DUAS CULTURAS 
VITOR VAQUEIRO 

1

. pezas inéditas. Adeus a Villa
Lobos, de Castro, e Chananaea, 
de Trillo, pasan a formar parte da 
iniciativa que o IGAEM puxo en 
marcha hai dous anos. A primeira 
é unha peza de óito minutos , 
adicada ao autor Héctor Villa- · 
Lobos, escrita en 1960 para unha 
orquestra de cordas e a segunda, 
comezou a escribirse en 1976 e o 
seu remate definitivo data de 1991 
e está baseada nunha pasaxe do 
Novo Testamento.+ 

•Entrega_ dos 
prémios do 
Pedrón de Ouro 

O vindeiro 29 de Decembro, 
farase entrega dos prémios do 
XXI Certame Nacional Galego de 
Narracións Breves Modesto R. 
Figueiredo do Pedró~ de Ouro 
1995. O acto terá lugar no salón 
de plenos do concello do Grove ás 
sete e média da tarde.• 

• Sargadelos chega 
a Andalucía 

A empresa Sargadelos abriu unha 
nova galeria en Sevilla, que se 
conv.erterá no ponto de contacto 
con Andalucía e que unha escala 
máis da sua preséncia 
internacional. Para apresentarse 
nesta comunidade autónoma, a 
conferéncia elexida xirou ao redor 
de Federico García Lorca e as 
suas relacións coa Galiza. 
Lembráronse os·seus textos sobre 
a paisaxe galega e os seos lazos 
con Erriesto Guerra da Cal e 
Eduardo Blaneo Amor. Esta 
compilación así como a influéncia 
da Galiza noutros autores 
andaluces aparece reflectido nun 
libro de Ediciós do Castro 
apresentado co motivo da 
inauguración da galeria. + 

•Nova tendéncias 
narrativas 
en Sote/o Blanco 

Docexvintedous é a nova 
colección de narrativa lanzada 
por Editorial Sotelo Blanco. A 
sua intención é amosar as novas 
tendéncias por médios de 
xóvenes autores que poden 
transmitir os mesmos valores e 
inquedanzas aos lectores da sua 
xeración. O novo formato, 
docexvintedous, tamén é parte 
desa renovación da que falan os 
responsábeis da editorial. A 
colección abriuse con duas 
novelas: O abrente é un 
desatino, de Xerardo Méndez e 
Todo a cen, de Jaureguizar.+ 

Durante moitos séculos o costume foi este 
(comeza así un poema de Angel González): a 
mente humana poderla abranxer, sen traumas 

Baseando-se. no feíto de que unha vida hu
mana somentes usufrúe un cerebro finito e 
un tempo limitado, o Poder empurrou á ne
cesidade da especialización. Baixo a coarta
da dupla de finitude e límite, .agachaba-se 
unha dobre estratéxia: por unha banda, é ob
vio, a procura do incremento da produción, 
ao sistematizar, automatizar e robotizar o 
proceso produtivo, e --<.:on el~ á persoa 
que nel participaba. esta actitude, en aparén
cia aséptica, leva o seu correlato: se a cultu
ra, entre outras moitas cousas, é a capacida-

de de estabeJecer interrelaCións, un saber 
fragmentado pexa ese proceso, impede a ex
trapo_lación de .resultados e predispón a ini:. 
bición da análise nas matérias nas que non 
somos técnicos ou expertos (ese termo exe
crábel): Diminúe, en resumo, a artillaría pa
ra exercer capacidades críticas. 

relatividade e Os nove libros da História, a 
nova directiva da Asociación Cultural de Vi
go, que -preside ese renacentista incorrexíbel 
chamado Miguel Anxo Murado (non confun
dir con Miguel Anxo Murado); cfr. "Pierre 
Menard, autor del Quijote, de Borges) tenta 
ampliar -e subvertir- na andaina que co
meza, o conceito habitual de cultura que a to
dos nos impoñen. Porque -plaxiando a un 
programa da TVG-: bioloxía, matemáticas, 
enxeñaria, astronomía, física, ecoloxia, ... ta
mén isto é cultura.• · 

. aparentes, disciplinas diversas. Os estudos de 
hidráulica coexistian cos de filosofia; os de 
historia, xunto cos de pneumática; un tillo do 
palleiro do notário Pietro e· a labrega Catari
na, baptizado co nome de Leonardo, fixo 
coincidir na sua actividade anatomía e física, 
xem;netria e pintura, mdsica e aeronáutica, 
urbanismo e botánica, con éxitos notábeis en 
cada unha destas pólas do coñecemento. 

Taivez por isto, porque a ciénCia é tamén cul
tura, porque reviste, á hora de comprender ao 
ser humano, importáncia parella a leitura de 
Rayuela ·e os Prin.cipia, de Sobre a teoria da 
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Na procura 
dun sonido 

,, . 
proprio 
Orquestra 
Clásica de Vigo 
Desde o ano 1989, o Orquestra 
Clásica de Vigo vén desenrolando 
unha constante actividade a prol da 
divulgación musical, ao tempo que 
serve de canalización das inque- . 
danzas de. xóvenes intérpretes, que 
simultanean a súa aprendizaxe no 
Conservatório coa presenza nos ce
nários galegos. O vindeiro día vin
teseis darán un concerto no Teatro 
do Centro Cultural Caixavigo. 

Manuel Martínez é o director da 
Orquestra, que tamén imparte a 
docéncia musical no Conservató
rio Superior de Vigo, no que é ca
tedrático de violín. Osear Davila é 
o presidente e Pablo Abreu o se
cretário. Os tres son músicos, que 
nalgún caso particparon da expe
riéncia da xa desaparecida Xoven 
Orquestra de Galicia, dirixida no 
seu tempo por Joam Trillo. 

Pero o cerne da Orquestra viguesa 
é o Conservatório da cidade. De 
feito nun princípio levou o nome 
da entidade educativa. Durante os 
anos 1986 e 1987 desenrolaron un 
ciclo de concertos didácticos, en 
colaboración co Departamento de. 
Educación do Concello vigu ' . 
Esta actividade tense ampliado 
por parte da Orquestra a outras lo
calidades galegas: Redondela , 
Salvaterra, Tui, O Barco de Val
deorras, Xinzo de Limia ... foron 
algúns _dos cenários nos que actua
ron, en colaboración con Asocia
cións de V eciños, co suporte eco
nómico de algunhas institucións. 

Os directivos da O.C. de Vigo 

Orquestra Clásica de V'igo. 

láianse precisamente, a respeito 
desta faciana burocrática da dívul
gaci ó n musi-
cal, da prolife-
ración de for-
macións pan- Se escoitas 
tasma, que só 
existen á hora unha 
de recebir al- orquestra 
gunha subven
ción, mentres 
que na prática 
cotián non le
van unha acti
vidade regu

rusa, 
identificas 
polo son de 
ónde 

lar; tan só pro- procede, o 
curan músicos 
ocasionais pa- mesmo que 
ra algún con- unha 
certo pontual, nordearneri 
fanse unhas 
fotos impre- cana ... 
sionantes e 
acadan algún 
tipo de axuda; 
son orquestras -dín eles- dirixi
das á macheta. 

GuieirQ 
, CULTURAL 

Eles, pota súa banda, están in
cluídos nos listados da Deputa
ción Provincial de Pontevedra -
que os fináncia con 75.000 pts. 
por .. concerto- e iso facilita a 
súa contratación, inda que no a8-
pecto económico é u_nha orques
tra deficitária, xa que a financia
ción que van .recebindo é utiliza
da para cursos de aperfeizoamen
to, como os que teñen orgaizado 
de violín, oboe. frauta, trom
~ón ... no futuro" próximo está 
previsto un de acústica, que im
partiría un profesor do Conserva-
tório de Uvieu. · 

A voluntariedade da Orquestra 
non se corresponde cun País Gale
go carente de infraestrutura musi
cal, que se manifesta na falla de 
locais axeitados para tocare no re
ducido número de profesores nos 
conservatórios, co agravante da 
ameaza de desaparición dun deles 
de categoría superior --o de Vigo 
ou A Coruña-. Outra das protes-

tas do seu di
rector, Ma
nuel Martí
nez, cénttase 
na excesiva 
importáncia 
que se lle 
adoita dar aos 
profesionais 
que veñen de 
fóra: "nin 
guén nos vai 
dicer como te
rnos qúe facer 
a nosa pintu
ra, ou literatu
ra, -0u músi
ca... Se escoi
tas unha or
questra rusa, 
identificas po
lo son de ón-

. de procede, o 
mesmo que 
unha nordea
mericana ... O 
deiquí debe 
soar a galego, 
Aprender de 

músicos de fóra sí é bon. pero de
bemos procurar conceitos estéti
cos. para logo aplicálos ao próprio 
País". Outro directivo da orques
tra, Osear Davila, comenta: "se un 
profesor me está a mostrar unha 
postura cando toca o seu instru
mento, estame a dicer que eu podo 
aportar algunha variación; daque
la, xa non soará igual". "En Gal.i
za: as orquestras son impersoais", 
conclúe o comentário xeral. 

O repertorio da O.C. de Vigo in
clúe obras de compositores ga
legos, coma Andrés Gaos ou 
:tv[anuel Quiroga. No concerto 
do vindeiro día 26 de Nada1 in
terpretarán obras de C.M':" F. 
Weber; D. Milhaud, Beetboven 
e P. Hindemith. A Orquestra es
tá integrada por cuarenta músi
cos estábeis, vintedous deles de 
corda, dezaoito de vento e dous 
de percusión. • 

X.M.E. 

UNHA NOITE 
CON CARLA 

ANISAL C·. MALVAR . 

Premio XERAIS 1995. 

A reconstrucción da historia 
. ' 

contradictoria ·e fragmentada dun 
limpabotas ·de políticos crecen tes que 
acabou morto. 

(Robert G. Méndez) 

XERAIS 
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Os bandoleiros 
da Galiza 

23 

Ediciós do Castro publica o traballo de 
Beatriz López Morán, El 
bandolerismo gallego en la primera 
mitad del siglo XIX. A autora 
desmitifica a visión romántica que 
arrodea aos bandoleiros, especialmente 
na literatura, cinema e televisión. 
Beatriz López parte de que a 
existéncia desteS'personaxes na Galiza 
só ten unha razón de ser: a • · 
subsisténcia. Por iso, rouban ao rico, 
ao pobre, ao clero ou á aristocrácia. 
Para este traballo, a autora consultou 
documentación de dous mil procesos 
xudiciais.+ 

Nova edición 
de Qtfeixumes 
dos pinos 
Dentro da colección Clásicos 
Galegos, da editórial Sotelo.Blanco, 
publicase Queixumes dos pinos, nunha 
edición de Manuel Ferreiro. Este 
volume é a primeira das duas entregas 
_que reunirán a obra lírica. de Eduardo 
Pondal. O obxectivo 'desta edición, 
que supón unha revisión das 
anteriores, é "ofrecer unha versión dos 
poemas líricos de Eduardo Pondal que 
garde a máxima fidelidade á 
textualidade de que se parte, 
conxugando o respeito á_língua 
pondaliana coa maior ou menor 
wsibilidade de comunicación 
lector/texto".• 

O derradeiro 
bandido, 
par~ nenas e 
adultos 
O escritor de Valéncia, Josep Franco, 
escribiu unha novela en líng1,1a 
catalana, que se converteu non éxito 
de vendas. Agora O aerradeiro 
bandido tradúcese ao galego, por 
Manuel Cortés, e publícase na 
coleccción Arbore de Galaxia. A 
trama comeza nunha noite de inverno, 
cando un neno é abandoado á porta 
dun convento, onde será criado por 
monxes e destinado ao oficio 

- relixioso. Os acontecimentos 
desviaranno dese destino prefixado. • 

Dous libros de Ruiz 
Zafón para Edebé 
O escritor catalán, residente nos 
Estados Unidos, Carlos·Ruiz Zafón 
gañou o prémio Edebé de literatura 
xuvenil, en 1993, con o príncipe da 
Brétema. Nesta novela, chea de 
mistério, un personaxe diabólico 
pode conceder calquer desexo. Pero a 
editorial Edebé-Rodeira tamén ofrece 
outro título deste autor: As luces de 
Setembro. Traducida por António 
Pichel, a novela narra a vida dun 
fabricante de xoguetes, que vive 
nunha xigantesca mansión rodeado 

. de "seres mecánicos e sombras do 
pasado".+ 
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Llam O' Flynn 

·virtuoso 
g~iteiro 

Liam O"flynn: 
Tbe Given Note 
Herdeira dunha lendária tradición, 
Liam O'FlyÍm é un gaiteiro, que 
contempla tras súa un longo perío
do histórico .de trescentos anos, 
nos que a música tradicional irlan
desa legou l:ln acervo que hoxe en 
día se nos oferece a través de unha 
amplia e cualificada nómiña de 
músicos folk procedentes de aque
las terras. L. O'Flynn é un deles. 

Fillos de músicos -pai violinista 
e nai pianista-, formóu parte de . 
grupos coma Plan:xty, e .na súa ca
rreira tén dado mostras da súa ver.:. 
satílidade, ao acompañar puntual
mente a músicos tan célebres · co
ma o dúo Everly Brothers ou o 
guitarrista Mark Knopfler. En 
1985 recebé u o Prémio Nacional, 
que en Irlanda se ven outorgando 
a salientados persoeiros do mundo· 
do espectáculo, por mor da súa 
aportación á música tradicional. O 
seu eclecticismo teno levado a to
car en. bandas sonoras para cine', e 

A 
. .;" 

programac¡on 
de nadal e 

. 
.· os arqu1vos 
dáTVE 
Que a televisión é un servizo públi-
co -xestjonado pola Administra-
ción ou por mans privadas-, é al-
go que ignoran os responsábeis de 
Antena 3 de Telecinco. O da Televi-
sión de Caliza ten máis que ver coa 
Santa Desvergoña e, sobretodo, coa 
Santa Intransixéncia. O tratamento 
informativo imposto cando a polé-
mica da condena do terrorismo pon 
outra vez de manifesto que Artur 
Maneiro é unha mala cópia de Pé-
rez Varela ("o pequeno Goebbels"), 
pero en fundamentalista cristiá. 

A programación nocturna do dia 

traballou co compositor vangar
dista John Cage. 

The Civen Note é o seu cuarto dis
co en solit_ário, e nel conta cun nu
meroso acompañamento instru
mental, que inclúe guitarras, har
monium, percusión, algunha voz ... 
Liam toca uilleann pipes e whis
t/'e. Para os galegos, o disco conta 
con vários atractivos engadidos: a 
presenza de 
tres compo-
nentes de Mi-
lladoiro, así Dá unha 
como a inclu
sión . de várias 
composicións 
do noso acer
vo folklórico: 
"Foliada de 

auténtica 
leición das 

· posibilidades 
doseu 

Elviña", "Te- instrtlmento 
ño un Amor 
na Montaña" e 
"Unha noite 
no Santo Cris-
to"; temas que soan máis autócto
nos coa aportación dun Rodrigo 
Romaní -harpa-, Xosé V. Fe
rreirós -gaita, percusión, oboe- . 
e Nando Casal -gaita e clarine
te-. Desta vez, a afinidade galai- · 
co-irlandesa nótase mellor, desde 
a diferéncia de senllas sensibilida
des artísticas, xa que é notória a 
desemellanza sonora entre o ins- , 
trumental de distinta procedéncia 

de Noiteboa na Televisión Españo-
la resultou máis digna que no resto 
das canles. A Primeira tirou de ar-
quivo e amañou un programa co 
estilo da casa que revelaba cales 
son a~ posibilidades dun médio 
que, en teoria, ten máis ambición 
que gañar cartos. Mitomanía: Dul-
ce Navidad, ·espazo de unha hora 
emitido ás nove e cuarto da noite, 
resgataba as panxoliñas gravadas 
ao longo dos anos por diferentes 
artistas para a TVE. O resultado foi 
o inevitábel nestes casos: dar a po-
sibilidade ao público de coñecer a 
evolución na forma de entender o 

· nadal por parte do Ente público. 
Cerno sucedeu coa Transición --o 
programa de Victoria Prego--, Mi-
tomanía non se apartou da versión 
oficial, neste caso do nadal, pero, 
dentro das suas cativas posibilida~ 
des, deu aos espectadores a oportu-
nidade de facer unha comparación 

· entre a sociedade franquista e as 
suas misérias, a da ti'ansición e a 
actual. Se cadra, recoñecerse entre 
os participantes signíficou un dis.-
gusto a un Luís Eduardo Aute que 
aparecia cursilón e ridículo, como 

x~ográfica: Unha boa razón para, 
escoitando este disco, desmontar o 
argumento que algún afeizoado 
tenta atribuír aos nosos 
Milladoiro, cando se dí que se fa.o 
música con parámetros irlandeses; 
eiquí ternos unha boa proba da súa 
galeguidade fo/Id, en contraste co 
señor O'Flyrul.. 

Pola súa banda, o gaiteiro -tal 
como se a~búe o apelativo a tan 
egréxio músico- dá unha auténti
ca leición das posibilidades do seu 
instrumento. Virtuoso o mesmo 
tocando un re el, que un jig, que 
descobrindo unha nova sonorida
de para a música galega. Rltmico 
e lúdico, ou-melódiéo e engaiolan
te, Liam O'Flynn é u.nha brillante 
mostra máis do esplendoroso pa
n~rama folk irlandés.• 

X.M.E. 

Descubra 
·unha grán 
banda 
Ao-Tea-Roa 
do Grupo·R11a 
Cun nome. de resoáncias galegas, 
estos escoceses residentes en No
va Zelandia son un dos mellores 
grupos do folk actual. 

Se a moitos xa Hes deixaran cons
táncia da sua calidade no festi\'.al 
de Calo poden comprobar como 
no seu recente álbume esas exce
lencias musicais fican intactas. 

Se xa louváramos en ANT co gallo 
da sua visita ao noso país o labor 
discográfico dun disco sobre seu de 
magnífica execución, agora ternos 
outravolta que unirmonos ao coro 
de ditirambos verbo das prestacións 
dunha banda que, de conseguir a 
publicidade precisa, pode conver
terse nun dos referentes a conside
rar no panorama folK do fu~o. 

A eiva que podan' ter non se acba · 

Raphael ou unha morea de artistas 
do réxime, hoxe esquecidos. 

Televisión Española demonstrou 
que ten un arquivo de imaxes e que 
ás veces, mália 
que sexa en 
ocasións tan 
intrascenden- TVE ten un 
tes coma esta, valioso pode xestionar 
ese valioso pa- património 
trimónío docu- documental 
mental cun cri- que pode tério social que 
precisamente é xestionar 
o que distin- con critério 
gue aos servi-

social, zos públicos. 
Mentres, a algo que 
esas mesmas distingue 
horas a Duas 
respondia a aos servizos 
critérios me- públiéos 
nos masivos, 
pero igualmen-
te útiles. Má-
goa que no circuito territorial da 
Televisión Española na Caliza non 
desempoiren algunhas fitas e cons-

no terreo musical, senon no aspec
to industrial, ao ser unha forma
ción que grava co selo escocés 
Creentrax, unha casa que posúe 
moi bos materiais no seu catálogo, 
pero que pode ter un campo de ac
ción reducido no ámbito da distri
bución fóra das suas fronteiras. 

Se Rua consegue intr@ducirse en 
certos países por meio de produto
ras medianamente importantes, o 
seu éxito será fulminante. Cuali
dades teñen de abondo para satis., 
facer aos afeizoados. 

Partindo dun espléndido músico 
coino o gaitéiro e frautista Jimmy 
Y oung, contan· con dous vogalis
tas de notabilísimo rendemento 
(Ja.mes Wilkinson e Denny Stan
way, quen tamén aportan percu
sións, baixo e guitarra) e dous mú
sicos máis que 
saben perfei-
tamente o que 
facer en cada A eiva que 
momento e podan ter 
ax u dan na 
enorme con- non se acha 
sisténcia do no terreo 
conxunto. 

Este traballo 
está gravado 
en directo 
nunha das xi
ras que a ban-
da efectou por 

musical, 
senon no 
aspecto 
industrial 

Nova Zelándia e o título é o nome 
dese país na língua maorí. Rua é 
un grupo consistente: vai desde 
instrumentais lenes até os temas 
rápidos e rotundos, das baladas 
con pingas de doce agarimo deica 
a forza e garra dalgúns temas can-· 
tados con paixón. Cómpre salien
tar aquí a intelixente versión que 
fan do eleanor Rigby de Lennon e 
Me Carthey. 

Os Rua xogan con toques de jazz 
e do propio roék para adaptalos a 
un universo sonoro tradicional 
construído sobre o vértice do son 
da gaita Northumbrian de Young 
e cheo de intensidades salferidas 
dun poderio e sabedoria que con
virten o álbume nun dos máis de
liciosos dos últimos anos. • 

ÓSCARLOSADA 

' truan unha História da Autonomía! 
Non estaria mal ver, outra volta, as 
imaxes da chegada dos restos de 
Castelao que tan ben retratara Ale-

· xandre Cribeiro. 

Doutra parte estaban as privadas, 
que acudiron ao mercado cinema-
tográfico para resolver a noite, e a 
TVG, cuxo Galeguidade -ese día 
emitido de nove e cuarto a dez e 
media- non dá máis de si porque 
Maneiro non 9uer. 

Dá medo pensar en que mans cai-
rá, e para que uso, o arquivo da 
TVE, caso de Aznar chegar ao po-
der e privatizar o médio. 

Por certo, falando de programa-
ción de nadal, durante canto tempo 
máis teremos que aturar o insulso 
-e por outra ba~da pontual-
programa do día de N oiteboa ás 
nove da noite? Todas as canles co-
nectaron coa mensaxe do Reí, 
lembrando aqueles onmipresentes 
informativos de Rádio Nacional.+ 

H. VIXANDE 

··cuestión 
de carios 
Unha obra de arte é un recuncho da 
creación que pon de manifesto o 
temperamento, a maneira que ten 
de concebir a realidade o artista. 

Dicía Víctor Hugo que "o fin da 
arte é case divino: resucitar, se 
trata a história; crear, se fai poe
sía. O artista debe ser libre para 
deixar voar a súa imaxinación, sen 
estar mediatizado por nada. Pero 
case nunca foi así. Antes as súas 
criacións tendían a reflexar os de
sexos dos mecenas e das forzas do 
seu contorno; hoxe, algúns artistas 
están influenciados polo valor do 
mercado que pode determinar o 
seu estilo. 

A arte converteuse nunha dimen
sión contiá, da vida do home; as 
obras de arte acun'lúlanse nos mu
seos case como as mercancías nos 

. grandes almacéns e, por algunhas, 
páganse cifras astronómicas: tres 
mil cincocentos millóns de pesetas 
polo Bebedor de asente de Picasso. 

A teima ~olas cifras 

A relación entre a arte é o diñeiro 
non é algo novo no tempo, nen 
exclusivo de finais deste milénio, ' 
xa comezaron a ser moi claras a 
princípios do século XVIll, cando 
os artistas deíxaron de ser simples 
mesáns e comezaron a organizar 
o seu próprio 
ftlercado. 

Artistas como 
Rubens ou 
Tizziano bus
caron o éxito e 
a riqueza per
soal. En 1879 
a National 
Calery, pagou 
nove mil li
bras pola Vir
xe das Rocas 
de Leonardo. 

Pouco a pou
co, co avance 
da burguesía a 
arte foise con-
siderando co-

Dicía Dalí, 
que un 
cadro non 
se converte 
realmente 
nunha obra 
de arte ate 
que non se 
materializa 
nuncheque 

mo unha importante inversión que 
xeraba grandes beneficios, polo que 
se desenvolveu e se desenvolve, 
desde hai moito tempo, perto dos 
cartos ou dos círculos de poder. 

O diñeiro non sempre corrompe 
aos artistas nen os fai peores, velaf 
o caso de Picasso que, gañando 
moito; continuou mostrando o seu 
arrebato criativo, quizais porque 
non perseguiu os cartos. Como di
cía Rousseau "o diñeiro que se 
posúe é, o instrumento da liberda
de; o que se persegue é o da ser
vidu:tne. ,.,r/'' 

/ }' 
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O que · máis afecta a esa relación 
entre arte e diñeiro, máis cos artis
tas é o público. Ese público cada 
vez maior gracias aos museos e os 
Centros de Arte, convertidos en lu
gares de peregrinaxe cultural, au
ténticos fenómenos de masas nos 
países normalizados culturalmente ... 

As novas multinacionais 

A arte pasou a ser unha forma de 
inversión, un xeito de facerse cada 
vez máis rico que vai cambiando a 
famosa consideración da arte co
mo educadora, como testigo do 
seu tempo, como fonte de pracer, 
por unha especie d.!! macroempre
sa, de multinacional onde interve
ñen as relacións públicas e as rela
cións sociais. 

Nesas relacións, ás veces, dáse ga
to por lebre, como cando un co
leccionista xaponés mercou na ga
lería Sotheby, hai uns anos, un ca
dro de Mark Rothko por case dous 
millóns de dólares e a cadro tiña 
pouco de Rothko, xa que fora res
taurado case na súa totalidade. 

Os compradores das obras de arte, 
en moitas ocasións, móvense polo 
que está de moda: se se leva Tapies, 
a mercar todos Tapies; se se leva 
Andy W arbol, todos van a mercar 
Warhol. Isto motivou que os gustos 
do público sexan cada vez máis uni
fonnes, igual de semellantes ca dú
as sardiñas. Pero tamén bai colec
cionistas que mercan sen ollar para 
o rebaño, buscan a pomposidade. 
Dicía ese gran publicitário da súa 
obra e, ás veces, tamén pintor, co
mo foi Salvador Dalí, que un ca
dro non se converte realmente 
nunha obra de arte ate que non se 
materialim non cheque. 

Eu estou máis co grande visioná
rio, poeta e pintor William Black 
que escribiu que onde exista a 
perspectiva do diñeiro, a arte non 
pode seguir adiante. · 

Utopías, posibelmente; pero deixe
mos correr o río do romanticismo, 
as augas aínda limpas, máis que lles 
pese a. moitos, dos veJlos ideais. • 

PEDRO RIELO LAMELA 

Lalin. Algarabia/88 
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'Quince anos de governo ·nacionalista 
foron f1:Jndamentais par3: a notmallzación.da. Gultura catalana' 

• CARME VIDAL 

Ven de publicar na editorial 
Planeta La desaparició 
d~Evelyn, unha novela 

... catalana ambientada nun 
país inde:pendente do 
noroeste peninsular 
chamado Ligácia. Nacido ·en 
Betanzos e residente nos 
Países Cataláns desde ben 
neno, Xúlio Ricardo Trigo 
segue a ter en Galiza un dos 
seus referentes literários. 
Coma ponte entre as 
culturas galega e catalana 
ten en proxecto publicar 
pro:ximamente a su obra 
Dios en Compostela, mentres 
prepara unha antoloxia da 
poesia galega vertida ao 
catalán. Escritor, xornalista e 
traductor Xúlio R. Trigo é 
ademais un defensor da 
literatura galega, da que xa 
ten feito motias traducións e 
da que asegura "está a pasar 
un momento feliz con obras 
impresionantes e , 
clarividentes". 

Os dados da sua biograña falan 
dunba espécie de ponte entre as 
d~as culturas nacionais. 

Sempre houbo relacións bastante 
profundas entre escritores galegos e 
cataláns, profundas pero poucas. 
Podemos falar de Pimentel ou do 
mesmo Carles Ribas, que chegou a 
escreber poemas de amor en gale
go. No meu caso, a situación perso
al colaborou moito. Tiña catro anos 
cando me levaron a V aléncia desde 
Betanzos, pero a relación non se 
cortou entón porque os meus pais 
me traian todos os veráns a Galiza. 
Vivo noutra realidade pero até os 
16 anos o meu estio foi galego e iso 
fai que, ainda que me forme inte
lectualmente alá, vou collendo un
ha série de imaxes, de soños, que 
permiten que agora a miña sexa un
ha literatura feíta en catalán pero 
con temas profundamente galegos. 

A Ligácia da sua recente obra· 
La desaparició d'Evelyn seria o · 
exemplo máis extremo da sua 
relación literária con este país? 

A novela transcorre nun pequeno 
país independiente no noroeste da 
PenínsuJa, pero é un mundo míti
co que creo onde me meter. Non 
coñezo Galiza éomo quixera pero -
aspiro a c~ñecela, e, sobretodo, a 
interpretar aquelas imaxes e emo
ciós que ftle motivan a escreber en 
catalán pero sobre Galiza. Neste 
mesmo mundQ narrativo veño de 
acabar unha segunda novela que 
transcorre no Norte de Portugal e 
estou a proxectar unha terceira. 
Pode ser un tópico, pero as pri
meiras impresións da infáncia 
quedan presentes, éando deixei o 
·xornalismo e me dediquei com
pletamente á literatura decateime 
de que non puden eludir Galiza. 

Como é Ligácia, estamos a falar 
dunha novela política? 

Trátase dunha sociedade moi pro
blemática que se fixo independien
te despois dunha forte loita e -que 
segue a ter moitos conilitos porque 
o Estado do que se independizou 
intenta presionar econbmicamente. 
A pesar do que poda pareéer, non é 
unha novela política no sentido es
tricto, serión que hai un transfundo 
importante de comido sodal. Haí 
unha bistória derintriga e amor, pe
ro a independéncia é unba situa
ción normal á que chega o país e 
na que viven os seus habitantes. 

A emigración a outra nación sen 
estado axuda a que non se perda 
a Jdentidade do país de orixe? 

É certo, tanto os emigrantes gale
gos nunca impediron que os seus 
fillos fosen uns grandes catalanis
tas no sentido de se integrar na 
língua e na cultura catalanas. Pero 
Catalunya entende tamén o que 
significa ter unha cultura oprimi
da, minorizada e ademais é un 
grande país que ten o problema de 
no ser un Estado peor que poderla 
competir. perfectamente cun Esta
do español ou cunha Franza. 

Esa competénciá que iguala a 
Catalunya cun Estado en que 
baremo a fundamenta? . 

Mirando por exemplo os escrito
res que bai e a sua produción. En 
Catalunya un autor con éxito con
segue vender os mesmos exem
plares que un autor castelán que 
vende en toda a península, iso é 
realmente significativo se se pen
sa que estamos a falar de 6 mi
llóns de persoas contra 38. No 

-metro de Madrid ninguén le, no 
de París le todo o mundo e no de 
Barcelona polo menos o 50% das 
persoas leva un libro na man. 

Pero. en Catalunya tamén pesa a 
l~teratura feita en e~pañol, pola 
contra, vostede ten d~cado o fei
to de que os escritores cataláns son 
esquecidos no mercado español. 

O que pasa é que hai unha série 
de autores que comenzaron a es-

creber nos anos cincuenta, cando 
o poder do franquismo era moi 
forte, escreben en castelán e se 
fan rnoi populares. Eu digo que o 
escritor' catalán Andonio Serra é 
un Marsé en bon, escrebe sobre 
os mesmos temas pero moito me
llor e non ten o seu recoñecimen
to. Os autores que escreben en 
castelán cobran fama fóra e dese
guido o Estado es-
pañol quere face-

que hai poucos tradutores e falta 
difusión. Hai unha série de tradu
cións pontuais, por exemplo, está 
vertido ao catalán Cunqueiro, pero 
se cruzan os intereses coa sua 
obra en español. Eu teño· traduci
do tanto do galego como do portu
gués a Álvarez Cáccamo ou Eugé
ni o de Andrade e, de seguido 
irnos facer unha Antoloxia da Po-

esía Galega que in
clua a uns dez au

los bandeira do · 
que é escreber en 
Catalunya. Politi
~amente Catalun
y a sernpre foi 
máis forte que Ga
liza e por iso nun
ca se aceptaron 
ben aos nosos es
cri torys en Ma
drid,, como se fo
semos unha posi
ción que poidera 
facerlles dano. Po
la contra, noutros 
países, como 
Franza, Itália ou 
Bélxica, a nosa li
teratura está a ser 
traducida de for
ma regular. 

'O . s escritores 
tores e entre eles, 
Baixeras, Fernán
Vello, Cáccamo e 
Pilar Pallarés. en castellano 

cobran fama Unha vez en cata
lán, a literatura 
galega soporta as 
comparanzas? 

. 
~ fóra e 
~ deseguido o 
~Estado Coñezo a moitos 

escritores e leitores 
que están abraiados 
co libro de Cácca
mo O lume branco, 
todos me pergun
tan por el e a sua 
obra, porque gosta 
moitísimo. E un . 
dos libros máis po
tentes que produciu 

~ español quer 
~ . facer del.es 
~ bandeira do 
que -é escreber 
en Catalunya' 

A situación da 
· língua influe na 
normai.ización 
da literatura catalana? 

En Catalunya conseguiuse, dalgun 
xeito, que a língua teña un prestíxio 
social, pero non nos enganemos, is
to pasa desde hai quince anos e Pu
jol tivo moito que ver. A sua idea 
de que o importante de Catalunya é 
a sua língua e a sua cultura é un 
grande avance, e, neste sentido foi 
moi importante contar cuh govemo 
nacionalista todos estes anos. 

Pouca tradución 

Vostede ten traducido· poesia ga
lega ao catalán, que se pode ver 
oeste momento da nosa literatu
ra en língua catalana e á contra? 

Creo que pouco, en.príncipio por-

a literatura galega 
qos últimos tem
pos . . A .literatura 
galega está pasan-

do por un momento feliz, cunha 
serie de libros cunha clarividéncia 
impresionante. Agora estou a tra
ducir o libro Microtopofanias, de 
C~ccamo, unha obra que mereceu 
ter maior sorte e que eu conto teña 
rnoi boa acollida en Catalunya. 

Á espera da sua novela daqui a 
pouco vai sair un libro seu en 
gal ego. · 

Si, hai un proxecto de publicación 
dunha espécie de mestura entre li
bro de viaxes e dietário dunha se
mana que estiven en Santiago e 
me dediquei a ir polos cafés e es
creber sobre recordos da infancia 
e outras reflexións dun xeito na
rrativo. Vaise chamar Dias en 
Compostela.• 
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A VOL1'AS COA NORMA LINGÜÍSTICA NA -PROCURA 
DUN NECE-SARIO PULO. NORMALIZADOR 

·I>tsádos xa . os momentos máis r virulentos da disputa normati'
va, que a case todos acabou por 
cansar, aínda persisten, porén, as 
consecuencias dun conflito pen
dente dunha resolución satisfacto
ria para unha maioría de persoas 
interesadas polú presente e polo 
porvir da nosa lingua. Nestas cir~ 
cunstancias, e sen ánimo nengún 
de avivar unha polémica social
mente negativa ·para a normaliza
ción da lingua, senón, pola contra, 
co propósito de contribuír moi mo
destamente á súa definitiva desac
tivación como elemento pertuba
dor no actual proceso de recupera
ción social do idioma -non, des
de logo, no ámbito da discusión te
órica ou ideolóxica-, paréceme 
oportuno reflectir subxectivamen
te, máis unha vez, sobre esta cues
tión, co máxinio respeito para to
dos os posicíonamentos e coa boa 
vontade que a todos tamén se Hes 
debe presupor. · · 

Volvendo a vista atrás, achánionos 
con que en 1980 se promulgaron 
as primeiras normas oficiais da 
lingua galega que, non sen certas 
dificultades iniciais, foron conse
guindo unha aceitación ampla, ini
ciando o camiño da súa progresiva 
implantación sen graves proble
mas, que hoxe lembremos. Certo é 
que esas normas eran pouco defi
nidas, oferecendo diferentes posi
bilidades, mesmo algunhas anta
gónicas, máis a práctica foi mar
cando unha vía de confluencia, tal
vez a única posíbel, entre concep
ci6ns lingüísticas diverxentes. Esta 
posteriormente sería denominada 
"normativa de mínimos ou de con
cordia"; e algúns -ou moitos, 
quizá a maioría, aínda que non me 
atreva a dicelo, apesar de o crer 
así- pensábamos daquela que era 
a mellór solución, pois, ademais 
de marchar unha aproximación po
sibilista ao portugués sen o galego 
renunciar a nada de seu, tamén era 
a única que tiña posibilidades de . 
concitar o consenso. 

Mais, lonxe de tal consenso se 
· producir, ao poco tempo, en 
1982, múdanse as normas ofi
ciais, que agora optan claramente 
por unha das concepCÍóns lin
güística~ existentes, a máis afas
tada do portugués entre as que ti
ñan certo predicame.nto, deixando 
fóra todas aquelas que, en maior 
ou menor grau, propugnaban un
ha aproximación ao modelo .orto
~ráfico-lingüístico de alén Miño. 
E neste momento cando o con
flicto normativo, que xa persistía 
na -elite intelectual galeguista 
·desde o século XIX, estala con 
forza, estendéndose-agora tamén 
á sociedade polo feitó de o gale
go ocupar por primeira vez un· 
posto dentro do sistema educati
vo; aos prexuízos que isto des- . 
pertaba en certos sectores sociais 
vaise unir agora un argumento 
máis para estes incidiren no des
prnstixi o públic.o ·do galego: a 
existencia de varias normativas, 
principalrriente_no ensino: 

D>r ,unha pcute, as novas normas 
r oficiais resultan mesmo regresi
vas a respeito das promulgadas püla · 
Real Academia Galega en 1970 e 
1971,. contendo aspectos totalmente 
inaceptábeis para moitas persoas, 
que se converten case en verdadei
ros cas<?s de conci~ncia (colle-lo li-

bro, ata, -posible, có, Galicia, etc.), 
ao non ofereceren para elas mesmo 

· unha fasquía digna da lingua No in
tehto por se afastaren do portugués, 
as normas oficiais ac~arían nunha 
excesiva aproximación ao egpañol, 
verdadeiro perigo para a superviven
cia do noso idioma Ao mesmo.tem
po, a falta duns criterios-claras e co
herentes levaría os autores das mes
mas a daren bandazos desorientado
res inclusive para os profesores de 
lingua (xusticialxustiza, extraño/es-

, traño, tal vezltalvez, etc.). 

"I>lr otra parte, os sectores rein
C tegracionistas, vendo quizá nos 
"mínimos" só un primeiro paso 
moi transitorio para unha imediata 
confluencia gráfica co portugués, e 
sen esperar a que estes estivesen 
socialmente consolidá.dos, dan no
vos e significativos pasos no cami
ño da reintegración lingüística. Ora 
ben, para iso teñen que violentar en 
exceso a realidade da lingua -un 
pouco resulta necesario, pois hai 
que s'uperar certas interferenci~s 
que o secular dominio castelán im
puxQ--,- sen teren conseguido · pre
viamente o respaldo social preciso,. 
no que roáis ben- semella unha fu
xida cara adiante, sen se preocupa- , 
ren polos que pudeseh vk detrás. A 
opción normativa dos chamados 
"máximos" apresenta "inicialmente 
grandes problemas de aprendizaxe 
e de receptibilidade social, imposí
·beis de vencer sen un proce_so pre
vio de consenso maioritario entre ·: 
especialistas, forzas políticas repre
sentativas, institucións culturais e 
ensinantes, para todos ele'~ exerci
taren logo a necesaria ¡redagoxía 
social que a viabilizar. 

Dado o radical enfrentamento entre 
as dúas posicións anteriores, ·a ofi
cial e a de máximos, t2'1to desde o 

XosE RAMON FRElxEmo MATOº 

ponto de vista ortográfico como 
ideolóxico-lingüístico, a norma de 
concordia arredor dos "mínimos" 
segue a aparecer como a única posí
bel, se realmente existe algunha 
vontade de conseguir un acordo vá" 
lido para unha maioría e sempre 
que non pensemos que a resolución 

· das diferenzas normativas do galer 
· go é _ asuntomáis complexo e difícil 
.que a resolución do conflito árabe
israelí ou o logro da paz en Irlanda 
do Norte e Bosnia. Ademais de ·te
i::en a virtude de oferecer esa posíbel 
vía de confluencia, as normas do 80 
son continuadoras da liña marcada 
polas normas da RAG 1910n1 e 
pola tradición galeguista e naciona
lista de aproximación ao portugués, 
sen apresentaren grandes problemas 
de aprendizaxe e receptibidade so
cial. Ao mesmo tempo, supoñen un 

- modelo gráfico digno e autónomo, 
distante da perigosa aproximación 
ªº español, co que se marca unha 
clara fronteira tamén gráfica, e inse
rido, aínda que sexa minimamente, 
no ámbito da escrita da área de ex-

. presión galego-portuguesa, quer di
cer, na súa propria área lingüística, 
de onde foi arrincado por circuns

. tandas histórico-políticas. · · 

Nesta vía da concordia parecía 
. coincidir unha ampla maioría, 

como puxo de relevo aquel "Mani
festo por un acordo necesário" asi
nado por máis do 80% do profeso
rado 9e Lingua Galega no En~ino 
Medio e Universitario. Ademais, 
tanto os partidos políticos como 
diferentes asociacións culturais ou 
institucións tejien manifestado, 
ben en público ou privadamente, a 
súa vontade de apoiar un acordo 
normativo. Inclusive existe unha · 
resoludón do Parlamento galego 
instando a Xunta a ·procurar tal 
acordo e manifestacións así mes-

mo favorábeis de practica111ente 
todos os anteriores Directores 

X erais de · Política 
Lingüística e de 

grande parte 
dos movi-

m en tos 
sóciais . 
m á i s 
compro
metidos 
co idioma. 

Mais o 
certo 

é que tal 
acordo non se 

logrou, entre ou
tras razóns porque 

nen tan sequer se in-
tentou por parte de quen tiña a 

potestade e a responsabilidade de o 
conseguir. E semella claro tamén 
que as posibilidades actuais de con
sensuar a norma son aínda moito 
menores, por non dicer nulas, posto 
que non existe, segundo parece, 

nengunha vontade ao respeito por 
parte daqueles que detentan o po
der. lingüístico, sabedores de que o 
tempo xoga ao seu favor facendo 
cada vez máis difícil ou custosa 
calquer alternativa. De todas as 
formas, .tamén para este poder se 

pode comezar a intuír agora por 
primeira vez unha real posibilidade 
de cambio, a un prazo máis ou me
nos longo, por vía política. Mais es
ta non é a cuestión, porque a lingua 
debería estar a salvo das continxen
cias políticas como patrimonio co
mún de todos os galegos e a todos 
nos debería incumbir a resolución 
dos problemas que atrancan a súa 
normaliz.ació'n social. Tanto nunha 
situación política como noutras to
das as persoas que defenden a súa 
lingua son necesarias para traballar 
a prol dela; e, tratándose da norma, 
esta nunca debe ser imposta por 
uns sobre ·outros ao vaivén dos 
cambios políticos. 

"J'>tra a normalización lingüística 
r hoxe é necesaria, entre outros 

da pola constante perda de falan
tes, como pon de maniffesto o Ma
pa Sociolingüístico publicado pola 
RAG; esta debería ser a tarefa que 
na actualidade nos marcásemos. 
Leguémoslles aos nosos descen
dentes unha lingua plenamente 
normalizada no seo da sociedade 
que a criou e que logo eles decidan 
se é conveniente ou non mudar a 
súa ortografía. Para iso é necesaria 

· agora unha norma oficial que ofre
za unha estabilidade talvez no in
feror a quince ou vinte anos, perío
do en que o galego se xoga o seu 
futuro como lingua normal de Ga
liza, en cuxo obxectivo os com
prometidos coa súa causa debemos 
concentrar todas as nosas forzas. 

Sendo a lingua patrimonio común 
e sendo tamén a situación ideal que 
a súa defensa sexa asumida por to
dos os partidos políticos ou sindi
catos e asociacións, a realidade in
dícanos que é o movimento nacio
nalista o que case en exclusiva leva 
adiante a loita constante pola nor
maliz.ación do galego. E por iso re
sulta difícil imaxinar a resolución 
dos problemas lingüísticos, entre 
eles o normativo, á marxe do na
cionalismo, como difícil resultaría 
irnaxinar que no primeiro terzo do 
século XX se pudesen tratar en se
rio cuestións importantes relativas 
ao galego sen contar coas Irmanda
des da Fala, co Seminario de Estu
dos Galegos, co Partido Galeguis
ta, con A Nosa Terra ou cos escri
tores claramente adscritos ao na
cionalismo político. Sería triste, se 
en boa medida non o é xa, que de
fondesen un modelo de estandari
zación do idioma maioritariamente 
aqueles que non o usan ou que só o 
fan ritualmente. Sempre foi o na
cionalismo o que defendeu e usou 
o galego con clara conciencia da 
súa importancia social e política E 
é tamén desde o nacionalismo des-
de onde se reclama fundamental
mente unha norma digna e ampla
mente respaldada para o galego, 
que non nos afaste máis do necesa-

rio das nosas pro-factores, a exi&ten
c ia dunha norma 

. oficial estábel, pois 
a presenza do gale
g o no ensino, na 
administración e 
nos meios de co
municación así o 
demánda perempto
ri amen te, se non 
queremos <lanar 
aínda máis o seu 
prestixio social. 
Neste sentido, non 
resulta sensato nen 
xustificábel, des
pois de teren tran-

• • • • • • • • • • • • • • prias raíces lin
güísticas. 

. corrido uns anos de 
inicial resistencia 
por todas as partes, 
prolongar máis un 
conflicto en si mes
mo desmobilizador 
e daniño para o fu
turo do poso idio- · 
ma. E como á nosa 
X:eración talvez non 
sexá ·xa capaz de 
solventar definiti-
vamente esta polé-
mica cuestión- que 

'Sería triste, 
se en boa 

medida non o é 
xa,que 

def endesen un 
· modelo de 

estandarización 
do idioma 

maiormente 
aqueles que · 

non o usan ou 
·que. só o fan 
ritualmente" 

Fracasada , se
gundo parece, 

toda posibilidade 
de conseguir un 
acordo normativo 
entre as dúas con
cepcións filosófi
cas opostas que a 
respeito da Iingua 
existen e dada a 
necesidade dunha 
norma oficial, non 
se ve máis solu
ción, para que esta 
norma aglutine e 
ilu_sione unha ma
oría de persoas 
implicadas na vida 
do idioma, que 
promover desde as 
instancias do ·po
der lingüístico un-
ha revisión ou 
adecuación das ac
tuais normas ofi
ciais. Para isto o 
método adecuado 

. ven desde o século XIX, que sexan 
futuras xeracións, co idioma so
cialmente consolidado, as que a 
revisen e a resolvan. Mais para iso 
garantamos primeiro a superviven
cia do·galego, seria~ente ameaza-

poderfa ser que os al,ltores das 
normas oficiais .convocasen aque
les sectores que mostran discre
pancias pontuais coas mesmas -
asociacións culturais con propos-

. tas normativas, personalidades a 
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1 título individual, departamentos 

universitarios ou quenquer que 
detente certa representatividade na 
cuestión- para que1 sen nengún 
tipo de protagonismo nen alarma
social, en secreto se se quixer, re
alicen propo~tas concretas de re- -
forma desas normas, tendentes a 
eliminar aqueles aspectos conside
rados máis agresivos ou negativos 
das mesmas e a incorporar outros 
non contemplados por elas, na 
procura duo consenso que moi 
ben podería xirar arredor da banda 
máxima do que xa hoxe é oficial 
con algunhas riovas incorpora
cións. Esta revisión así minima
mente consensuada, se for posí
bel, e elevada para a súa sanción á 
autoridade legal correspondente · 
-RAG oeste caso--· convertería
se, sen dúbida, na desculpa que 
moitos levan agardando para dar 
fin a 1,10 conflito moi prexudicial 
pata o idioma e1 ao mesmo tempo, 
rearmaría de ilusión e esperanza a 
persoas actualmente desmotivadas 
e· desmoralizadas no seu traballo 
normalizador, non resultando 
avénturado afirm¡u, por manifes
tacións reiteradas por escrito ou 
oralmente, que boa parte das aso
ciacións con preocupacións lin
güísticas que se moven na órbita 
do nacionalismo apoiarían decidi
damente un acordo así. 

H oxe pódese observar, como 
vemos os que traballamos no 

mundo do ensino, unha fuxida da 
lingua para a literatura entre os 
profesores de galego que teñen tal 
posibilidade, para <lesa forma evi
taren -só en parte- os proble
mas derivados do conflito norma
tivo, verdadeira cruz para os ensi
nantes, de que non se poden librar 
mesmo os que seguen fielmente a 
liña oficial, pois por un motivo ou 
por outro o tema interfere .cons
tantemente a relación cos compa
ñeiros nos Seminarios ou Departa
mentos e cos alunos nas aulas. 
Máis que saídas individuais que 
violentan as- conciencias e desmo
bilizan socialmente, é necesaria, 
pois, unha solución col~tiva. 

...,ntre as persoas que fan uso 

..l..Jefectivo da lingua galega, espe
cialmente profesores e escritores, 
ademais daquelas instaladas na nor
ma oficial -tamén con diferentes 
maneiras de a interpretareir-, ex.is": 
ten outras discrepantes coa mesma;' 
entre estas e perante o enquista
mento da situación actual, unhas 
optan por se pa aren á norma ofi
cial por creren evitar así maiores 
dano ao idioma, mais sen conven
cimento e, portanto, desmotivadas 
e desalentadas. Outras mantéfíense 
nos mínimos por coherencia ou fi
delidade persoal, por non aparece-

. ren publicamente como traidoras 
ou vendidas, mais xa convencidas 
de que a súa posición só é testemu
ñal e carece de futuro, e, en conse
cuencia, tamén desanimadas. Ou
tras persoas .. en vista de que os mí
ni.inos tefien cada vez menos posi
bilidades de seren o camffio da con
cordia, pasan aos máximos, en que 
crían com9 solución 
mellar, mais, ao chega
ren a eles, tópanse con 
que algúns dos seus de
fensores de antano xa 
escreben directamente 
na norma portuguesa e 
que, portanto', constitú
en tamén unha saída ca
da vez menos viábel. 
Entre os que optan por 
se pasaren directamente 
a escreber en pertugués 
tamén xorde a polémi
ca, pois aJgúns utilizan 
xa o acordo de Rio de 
Janeiro frente á norma 
lisboeta, sendo de todas 
as formas estes os que 
achan unha saída perso-

1 al máis satisfactoria ao responder a 
opción escollida coas súas crénzas 
lingüísticas. Existen, p.or último, 
outras persoas que andamos deso-_ 
rientadas e dando bandazos, sen sa
bermos xa moi beµ en que escrebe
mos, aínda esperando o miliagre 
duo acordo que nunca chega. 

Esta situación pola que pasan 
aquelas persoas cun protago

nismo directo na condución do 
noso idioma non pode, desde lo- J 
go, resultar positiva para o proce
so de normalización lingüística en 
que nos achamos. Só vemos dúas 
vías que oferecen certa estabilida" 
de: a norma oficial e o portugués. 
Os que queremos unha norma au
tónoma hoxe para o galego tamén 
eremos que ten que haber unha 
única norma ofi-

i 

1 

un achegamento que agora parece 
máis conveniente por vía do léxi
co e por vía da aproximación e in
tercambio cultural que pola vía da 
ortografía; talvez dentro de vinte 
ou trinta anos esta sexa moito 
máis fácil. Primeiro convenzamos 
o noso pobo de que non somos in
feriores a outros, de que ternos un
ba lingua digna, de que a nosa 
cultura é importante; e recupere
mos ·na conciencia social a digni
dade do idioma proprio, cousa que 
non poderemos logar cbamándolle 
o "portug':lés da Galiza" nen es
crebéndoo hoxe por hoxe coa gra
fía totalmente portuguesa. Tam
pouco o podemos lograr apresen
tando o galegcf como un apéndice 
po español, cunha fasquía gráfica 
completament~ subordinada a el e 

cunhas solucións 
cial; e para que esta 
cumpra a súa plena 
función social,· con
tribuíndo á norma
lización da lingua, 
parece conveniente 
que non suscite ani
madversión entre 
un grande número 
de persoas; para iso 
precisa ser revisada 
naqueles aspectos 
máis cuestionados. 
Unha reforma da 
actual norma, con
sensuada entre os 
que defenden a ne
cesi d ade dunha 
norma única e autó
noma, aglutinaría 
con seguridade a 
maior parte dos de
fensores da lingua e 
impulsaría a súa 
normalización so
cial, dando fin en 
boa medida aos 
conflitos normati
vos e á desmorali
zación existente 
nalgúns sectores. 

...... ·/· .... ~ .. 
'Esta .revisión 

así 

morfolóxicas ou 
léxicas que o 
aproximen aínda · 
máis da lingua 
·oficial do Estado 
e lingua tradicio
nal do poder entre 
nós. 

minimamente 
consensuada, se 

for posíbel, e 
elevada para a 

D espois de re
cuperado o 

prestixio social do 
galego e recupera
do tamén un mo
delo estándar de 
lingua que resulte 
digno na aprecia
ción dunha maio
ríade especialistas 
e que, ao mesmo 
tempo, procure 
unba posibilista 
coincidencia co 
portugués sen re- _ 
nunciar a nada que 
ao galego lle é 
proprio, outros 
tempos virán en 
que novas xera
cións non marca
das polo actual 
conflito normativo 

súa sanción á 
autoridade legal 
correspondente 

-RAG neste. 
ca:so

converteríase na 
desculpa que 
moitos levan 

agardando para 
dar fin ao 
confuto 

Para aquetas perso
as que non entrasen 
nesta vía e optasen 
pola solución, ta
mén clara, de escre
beren en portugués 
-posiblemente 
moi minoritarias_..:._, habería que 
lles oferecer unha saída que des
cartase calquer tipo de represión, 
partindo da consideración de que 
o portugués non debe ser conside
rado como lingua alle a Galiza; e, 
tratándose de profesores de lin
gua, podería estudarse a posibili
dade de impartiren aulas de lingua 
portuguesa como materia opcio
nal, se así o desexaren. 

'"C)articularmente ternos moi cia
r ro que " a norma que precisa o 
galega na situación actual non po
de ser a portuguesa, pois nas pre
sentes circunstancias produciría 
un rexeitamento social que causa
ría grave dano ao idioma. Mais 
tampouco se poden vírar as costas 
ao portugués e a Portugal, senón 
que se debe procurar no posíbel 

han de de.cidir se o 
galego continúa 
coa súa norma au
tónoma ou avanza 
máis cara a esa 
lingua franca gale
go-portuguesa de 

que falara Rafael Dieste. Mais 
sempre será galego --ou galego
portugués- e nun~a o portugués 
da Galiza, pois galega é denomi
nación de orixe e, se nengún pobo 
digno pode renunciar nunca ao seu 
idioma, tampouco debe renunciar 
ao nome que a este lle é proprio. 

Esperemos que a boa vontade de 
todas aquelas persoas co~prome
tidas na defensa da nosa lingua 
faga posíbel superar a actual si
tuación e dar un pulo renovador e 
ilusionante á súa normalización. 
Mais só os que detentan o poder 
nesta cuestión teñen o privilexio 
-e tamén a responsabilidade
de, cando menos, o intentaren e 
de seren xenerosos co idioma, 
con moitos dos seus máis fin;nes 
defensores e, en definitiva, copa

ís. Os demais --ou 
mo'itos dos que. nos 
movemos. nun am
plo .abano de pe
quenas ou grandes 
discrepancias- sa- -• 
heríamos valora-r 
moi xustamente tal 
esforzo e _con segu- , 
ridade~non escati
maríamos forzas -
nen .responsabilida
des--: para entre to
dos lle dar á lingua 
o impulso· necesa
rio -para garantir 
esas mil primave
ras máis de que fa-
1 o u -Á l varo Cun
queiro.• 
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¿"QUE ME QUERE~ AMOR? É O TITULO DA ULTIMA OBRA DE 
MANUEL RNAS, RECENTEMENTE GALARDONADA CO. PRÉMIO 

TORRENTE BALLESTER E QUE DE CONTADO PUBLICARA A 
EDITORIÁL GALAXL4~ AQUI ADIANTAMOS UN FRAGMENTO. 

¿QUE ME QUERES, AMOR? 

Amor, a ti me venh'ora queixar 
de mia ·senhor, que te faz enviar 
cada u dormio sempre m 'espertar 
e faz-me de gram coita sofredor. 
Pois m 'ela nom quer veer nem jalar, 
que me queres, Ámor? 

FERNANDO EsQUIO 

Soño coa primeira cereixa do verán. Doulla 
e ela lévaa á boca, mírame con olios cáli
dos, de pecado, mentres fai .súa a carne. De 
repente, bícame e devólvema coa lingua. E 
eu que marcho tocado para sempre, o óso da 
cereixa -rodo o día rolando no teclado dos 
dentes cómo unha nota musical silvestre. 

Pola noite: "Teño algo par:a ti, amor". 

Pouso na boca dela o óso da prirneira cereixa. 

Pero, en realidade, ela non me quere ver 
nin falar. 

Bica e consola a miña nai e logo vaise cara 
a fóra. · 

Mirádea, ¡gústame tanto como se move! ·P,a
rece que leva sempre os patíns nos pés. 

O soño de onte, o que facía sorrir -cando a 
sirena da ambulancia abría camiño cara a 
ningures, era que ela patinaba entre plantas 
e porcelanas, nun salón acristalado, e viña 
para aos meus brazos. 

,. 

Pola mañá, a primeira hora, fora vela ao Hi
per. O seu traballo era surtir de cambio. ás 
caixeiras e levar recados palas sección·s. Pa
ra encontrala, só tiña que agardar na beira 
de Caíxa Central. E a1í chegou ela, patinan
do con gracia polo corredor encerado. Deu 
medio xiro para frear, e a longa cabeleira 
morena ondeou ao compás da saia plisada 
vermella do uniforme. 

"¿Que fas por aquí tan cedo, Tino?" 

"Nada". Fíxenme o despistado. "Veño por 
.comida para a Perla". 

Ela sempre lle facía carantoñas á cadela. 
Escuso dicir que eu o tiña todo moi estu
diado. O paseo noctumo ·de Perla estaba ri
gorosamente sometido ao horario de che
gada de Lola. Eran os minutos máis precio
sos do día, alí, no portal do bloque Tuli
páns, barrio das Flores, os dous facéndolle 
carantoñas a Perla. Ás veces fallaba, non 
aparecía ás 9.JO, e eu prolongaba e prolon- ' 
gaba o paseo da cadela ata que Lola xurdi
ra·na noite, taconeando, corazón, taconean
do. Nesas ocasións púñame moi nervioso e 
ela parecíame unha señora, ¿de onde vi
ría?, e eu un ,mocoso. Cabreábaine moito 
cornigo mesmo. No espello do ascensor vía 
o retrato dun tipo sen futuro, sen traballo, 
sen coche, apalancado no sofá tragando to
da a merda embutida da tele, rabuñando 
rnoedas polos caixóns para mercar tabaco. , 
Tiña a sensación nese momento de que era 
a Perla a que sostiña a correa para sacarme 
a pasear. E se mamá preguntaba que por 
que tardara tanto coa cadela, dicíalle catró 
burradas ben ditas. Para que aprendera. 

Así que fora ao Hiper para vela e coller for
zas. "A comida para cans está ao lado do.s 
cueiros para bebés''. 

Marchou sobre os patíns, abaneando ritmi
camente a melena e a faldra. Pensei no voo 
desas aves emigrantes, garza ou grou, que 
se ven nos documentais de despois de co
mer. Algtln día, seguro, volvería para pou
sarse en min. 

Todo estaba controlado. Dombo agatdába
me no apatcamento do Hiper co buga afana
do esa noite. Mostroume a arma. Peseina na 
man. Era unha pistola de aire comprimido, 
pero a pinta era imp!esionante. M~tía res-

MANuEL RlvAS 

pecto. Ía parecer Robocop ou algo así. dubi
daramos ao principio entre a pipa de imita
ción ou recortar a escopeta de caza que fora 
do seu pai. "A recortada acojona máis'', di
xera Dombo. Eu tiña reflexionado moito so
bre o asunto. "Mira, Dombo, ten quy ser to
do moi tranquilo, moi limpo. Coa escopeta 
irnos parecer uns colgados, yonquis ou algo 
ast E a xente ponse moi nerviosa, e cando a 
xente está nerviosa fai cousas raras. Todo o 

,mundo prefire profesioríais. O lema é que 
cada un faga o seu traballo. Sen montar cris
to, sen chapuzas. Como profesionais. Así 
que nada de recortada. A pistofa dá mellor 
presencia". A Dombo tampouco lle conven
cía moito o de ir a cara descuberta. Expli
queillo. "Teñen que tomarnos en serio, 
Dombo. Os profesionais non fan o· ridículo 
ton medias na cabeza". Era enternecedora a 
confianza que o grándÓn de Dombo tivo 
sempre en min. Brillábanue· os ollós cando 
eu falaba. Se eu tivera a confianza en min 
mesmo que Dombo me tiña, o mundo poñe
ríase aos meqs pés. 

Deixamos o coche no mercado de Agra de 
Orzán e callemos as .bolsas de deportes. 
Ao mediodía, e tal como cakulamos, ·a rúa 
Barcelona, peatonal e comercial, estaba 
ateigada de xente. Todo ía ser moi. sinxelo. 
A porta da sucursal. bancaria abriuse para 
unha vella e fomos detrás de contado. Tí
ñao todo moi ensaiado. "Por favor, seño
res, non se alarmén. Isto é un atrac.0". Fi
xen un xesto tranquilo coa pistola e toda a 
Clientela se agrupou, en orde e silencio, na 
esquina indicada: Un tipo voluntarioso in
sistía en darme a súa carteira, pero dixen 
que a gardara, que non eramos uns cacos. 
"Vostede, por favor, encha as bolsás", pe
dín a un empregado con aspecto eficiente. 
Fíxoo nun santiamén e Dombo, contaxiado 
polo clima civilizado en que todo transco
rría, deulle as gracias. "Agora, para que 
non haxa problemas, fagan o favor de non . 
moverse en dez minutos. foron todos moi 
amables". Así que saímos como se aqui1o 
fóra unha lavandería. 

"¡Alto ou disparo!" 

Ante todo, moita calma. Sigo andando co
mo se non fora comigo. Un, dous, tres pa
sos máis e saír disparado. Demasiada xen
te. Dombodán non o pensa. Ábrese paso 
como un xogador de rugby. E eu que estou 
noutra película. 

"¡Alto, cabrón, ou disparo!" 

Collo na bolsa aberta a pistola e vírome con 
parsimonia, apuntando coa dereita. 

"¿Que pasa? ¿Algún problema?" 

O tipo que antes me ofrecera a carteira. 
Chantado, coas pernas separadas e o revól
ver apuntándome firme, cofüdo coas dúas 
mans. Velaí un profesional. Garda-xurado 
d~ paisano, seguro. 

"Non fagas o parvo, chaval. Salta ese xo
guete". 

Eu que sorrío, que digo nanai. E tírolle a 
bolsa nos fociños, toda a pasta polo aire, ca-
endo a cámara lenta. . 

"¡Come merda, cabrón!" E bótome a correr, 
a xente que se aparta espantada, que desgra
cia, a · xente que se aparta e deixa un. corre
dor maldito na rúa, un Jurado que se abre, 
un túnel <liante, un furado nas costas. Quei
ma. ·como unha picadura de avespa. 

A sirena da ambulancia. Sorrío. O enfer
• · meiro que me mira perpfoxo porque estoti 

· a sorrír. Lola patina eptre rosanovas e aza
leás, nun salón de vídreiras. Vén cara a 
min. Abrázam~. É a nosa casa. E quéreme 
dar esa sorpresa, sobre patíns, coa saia ver
mella plisada abaneando canda a melena o 
bico da cereixa. · 

Pola noite, a través do cristal da porta, podo 
ler .o rótulo luminoso de Pompas Fúnebres. 
"Se ruega hablen en tono moderado para be-

X.A. CASTAÑO 

neficio de todos". Dombo, o xigantón leal 
de Dombo, estivo aquí. "Lo siento en el 
acompañamiento", díxolle compunxido á 
miña nai. Non me digan que non é gracioso. 
Parece de Cantinflas. Para chorar de risa. E 
miroume con bágoas nos ollos. "Dombo, 
parvo, lárgate, lárgate de aquí, merca coa 
pasta unha casa con salón de vidreiras e un 
televisor Trinitón da hostia de polgadas". E 
Dombo veña a chorar, co'as mans nos petos. 
Vai enchoupar todo. Lágrimas como uva . 

E está Fa, a señora Josefa, a do piso de en
fronte. Ela si que soubo sempre de que ía a 
causa. A súa mirada era unha reprimenda 
eterna. Pero estoulle agradecido. Nunca 
dixo nada. Nin para ben, nin para mal. Eu 
saudaba, "Bos días, Fa", e ela rosmaba po
lo baixo. Sabe todo o que se coce nq mun
do. Pero non dicía nada. Axudaba a mamá, 
iso era todo. Fumaba con ela un chester 
pola noite e bebían un lágrima de Porto, 
mentres eu manexaba o mando a distancia. 
E agora está así, termando de mamá. De 
c:ando en vez, volve cara a min pero xa 
non rifa coa mirada. Persígnase e reza. 
Unha profesional. · 

Xa falta pouco. No rótulo luminoso pode 
ver o horario de ·enterros. Ás 12.30, en Fe
áns. 

Lola despídese de mamá e vai cara á porta 
do cuarto do velorio. Ese xeito de andar. In
cluso con zapatos parece que voa. Garza ou 
algo así. Pero, ¿que fai? Vólvese de repente, 
patina cara a aquí coa sai::t plisada e fica 
pousada no cristal. Mírame con asombro, 
como se por vez primeira reparara en min. 

"¿Impresionada, eh?" 

"Pero, Tino, ¿como fuches capaz?" 

Ten ollos cálidos, de pecado, e a boca entre
.aberta. 

Soño coa primeira cereixa do verán.+ 
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GAUCIA MARTIR: . ATILA EN GAUCIA: 

Asl aprenderán a non ter Ideas. Todo pola Pátrla, a rellxlón e a familia! 

Os álbumes de guerra de Castelao 
reeditados por A Nosa Terra 
A sua difµsión inda provoca reticéncias nalguns médios 

•M.V. 

As trinta e unba estampas que Caste
lao realizara no fragor da loita contra 
a sublevación militar do 36 son edi
tadas agora por primeira vez de for
ma conxunta. Galicia Manir e Atila 
en Galicia déranse á luz en V aléncia 
en 1937, mentres que Milicianos pa
sou pala imprensa un ano despois en 
Nova Iorque. Desde aquelas son vá
rias as edicións facsimilares realiz.a
das, ainda que de menor 'Calidade 
que a actual A Nosa Terra utiliz.ou, 
para recuperar · todos os rexistros do 
debuxo, os orixinais depositados no 
Museu de Pontevedra por legado tes
tamentário do autor. 

De Galicia Mártir (10 estampas) 
coñécense tres edicións de época: 
duas foron realizadas en V aléncia, 
con distintos tamaños e unha ter
ceira saiu do prelo en Nova Iorque, 

·1, 

A Nosa Terra utili~ou, para recuperar 
todos os rexistros· do qebuxo, 
os orixinais depositados no Museu 
de Pontevedra por _legado 
testamentário do autor 

grácias á axuda dun colectivo de 
médicos solidários coa República. 
Este album estivo exposto no Pavi
llón da República de París de 1937. 
Ao·carón <lestes debuxos encontrá
base o Gernika de Picasso e os óle
os de guerra de Arturo Souto. 

Contra a ·barbárie 

A intención de Castelao ao realizar 
estas estampas, continuación da li-

ña tracexada no album Nós, era di
rixirse a todos galegas esparexidos 
polo murido, tanto por causa da 
emigración como do exilio, co fin 
de lles oferecer un.ha mensaxe 
contra a barbárie franquista e a 
prol da reconstrución da pátria, 
Como lema do Atila en Galicia 
Castelao escribiu: "Na terra com
prirase a vontade dos mártires". O 
autor tentaba tamén dar a coñecer 
a causa galega entre xentes de ou-

tras paises, sensibilizadas pola 
acometida do fascismo, e asi fixo 
editar as lendas de cada estampa 
coas traducións respeitivas ao 
francés, castelán, inglés e alemán. 

"Algúns quixeron facemos ver -
sinala Isaac Díaz Pardo na intro
dución feita para esta edición
q ue Castelao era só un artista. 
Cando morreu hai 45 anos, os que 
decidiari dictar_on oide á prensa 
que falescera un humorista, para 
adicarlle somentes catro liñas". 

O Castelao desta edición, pésie ao 
tempo transcurrido, segue a des
pertar as emocións dos leitores, o 
que sen dúbida explica as resistén
cias que ainda merecen tanto a sua 
exposición pública --0 Museo de 
Pontevedra só ten en mostra as lá
minas onde a crítica é máis indi
re<;:ta- como a edición masiva.• 
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A homenaxe 
ao gaiteiro 

/ reune 
a grupos 
de música 
tradicional 

.Coincidiu coa trégua . 
na guerra das gaitas 

A VI ilomenaxe ao Gaiteiro, or
gaizada polo Etnográfico A Buxai
na, pertencente ao Centro Cultural 
de Coruxo, celebrada o 23 de De
dembro en Vigo resultou a conso
lidación do evento .cultural, cando 
se celebraba o X aniversário da en
tidade orgaizadora, e coincidiu coa 
trégua na guerra das ga~~as. 

Xosé Flores, do Rosal, e Xosé 
Acuña e Xosé Díaz, de Salceda de 
Caselas~ foron os homanaxeados, o 
primeiro pala sua formación musi
cal e polo feíto de ter sido, no seu 
día, a única oportunidade de ensi
no musical na bisbarra do Rosal. 
Os segundos foron calificados pala 
Buxaina como "duas das chaves 
que abren as portas que levan ao 
adentramento· na riquza folclórica 
·da sua zona", neste sentido, desta
can como transmisores de elemen
tos musicais tradicionais. 

. Cantigas e agarimos de Santiago. 

A homenaxe ao gaiteiro . está con
siderada como a mellar das mani
festacións do folclore de raigame 
galega, non só pala presenta dos 
agasallados, Synón tamén porque 
por ela pasaron as mellares agru
pacións e individualidades artísti
cas do país no que se refire á músi
ca tradicional. 

Na edición actual, a programación 
da homenaxe incluiu a actuación 
de Pandeiromus, de Compostela, 
agrupación de voces masculinas 
acompañadas de intrumentos tradi-· 
cionais; a Banda de Música da Es
trada, que interpretou con gaita~ 
pezas musicais tradicionais como 
pasodobres; Cantigas e Agarimos 
de Compostela, agrupación de bai-

. le; e Un Regalo Navideño, de Vi
go, a última sorpresá na música 
tradicional. 

O Etnográfico a B uxaina ten vá
rias agrupacións encargadas de re
cuperar elementos do folclore tra
dicional. O grupo de baile é o máis 
tradicional e a sua sana traspasou 
as fronteiras do. país. As pandere
teiras levan cinco anos recollendo 
repertório de percusión. O rancho -
de reis recolle as danzas de repre
sentación de nadal. A · aula etno
gráfica ten como misión o estudo e 
a realización práticas culturais que 
non só abranguen á música. A xis-
tra de Coruxo mergúllase no fol
clore musical de finais do século 
pasado e princípios deste. • 



30 ANOSA TERRA 
Nº 706 -28 DE DECEMBRO DE 1995 

Convocatórias 

Prérnio escolar 
10 de Marzo 
Convocado pola Fundación 10 de 
Marzo e aberto a todos os escolares 
de EXB, BUP e FP en equipas ou in
dividualmente. O tema será O mun
do do traballo (condicións laborais, 
conflictividade, nacemento e desen
volvimento das organizacións sindi
cais, etc). Os traballos (entr~ os 20 e 
30 fólios mecanografados a dobre 
es pazo) enviaranse antes do 7 de _ 
Marzo co nome do centro de ensino, 
do coordenador- e dos alunos, á Fun
dación 10 de Marzo: República do 
Salvador, 15-5º. 15701 Santiago . .lfai 
dous prémios 50.000 pta. para traba
llos en equipa ( cun mínimo de tres 
persoas), e 25.000 pta. para indivi-
duai's. · · 

Certame 
de· narracións breves 
O concello de Arteixo organiza a ' 
quinta edición do certame de narra
cións breves Manuel Murguia e o do
ta cun único prémio de 350.000 pta. 
Poden concorrer todos os que o dese
xen curiha única obra ( orixinal e cunha 
extensión entre os 15 e 30 fólios) de 
temática libre. Os traballos apresenta
ranse sen remite, "por. cuadripliéado, 
mecanografados a dobre espazo, por 
unha soa cara e baixo plica (título, le
ma, nome, enderezo, teléfono e curri
cula). A entrega ten que ser antes do l 
de Marzo de 1996 no Concello de Ar
teixo (Travesia de Arteixo. · 15142 Ar
teixo), nun sobre que indique: V Cer~· 
tame Manuel.Murguia de Narracións 
Breves. Teléfonos: (981) ·60 00 09/60 
12 00/60 00 54. 

·Portugal 

Ex >osicións 

NoPoRTo: 
Helena A.lmeida na Casa da Serralves 
até o 28 de Xaneiro. Mostra antolóxica 
de Helena Almeida, que ven desde os 
anos 60 explorando relacións entre a 
pintura e 'a fotografia. 

" EN LISBOA: 
Antero de Quental. Vida e obra, 
aberta no Palácio dos Coruchéus. A 
Cániara Municipal de Lisboa montou 
ista mostra no -primeiro c-entenário do. 
seu pasamento. Pola sua natureza in
formativa pode ser un útil complemen
.to para os cursos de História e Portu
gués. O guión da mostra, feito por Isa-

. bel Cluny, de linguaxe simples, aporta 
abundante documentación e cria un 
cadro da vida e obra de Antero de 

. Quental na história e cultura portugue
sa do século XIX, con referencias a si-
tuación europea. Para' solicitar a expo
sición ou organizar visitas hai que fa
lar coa Divisao de Património Cultu
ral: Palácio dos Coruchéús. 1700 Lis
boa. Teléfono·(07-351-1) 793 17 99. 
México, o centro cultural Belém (07-
351-1-301 96 06) oferece até finais de 
Febreiro, unha série de mostras referi
das a vários aspectos da cultura mexi
cana. Baixo os títulos Tejedores de 

Prérnio literário 
Ánxel Fole · 
A Fundación Caixa Gaiicia e o xornal 
El Progreso q:mvocan a décima edi
ción do certame Ánxel Fole (prémio 
único de 1.000.000 pta), desta volta 
adicado a figura e obra de Aureliano 
José Pereira da Riva. Os traballos han 
de ser inéditos cunha extensión máxi
ma de 100 fólios mecanografados a 
dobre espaw por unha soa cara. A en
trega ten que ser por cuadriplicado e 
baixo plica antes do 31 de Marzo de 
1996 en calquer departamento de Obra 
social da Caixa Galicia. O teléfono de 
Obra social de Caixa Qalicia en lugo 
é: (982) 22 40 12. 

Concurso de 
caricaturistas noveis 
A Casa da xuventude de Ourense 
organiza a segunda edición do concur
so de caricaturistas noveis, como apor
tación a terceira, Bienal da Caricato-

- ra da que é responsabel a própria Casa 
da xuventude amais da Asociación 
cultural Tres Pontes e o Clube ,Cul
tural Alxandre Bóveda. O certame 
está aberto a galegos e residentes en 
Galiza de 14 a 30 anos que poden 
apresentar tantas carica~s como qui
xer, de modelo e técnica libre, ainda 
que valorarán os referidos a actuaiida
de galega. Os tamaños han de andar 
entre o DIN A4 (210x297cm.) e o 
DiN A3 (297x420cm.). As entregas 
teñen que ser baixo plica e lema, antes 
do 15 de Xaneiro na Casa· da Xuven-

, tude: Celso Emilio Ferreiro, 27. 32004 
Ourense. Hai un prémio á mellor co
lección (6 caricaturas) de 100.000 pta:, 
e catro prémios de 25.000 pta. áS me-

vozes: a .arte no éxico antigo, Altares 
dos mortos, e Casas acariciadoras: 
arquitectura rural, reune pezas pre
colombianas e altares de mortos arte
sanais cos típicos esqueletes da festa 
de defuntos. A sección Casas acari
ciadoras achega ao visitante á arqui
tectura rural e ás suas técnicas tradi
cionais para, as suas escalas, evoluidas 
para un viver ecolóxico no entorno. 
Pola sua banda o Musen do Traje 
acolle a iniciativa cunha exposición de 
Trajes mexicanos, que ven compl~tar 
o monográfico. ·a Moita Carrasco de 
Pedro Proen~a no Sallío Nobre do 
Teatro Municipal de Funchal e duas 
salas ·da galeria Porta 33. Mulheres e 
direitos humanos Amnistía Interna
cional abre a mostra na Galería Mitra, 
até o 14 de Xaneiro. Comprende obra 
de 21 artistas, recentes ou recuadas no 
tempo, das que destacan gravuras de 
Paula RegQ, e outros materiais de 
Gra~a P~reira Coutinho, Ana Vidi
gal, Gra~a Morais, Maria José Oli
veira, Ana Leonor ou Ana· Vieira. 

Teatro 

EN LISBOA: 
Deos, 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-

axenda 
llores caricaturas. MaiÓr información 
na Casa da Xuventude: (988) 22 85 
00, fax (988) 24 99 30. 

Aulas de apoio 
A Coordenadora do Bairro de Vite 
(Santiago) enceta o proxecto Aulas de 
apoio, aberto a todos os interesados. 
Clases 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 
pr~zo para apontarse até o 10 de 'Xa
neiro no local da Coordenadora: Doc 
mingo de Andrade, 8-baixo. 15704 
Santiago. Teléfono (981) 57 39 42. 

óbxectivo da memória 
A Asociación de Amigos do Museo 
Arqueolóxico da Coruña convoca o 
prémio fotográfico sobre património 

. cultural galego (arqueoloxia, arte, etno-
grafia, etc) Obxectivo da memória, 
aberto a afeizoados. As obras poden ser 
en branco e negro ou a cor, e han de 
chegar sobre papel (20x28 ou 20x25 
cm) sen enmarcar. Para participar hai 
que remesar as obras antes do 20 de 
Xaneiro de 1996, por correo certificado 
ao: Museu Arqueolóxico. Castelo de 
San Antón. Apartado 2.045. 15001 A 
Coruña. No dorso de cada fotografía 
amais do texto "Autorizo ao Museu Ar
queolóxico da Coruña a publicar esta 
fotografía" e a sinatura do autor, han de 
figurar os seguintes dados: nome, apeli
do~. 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 premio de lQ0.000 
pta. e dous accesits de 25.000 pta. 
Maior información no (981) 20 59 94.+ 

Deus, pátria, Maria de Mt do Céu Ricardo 

ria, a .fiel governanta de Salazar. O tex
to centra a .acción no ·9 de Xuño de 
1958, o dia despois das seudo-eleicións 
nas que b . xeneral Humberto 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 pola Companhia Teatral do 
Chiado, no Teatro Municipal de Saó 
Luiz, teléfono (07-351-1-347 12 79).+ 

éJ escudo de Galiza, 

des~ñado por Cast.elao, 

agora en insígnia. 

¿olicita a cantidade 
que desexes ao apartado 

1371, 36200 de Vígo. 

ENVIA O IMPORTE TOTAL 
EN SELOS DE CORREOS 

P.V, P. 200 PTA UNIDADE 

O trinque 

Música 

"Plegaria" é o título do último 
disco do cubano Pablo Milanés. 

· Na mesma liña de elaboración 
do seu elepé 'de 1994, confirma 
a andaina dun poeta maduro, 
duo músico contemporáneo 

Anúncios . de balde 

• Oportunidade. Véndese un coche 
Opel 'Kadett, vermello, con alarma, 
peche centralizado, elevaluas eléctri
co, con so 54.000 km., en moi bon es
tado. Perguntar por Isabel no (986) 33 
67 77. 

•Tes problemas co alcol? Podémos
te axudar. Infórmate na Asociación de 
Alcólicos Reabilitados do Morrazo Da 
ise paso. De 5 a 9 da tarde en Avenida 
de Concepción Areál,.130-12• Moaña. 

• Xente viaxeira, interesados en: for
mar parte dunha tertúlia na Coruña so
bre temas de viaxe ou aventura, para 
trocar información 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 Xabier 
Ares Japi, no (981) 77 08 88. Betanzos. 

•Vendo cámara de cinema de 16 
mm. rusa, do tri~que. 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. Com~a em 
Janeiro. Telf. (986) 22 22 72, en Vigo, 
de 17 a 20,30. 

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

• Oferécese grupo folk con equipa 
de son propria. Tamén estamos a bus
car violinista. Chamar ás noites ao 
(986) 54 80 58. 

• Calendário 1996. Liberdade nor-

·Relacións 
• Mozo de 25 anos e país galegos, 
que sinte soedade, quixera coñecer 
moza de 20 a 32 anos que se sinta soa 
coma rnin. Poderles 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. 
48902 Barac~do (Biscaia). Bicos. 

EDrrA! 

Mulheres Nazonalistas Galegas 

que, aos seus cincuenta an:os, é 
quén de dar o mellor xa sexa 
acompañado do Caco Senante, 
do Víctor Manuel ou co seu 
combo habitual, con cancións 
novas. Talvez n,unca compoña 
outra Yolanda, pero terá un 
lugar de ouro na história da 
música popular.• 

mativa. Edita o grupo Meendinho. 
envía un selo dos correios e recebera
lo gratuitamente. Apartado 678 de 
Ourense. · 

• Gralha n~9: Windows 95, guia para 
galeguizar os apelidos, criarn;as já 
aprendem portugues, circo normati
vo,. .. E as habituais secyons. Envía-se 
gratuitamente. Pede-o no Apartado . 
678. 32080 Ourense. 

• Clases particulares de solfeo e pia
no. Prezos económicos. (981) 28 62 82. 

• Viaxes Céltigas proponlle a todas 
as persoas que anden a terra na procu
ra do recoñecimento e catalogación 
dos nosos tesou'ros megalíticos e pre
rrománs non catalogados ainda (má
moas, antas, pedrafitas, castros, cami
ños reais, etc), a criación dunha Aso
ciación cultural que nise senso, vaia 
encarregándose da revitalización do 
noso património, hoxe en perigo de 
extinción e .con el, unha boa parte 

· da nosa bistória. Trátas.e de unificar 
esforzos orientados a dar tratamenk> 
urxente ao noso património en aras de 
salvalo da masiva destrucióo que se 
ven levando a cabo nestes últimos 
anos. Para preservalos con accións 
práticas, para denunciar as suas é::ons
tantes violacións e destrucións, para 
instar aos 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 Cellic League / 
Liga Céllica, informa sobre os povos 
e os nacionalismos celtas (Irlanda, · 
Bretanha, Escócia,. .. ). C/Diputació, 274 
Pral . C 08009 Barcelona. Catalunha. 

• Somos nacionalistas e pertenbece
mos a Associa~om da Cultura Gale
ga Aloia. Os que tenhades os mesmos 
sentimentos ponhede-vos em contacto 
connosco no seguinte ender~o: Asso
c i ayom da Cultura Galega Aloia . 
Apartado dos Correos 23092. 08028 
Barcelona. Teléfono (93) 473 40 60.+ 

• Desexo facer amizade por carta con 
mulleres de entre 18 e 35 anos. Gósta
me sair cos amigos, pasalo ben, os ra
fües, etc. Teño 28 anos. Escrebede a: 
Adolfo Blanco Rodríguez. Avenida dos 
Mallos, 9-3° Esquerda 15007 A Coruña 

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

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

• Chamome Ma_yra Maydell Bourri
candy e gostaria intercambiar corres
pondéncia para facer amigos e amigas. 
Apart. 3057. Habana 3. 10300 Cuba.• 

Teatro 
' ,~ 

F alar pór falar · 
Pot Quico Cadaval, o Venres 29 ás 8 
do serán o Concello de Malpica-. 

Tacatá 
Os quinquilláns apresentan a monta
xe de rua Tacatá, o Martes 2 ás 1~ h 
en Área Central (Santiago), e o Mér
cores 3 ás 18 h. en Viveiro. O Venres 
5 ás 18 h. estarán en Brión. • 
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Exposicións 

A Casa das Artes de Vigo acolle obras de distinta época de Laxeiro. 

Lugo 1940-1949 
O Arquivo Histórico Provincial de 
Lugo abre unha mostra de fotografías 
de José Luís Vega Fernández que 
fan un percorrido por un anaco de . 
história recente da cidade. Lugo 
1940-1949: a cidade e as xentes é o 
título da mostra que reune 150 foto
grafías sacadas dos negativos de Ve
ga por Juan José Vivancos. A obra 
vai repartida en cinco seccións: socie
dade, administración, economia e tra
ballo, cultura e educación, e urbanis
mo. Pódese visitar até o 31 de Xanei
ro de Luns a Venres de 9 a 14 h., e de 
17 a 20 h. 

Fernando Rodríguez 
A Asociación culturar A Estrada 
mostra na sua sala de exposicións 
(Praza da Farola, 1-11') un total de 19 
esculturas do canteiro e artista Feman
do Rodrlguez de Siador (Silleda}. Ista 
é a sua primeira mos~ individual, po
lo que aproveita para en inar o camiño 
evoluido desde hai nove anos, data das 
primeira obra . Granito, mármore, 
lousa e esquisto, teñen clara continui
dade no seu traballo. A mostra estará 
aberta até o 7 de Xaneiro, en horário 
de 7 a 10 da noite. 

Muller e criatividade 

Miró 
O Kiosko Alfonso da Coruña expón 
cadros do Miró, emprestados polo Mu-. 
seu Raiña Sofia. Abre até o 21 de Xa
neiro. 

Emilia Salgueiro 
Amosa as suas pinturas até o .12 de 
Xaneiro, na galería Bacelos de Vigo. 

Aprender-emprender 
Trece artistas decoraron pratos de Sarga
delos, que agora poñen á venda na gale
ría Sargadelos de Ferrol para racadar 
fundos deslindados ao proxecto Apren
der-empreder de Aula Yael. O proxecto 
Aprender-Emprender é un programa de 

axenda 
educación e socialización que pretende 
axudar :ás mulleres con caigas familiares 
non compartidas, a través dunha platafor- . 
ma de acceso á cultura. Os artistas que . 
pintaron os · platos: Alberto Toval, Al
berto Urcaray, Calros Silvar, Carmen 
Chacón, Gom:ález Collado, ,Javier Me
léndez, Jorge Llorca, Josefma Pena, 
Juani Prieto, Manuel Patinba, Maria 
Manuela, Raimundo Anido e Siro. 

Pegadas 
Obra de Xurxo Oro Claro na galeria 
Marisa Marimón de Ourense. Abre até 
o 15 de Xaneiro. 

Begoña Blanco 
Expon pintura na sala de arte do cen
tro comercial Área Central (Santiago). 
Até o 31 de Decembro. · 

Añen 
Jorge Miño expón pinturas no Clube . 
Náutico de Vigo, até o 4 de XaneiÍÓ de 
19 ,30 a 22 h. O artista oferece un traballo 
de pintura por transparéncias (telas trans
parentes nas que superpón as cores). 

Dobre espazo 
Obra de Juan Muñoz no Centro Gale
go de Arte Contemporánea. 

Mundo efame 
A organiz_ación de axuda ao terceiro 
mundo Entrepobos artella unha mos
tra fotográfica até o 6 de Xaneifo na 
Casa da Xuventude de Vigo. 

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

Gravados de Gaya 
O novo Museu de Belas Artes da Coruña 
recolle gravados de Goya," entre coleccións 
de pintura dos séculos XVI, XVII e XX. 

Língua e humor 
A1Coordenado~ de Equipas de Nor':. 
malización Lingüística do Salnés 
inaugurou no IESP do Grove unha 
mostra de viñetas do humorista Xaquin 
Marin. Un total de 33 láminas con de
buxo e texto ao redor da discriminación 
da Língua en diferentes ámbitos (ensi
no, administración, xµstiza, etc). A 

Mulleres Xóvenes Area promove 
dentro do seu proxecto para axudar á 
criación artística da muller, a mostra 
de novas artistas galegas Muller e 
criatividade, aberta do 7 ao 14 de Xa
neiro no centro sociocultural de Vite 
(Santiago). Femando Rodríguez realiza a sua primeira mostra individual na Estrada. 

Actjvidades 

Teoria e crítica literária 
O Clube Cultural Adiante é o res
ponsábel das Xornadas de Teoría e 
Crítica Literária que van celebrar 
do 3 ao 5 de Xaneiro no Círculo 
Mercantil de Vigo, coa asisténcia de 
nomeados escritores galegos. Come
zan o Mércores 3 ás 12 da mañá co 
discurso de Ramón Nicolás Rodrí
guez (A crítica literária en Caliza). 
Xa no serán Xosé María Álvarez 
Cáccamo e Helena González debate~ 
rán sobre A poesía galega actual, e ás 
8 da noite falarán María Xosé Quei
zán (0 desexo: do imaxinário falo
crático ao despertar das amantes), e 
Marga Romero (A nova poesía de 
mulleres). A xomada do Xoves 4 co
rneza tamén ás 12 clo meiodia con 
Rexina Rodríguez Vega (Álvaro 
Cunqueiro: unha. poética da recrea-

• . ción), e segue na tarde ás 18 h' coas 
Claves para a análise dos textos de 

literatwa popular de Xosé Ramón 
Mariño Ferro. Xa nas 8, Amado Ri
cón Virulegio ha tratar A estética de 
Eduardo Pondal e a edición dos 
Eoas. O Venres 5 rematan as xoma
das cun cartel ben cargado. Ás 12 fala 
Manuel Vieites (Claves para o estú~ 
dio do texto dramático}, e ás 6 do se
rán interveñen Ramón Raña Lama 
(sombras e luces de Noriega Varela) 
e Luís Villalta (Calas en James Joy
ce). O remate do encontro comeza ás 
20 h. con Carlos López Fernández 
(O corpo da amiga), logo segue Ma
nuel Forcadela (A cantiga de amigo 
como xénero literário á lus da teoría 
da comunicación), e finalmente Xosé 
Luís Méndez Ferrín que tratará O 
culto e o popular na Cantiga de Ami
go. A asisténcia é gratuíta, ainda 
que os que queiran receber un diplo
ma acreditativo han pagar unha matri
cula de 5.000 pta. na conserxeria da 
Escola Oficial de_ Idiomas (Vigo).+ 

Música 

SexMuseum 
O Xoves 28 ás 9 da noite no A.mordis
cos de Vigo, ~o Venres 29 ás 12 da 
noite na Caritel de Ourense. · 

Hamlet 
Os amigos do hardcore teñen cita o 
Venres 29 no Amordiscos de Vigo, coa 
banda madrQeira. 

NoWonder 
O Venres 5 de Xaneiro ás 12,30 da 
noite no Iguana (Vigo). 

Música na concatedral 
A Concatedral de Vigo (lgrexa de San
ta Maria) acolle dous concertos de ó.r
gano oeste Nadal .. O Venres 29 da man 
de ·Domingo Losada, organista titular 
en San Manuel e San Benito (Madrid); 
e o Xoves 4 de Xaneiro con Paulino 
Ortiz, Mestre da Capela de Organista 

Páxinas coordenadas par 

IAGO LUCA 

mostra pennanecerá de 15 a 20 dias no 
. IESP do Grove, para logo percorrer os 
de~ais centros de ensino da Comarca. 

Arte mexicana 
Desde a vanguarda até a actualidade, é 
o título da mostra exposta no Centro 
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Montaxes de Christian Boltanski na 
Igrexa de San Domingos de Bonaval 
(Santiago). Abre, a partir do 12 de De
cembro, de Martes a Sábado de 11 a 20 
h., Domingos e feirados de 11 a 14 h. 

Freí Martin Sarmiento. 
E a Caliza do seu tempo, o Consello 
da Cultura Galega preparou a mostra 

A cidade e as :xentes. Fotogra~a de Xosé Luís Vega en Lugo. 

Galego de Arte Contemporánea até fi
nais de ano. Recolle obra, cadius, es
culturas e tallas, aparecida nos últimos 
50 anos, polo que deixan fóra a Rivera, 
Orozco e Siqueiros, pero si incluen a. 
Rufino Tamayo (finado en 1991 aos 
92 anos) e Carlos Mérida como pio
neiros da arte mexicana contemporá
nea. Tamén expoñen pezas de Heleo 
Escobedo, Julio Galán, Alberto Girone
lla, Enrique Guzmán, Sergio Hemán
dez, Miguel Leñero, Rocío Maldonado, 
Carlos Mérida, Rodolfo Nietb, Adolfo 
Riestra, Vicente Rojo, Francisco Tole
do, German Venegas e Nahum Zenil. 

Felix González-Torres 
Obra da última década en viµios sopor
tes, yalos publicitários contra a discrimi
nación sexual, fotografias do nazi Klaus 
Barobie e a sua família ou Kurt Wald
heim recibindo comuñón do. Papa Abre 
no Centro Galego de Arte Contemporá
nea ~Santiago) a partir do 12 de Decem
bty, de Martes a Sábado de 11 a 20 h., e 
Domingos e festivos de 11 a i 4 h. 

do Mosteiro do Escorial durante vários 
anos'. As pezas serán interpretadas-no 
órgano da igrexa, construido en 1909 
por Lope Alberdi e restaurado en 1965 
e 1992. Os dous comezan .ás 8,30 da 
noite con entrada de balde. 

Os cuncheiros e 
Os Retrincos 
O Venres 30 ás 20,30 h. no Centro cul
tural de Valadares (Vigo), actuan os 
grupos de música tradicional Os cun
cheiros e Os Retrincos. 

O rock porriñés 
nos anos 80 
O Vero-es 29 ás 11.,30 da noite no Café 
Liceum do Porriño concerto cos grupos 
veteranos do Porriño. Acti.iarán Callos · 
Louriña, Jimmy Bronca, Los Misera
bles, Ratas de Alcantarilla e Sobaco 

, Negro, entre outros. }!ntrada de balde. 

co gallo do terceiro centenário do seu 
nascemento. Exposta no Edificio Sar
miento do Museu de Pontevedra.. 

· Colección Laxeiro 
O terceiro andar da Casa das Artes de 
Vigo, garda a colección Laxeiro do 
cQncello. Unha morea 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. 

Aniversário do Museu 
do Pavo Galego · 
Cumpriu 18 anos o pasado Outúbro, e 
o celebran dando a coñecer unha es
colma das suas adquisicións máis re
centes. Os materiais constituen unha 
mostra da vida tradicional con úteis 
de oficios, enxoval doméstico, mo
blaxe, indumentária, obxec'tos de de
voción ou pezas arqueolóxicas desti
nadas á futura Sala de Prehistória e 
História: Antiga. Permanecerá aberta 
até fin de ano.• . · 

bs DiplÜmáticos 
O Xoves 28 no Tabasco Café Conceno 
en Serra de Outes: 

Duo Tocayo+l 
Javier Fernández (Saxo alto/sopra
no), Javier Mugardos (guitarra) e 

'-CarJos Arévalo (percusión), todos os 
Luns ás 10,30 da noite na Casa das 
Crechas (Santiago}.• 

Cu;.ema 

Pan dora 
e o holandés errante 
O Mércores l O ás 20,30 h., ·o Cine clu
b e Lumiere pasa no Auditórío do 
Concello de Vigo, o fihne Pandora e o 
holandés errante (195f) de Albert Le
win. Entrada 300 pta.+ 
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