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Os Afectados
da ESO
convocan unha
manifestación
para o 19 de
Abril en Santiago ANO .XIX• 11 DE ABRIL• 1996

Unha Cordenadora sobre o Ensi no Secundário Obrigatório
(ESO), formada por Asociacións
de Pais de Alunos (APAS) e
concellos afectados pola nova
Rede de Centros, convocou unha manifestación en Compostela que se prevé multitudinária e
que se celebrará na mañá do
vindeiro 19 de Abril, ainda que o
horário e a traxectória do acto
están por determinar. (Páx. 10)

Cen anos
de Ben Cho Shey

(Páx. 28 e 29)

AXunta empregará
a 2.000 obxectores
nos servizos laborais
(Páx. 7)

DEUS SENTADO
-NUNSILLÓN

AZUL

Xosé Chao Rego:
-,O problema da ·lgrexa
está na oficialidade, non no Opus'

Carlos Casares
· Carlos Casares regresa á novela
cunha historia rebordante de
vida, retrato dunha época e
reflexión literaria sobre unha
humanidaae menesterosa,
sempre á procura de luz e
dignidade.
*
*

Aeconomia galega
perde peso no
conxunto estatal,
segundo un informe
do IDEGA
(Páx. 5)

Desafia a que alguen atope alg un ha herexia no libro que
ven de publicar "Na fronteira
do Misterio. Credo para xente
non crédula". Remítese en
canto pode á tradición para se
situar dentro da história da
lgrexa, porque confia en que
os movimentos renovadores
fendan o seu entramado para
buscar a democratización que
recoñece nas suas orixes. Promotor do movimento creado
arredor da revista lrimia, Chao
Rego acusa á lgrexa de se afastar da realidade. (Páx. 16 e 17)

Ofracaso
da normalización
lingüística, conclusión
da Semana sobre
Língua e Filosofía
(Páx. 21)
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Gal iza, segundo a proposta "federal" dq pre~idente da Xunta, quedaria ao ·. niver.de
Múrcia e a Rioxa

·F raga pide·u;n ha reforma da Constitución.
que 1 iguale1 · as naci~nalidades
·coas-· rex1ons

.

~

MANUEL VEIGA

A non consecución da niaioria .absoluta polo Partido Popular reabriu o debate sobre o modelo de Estado. En Galiza, Manuel
Fraga ven de facer explícita a sua postura, moi similar á defendida por Francisco Vázquez. A proposta ''federal" do presidente
da Xunta concrétase na "eliminación do estatus .diferenciado de Galiza, Euskadi e Cataluña". A proposta do BNG e dos
restantes grupos nacionalistas vai xustamente en sentido contrário.
Nunhas declaracións concedidas
bidou en sinalar que a solución
á Cadea Ser, o pasado Luns día aos problema·s das -autonomías
8, Manuel Fraga explicou as ca- ' pasa pola "eliminación das diferacterísticas do seu modelo de
rentes categorías outorgadas
administración
--pola Constituúnica ou federal.
ción", o_que o levaría a defender
Tal proposta su.unha "reforma da
porá, segundo a
ntendo o feito
versión do presiCarta Magna nedente da Xunta, a
diferencial
• se sentido".
"equiparación de
atribuido ás
competéncias e fiAo termo do reti-.
nanciamento para
ro
monacal do
comunidades
todas as autonoseu gabinete en
mías, evitando asi
Sobrado
dos
históricas
desequilíbrios enMonxes, Manüel
unicamente como Fraga indicou tatre comunidades".
mén que "non se
parte dun valor .
Fraga indicou tadebe temer unha
mén que esta ini- . histórico e
reforma da priciativa "imposibilimeira das Le1s
ta, ao mesmo
estatais,
nen
cultural",
.
tempo, pactos bitampou~o ·a ma-:
sinalQu Fraga.
laterais relevannexar distintas
tes entre a Admi. palabras como ·
nistración do Esfederalismo, que
tado e algun go·é o único camiño
Manuel Fraga entre o presidente de Andalucla, Manuel Chaves e Jordl Pujol no Senado.
. verno territorial",
polo qúe debe
en directa alusión
encauzarse a reclaracións a A Nasa Terra, a
caria máis que a "delegación
abrigado a facer propostas desas premisas dealidade española ."singularidade das nacionalidade competéncias do Estado,
te tipo". Francisco Rodríguez
fendidas polos
para . propiciar - des históricas", na mesma liña -para a sua execución através
lembrou tamén que o próprio
nacionalistas gamaiores níveis de
PP, através de Rodrigo Rato,
que xa tañen manifestado os
das autonomías".
legas, bascos e cataláns e mais
igualdade e un mellar funcionarepresentantes bascos e catarespondeu xa a Manuel Fraga,
en concreto por Pujol.mento da Administración".
- láns. Para F, Rodríguez o "feO recén eleito deputado do
sinalando que o pacto de Estaderalismo" de Fraga non é
BNG estima que Fraga "está
do con Cataluña se ben non de"Entendo o feíto diferencial atri- · Na mesma liña, Manuel Fraga
máis que unha "igualación do
desprazado e non participa nas
be dar lugar a priviléxios, si debuido ás ·comunidades históridefendeu como fórmula para leEstado das Autonomias" e Adnegociacións que está a levar a
be recoñecer "o feíto diferencial
cas unicamente como parte dun
var adiante esta: via·o "Pacto de
ministración Unica non significabo o PP, polo que se sinte
catalán e galego". +
valor histórico e
Estado no ·que
cultural", sinalou
debemqs particiFraga, rexeitanpar todos [en re-.
do que "ese feito
feréncia ás 17 codeputado
propície meHores
mun id ade.s autoposicións a un- :1 do BNG.
·nómas]". A "negahas rexións por
eión de peculiari- . ·
riba de · outras". :. Francisco
· dades ádministraO fundador do
para as naRodríguez estima tivas
Partido Popular ·
cionalidades hisinsistiu nesta
que Fraga "está · tóricas e a equiidea ao afirmar
paración das au:: ·
desprazado e non tonomias -explique a categÓria
constitucional de
citou Fraga- non
participa nas
nacionalidade
é un novo café ·
histórica "non popara todos, senón
negociacións
de atribu írselle
. autonomía para
un valor no tetodos". "Non se
que está a levar
rreo de nengun
trata de poñer
a cabo o PP"
tipo de priviléfreo ás autonoxios".
mías", remachou
i l/AILLE E.STOUPAR
o presidente da
o CAFt NA CABEZA {
Na sua explicaXunta.
ción do conceito
.
de administraOBNG
ción única, Fraga
defende a
defendeu
a
' singularidade
"igualdade territorial, pa'ra elimidas nacionalidades
n·ar desequilíbrios que poden
históricas
poñer en perigo a continuidade
do sistema".
Francisco Rodríguez, deputado
do BNG nas Cortes españolas,
O presidente da Xunta non dudefendeu pala contra, en de-.
PEPE CARREIRO
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Segundo lle manifestou Westendorp a FranQisco Rodríguez
. '

O PP e o PSOE galegos nunca informaron ao governo central

dos danos ·ca~sados pola UE en pesca e agl'.'icultura

O Ministro de Asuntos Exteriores Carlos Westendorp mostrouse surprendido pola postura crítica do BNG a respeito da Unión
Europea. Westendorp afirmou
descoñecer os perxuicios que a
comunidade estaba a causar na
. pesca e na agricultura galegas,
mostrándose disposto a contrastar os dados oficiais cosque
lle mostren os nacionalistas. O
director xeral do Ministério, tar;nén presente na conversa co
portavoz parlamentar do grupo
mixto, Francisco Rodríguez, man if estou a sua disposición a
trasladarse a Galiza para coñecer a situación.
O Ministro reuniuse tamén cos
representantes dos demais grupos, manifestando o do Partido
Popular a sua "plena coincidéncia coa liña europea seguida até
agora polos socialistas". Javier
Ruperez limitouse a indicar que
o PP insistirá na necesidade
dunha política europea de defensa, así como na coordenación policial.
Francisco Rodríguez puido coñecer de primeira man o texto
oficial que fundamentou a postura do Estado español na Conf e rénci a lnterguvernamental
para a modificación do Tratado

.

de Máastricht. Na sua opinión
trátase dun texto "vago e ateigado de eufória europeista"
que contrasta coas posicións
francesa, alemana e inglesa,,
Estes tres últimos paises teñen
cada un os seus pontos fortes ..
Fráncia, na moeda única que
permita un mercado de intercámbios previsibel, alleo ás
fluctuacións monetárías; Alemaña na ampliación que lle facilite novos mercados e o Reino Unido na financiación do desastre causado polas vacas tolas. Frente a estas posturas,
España manten un espíritu
acrítico e idealista, segundo o
representante do BNG.
Francisco Rodríguez reclamou
un maior papel para o Comité
das Rexións que até agora carecía de rango institucional.
Solicitando ademais unha reforma da política agrícola da
UE, de modo "que se recoñeza a todos os Estados o dereito a contar cunha base produtiva própria, non sometida á
O único representante galego recebido ~lo Rei. ·Na fotografía, Francisco Rodrípolítica de cuotas". Estudán- · guez, despois da sua visita á Zarzuela onde conversou co Rei. O deputado do BNG será o único representante
do, asemade, o cámbio de pogalega que reciba o xefe do Estado. O nacionalista manifestou que a conversa que durou unha hora fara afabel
lítica pesqueira "de forma que
e que durante a mesma se tocaran temas moi variados. Francisco Rodríguez expúxolle ao Reí as principais
se protexan os intereses dunreivindicacións de Galiza, informándoo ademais do voto negativo do BNG á investidura de Aznar "pola postura
do PP, nomeadamente do PP galega, no tema"autonómico e tamén pola sua actitude en temas económicos e
ha grande poténcia como é o
Estado español e · específicasociais". A última parte da eonversa realizouse en galego, idioma que utilizou Rodríguez, e portugués, língoa
mente Galiza".+
que domina Juan Carlos quen pasou grande parte da sua infáncia na localidade portuguesa de Estoril. +

O BNG defenderá a cesión d~ IRPF se sé ~compaña de. ~edidas Lcoinplementárias

z
J

ti

En canto o PP gajego abala entre - O depvtacfo do BNG nas Cortes
manter o recurso contra a cesión _españolas lembra que Andalucía
ven de recebir 20.000 millóns de
do 15% do IRPF a Galiza ou ceder ante a presión de Aznar, o
pesetas en conceito de débeda
BNG sinaJa que a oposición ao
histórica e recorda tamén a recente aportación do Estado. ao
IRPF non será o seu cabalo de
batalla. Francisco Rodríguez · INEM de Extremadura. móstrase favorabel á concesión
dunha porcentaxe deste imposto
O BNG solicitará para Galiza a
a Galiza, mesmo do 40% como
sinatura dun plano plurianual que
agora reclama Cataluña, sempre
permita actualizar o deficiente
que se acompañe doutras mediservício ferroviário, así como podas. "O sistema de financiamentenciar o sector marisqueiro e da
to, sinala, debe ter en canta o depesca de baixura. Os orzamenficit de servícios que padece Galitos xerais do Estado deberán
contemplar ademais, segundo os
za, a dispersión da povoación e a
nacionalistas, "o potenciamento
débeda histórica na sanidade, na
do tecido industrial", de maneira
educación e nos transportes".

que o país non esteña no futuro
próximo a e~pensas das subvencións por mor do paro e o envellecimento d_8::pov9aci~:m. ,· · ·
O BNG pedirá tamén a participación do governo galego nos
consellos de a9ministración das
empresas públicas presentes en
Galiza, asi como unha porcentaxe de reinvestimento das suas
gañáncias no próprio país. O
caso seria aplicabel por exemplo á factoría de Endesa de As
Pontes que xera 40.000 millóns
de pesetas anuais de i;>enefício.
Francisco Rodríguez considera

que a escasa recadación do
1RPF en Galiza, que provocaría
un ha perda ,de vários miles de
millóns ao ano no caso de queiose transferido á comunidade, poderia ser en parte correxida através do control do fraude fiscal.
"Se adquirimos competéncias tamén. no control do fraude, sinala
Francisco Rodríguez, se cadra
.descubrimos que a situación non
é tan deficitária como parece".
Rodríguez aludiu ás· numerosas
empresas galegas que teñen en
Madrid a sua ~é central e polo
tanto cotizan alí os seus impostas. É o caso. de Unión Fenosa,
Citroen, Endesa, lnexpal,_etc.

Para o deputado do BNG "non
se trata de opoñerse a Cataluña, senón de buscar unha liña
complementária e positiva".
Lembrou que, polo contrário, o
,governo galega é escasament13
reivindicativo, Asi "da rnunión do
gabinete en Sobrado dos Monxes saiu unha petición a Aznar
sobre o ferrocarril que non foi a
aprobada unanimemente no
Parlamento galega, senón outra, máis· rebaixada, na que se
reclama o tunel d.e Guadarrama,
a alta velocidade até León e, só
en terceiro lugar, que en Galiza
os trens acaden os 100 quilómetros por hora".•

Rexionalismo español disfrazado· de federalismo
. "administración única" e "federalismo". Tampouco na
A proposta de Fraga sobre o modelo de Estado non
poderia ser máis clara: redución do conceito de
sua capacidade manipuladora cabe recoñecerlle
nengun cámbio, pois é esencialmente o mesmo que
nacionalidade histórica, recoñecido pala Constitución, _
xa tapia cando era ministro de Información: inventou o
ao seu valor histórico e cultural e igualación, polo tanto,·
lema España es diferente, xustamente para situar en
das competéncias entre todas as Comunidades
positivo a que era a única ditadura de Europa.
Autónomas. A reforma da Constitución que Fraga
propón representa, deste modo, unha involución sobre ·
· Unha vez que o Partido Popular fracasou no seu intento
a Carta Magna aprobada o 6 de Decembro de 1978.
de lograr a maioria absoluta e se ve abrigado a pactar con
Choca frontalmente coa singularidade das
CiU, Manuel Fraga quedou ·sen programa político. Non só
nacionalidades históricas, Euskadi, Galiza e Cataluña,
Gal iza non vai ter máis ventaxas por ser feudo do PP,
defendida polos partidos nacionalistas xa naquela data.
senón que o seu partido está abrigado a negociar con
Pujol e a recoñecer o ''feíto diferencial catalán". Asi nacen
Manuel Fraga non é' polo tanto un converso ao
as resisténcias de Fraga a verse desprazado do escenário
galeguismo, .nen está desde lago nas fronteiras da
político. Lonxe de reclamar a singularidade de Galiza para
autodeterminación, que un dia defendeu Guiña.
poñela á altura de Cataluña, como fai o BNG, o presidente
Ehcóntrase exactamente no mesmo lugar que cando
da Xunta critica os "pactos bilaterais" e pide "un pacto de
criticaba o titulo VIII da Constitución. Segue senda
Estado" destinado a "igualar as 17 autonomías", nunha
contrário aos contidos que determinan a categoria
nova versión do rexionalismo español.
constitucional de nacionalidade histórica e admite para
esta o único rasgo diferenciador da história e a língua.
Por outra parte, as declaracións de Franc;isco
A sua postura, no demais, entronca coas teses do
yázquez, antes apoiando o modelo de Administración
Estado franquista, ainda que hoxe reboce todo.de .
Unica, hoxe critic'ándoo, non pasan de ser un xogo de
termos confusos e pretensamente avanzados c'órño • · ·

palabras que ven determinado pala coxuntura eleitoral.
Superado o fetiche dos termos empregados, a
sustáncia do que defenden Vázquez e Fraga é
exactamente a mesma: un aliñamento con
Extremadura, Múrcia e Andalucía; unha
españolización da política galega que -elimine a nosa
singularidi;ide e un ataque frontal contra o
nacionalismo catalán e, por suposto, galega.
En todo caso, a coxuntura nacida das eleicións
lexislativas do 3 de Marzo abriga a debater de novo o
modelo de Estado e situa ao nacionalismo galega
máis perta das decisións a tomar.
·
Non hai dúbida de que a maioria_da povoación galega,
ainda que non vote. ao nacionalismo, defenderá
sempre para Galiza un estatus similar ao de cataláns e
bascas. Polo tanto, o BNG está hoxe máis próximo da
corrente histórica xeral que as cúpulas dos partidos ~
estatais operantes en Galiza. O eleitorado pasaralle a
cada unha factura máis elevada por este
esque.cemento continuado do naso país.+
.
A NOSA TERRA
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TECIDO PRODUTIVO

( .Confirman que as gran.des
11
con~trutoras queren voar" Huarte

ÁLVAREZ, DA INDÚSTRIA

Á ESPECULAEIÓN IMOBILIÁRIA

reno, os que admiten que hai
Son agora os interventor.es xudiciais os que denuncian as intenpresión das grandes do sector
- cións das grandes construtoras
para que non se elabore un
plano de viabilidade para
do Estado de .repartirse a granHuarte. Queren resolver os
de tarta Huarte. Como xa informara A Nosa Terra desde que
problemas canto antes e pór á
empresa a funcionar antes do
se anunciou que a galega. San
José ia facei'se co control da - verán, para o que seria preciso
empres.a navarra, os intereses
reanudar as duascentas obras
das principais construtoras choque Huarte estaba levando a
. caban con esta operación, aposcabo e chegar a un acorde cos
acredores.
tando por unha "voadura controlada" (ANT nº720).
Os interventores admitiron que o
plano de viabilidade pode deos· grandes bancos, ligadosªº
senvolverse de forma paralela
sector, preferen as débedas de
Huarte se, a cámbio, se reparao procedimento xudicial. Tamén se agarda ainda pola conte o mercado desta empresa.
Pero son, agora, os interventocesión. dun crédito de 15.000 millóns que a empresa lle solicitou
res xudiciais, Javier Escobosa,
ao ICO.+
José Javier Jara e Antonio Mo-

CDNFLITOS NOS CONCELLOS

M~ VEIGA

O que desde hai vários anos ven sucedendo .co Grupo de Empresas Alvarez, un dos corazóns históricos
da indústria viguesa, non é máis que a espiga c;iun
proceso xeralizado que pretende expurgar o tecido
produtivo co fin de convertil~ en chan urbanizabel.
O recente globo sonda lanzado desde a alcaldía e
que anúncia a limpeza das indústrias e asteleiros
da beiramar para sustituilos por apartamentos,
nunha caricatura deturpada da Barceloneta, forma
parte do mesmo plano. Igual que o edifíció do tamén extinto grupo Mar, Campsa en Teis ou unha
parte dos terreos de Barreras.
Seria con todo inxusto culpar desta política ao PP
en exclusiva, porque foi o socialista Carlos Príncipe
o primeiro teorizador da conversión da cidade nun
planetário de servícios, sen que seña necesário remitirse ao paroxístico e doctrinal Abel Caballero. Despois dunha década na corda froxa e de nove meses sen cobrar os traballadores de Alvárez encóntranse coa auga ao pescozo. Nesa situación é comprensibel que se neguen ao ouvir talar de proxectos
de cidade. Os cantos de s~rea;:los especuladores·

sucesivos actuan como un virus nun corpo sen defensas. Pero nengunha inmobiliária pagará, en canto
o concello non recalifique os terreas de Cabral.
Tampouco lle fan .un favor os secretários de
CCOO e UGT reuníndose, e non é a primeira vez,
-con autoridades; neste caso o Conselleiro de lndústria e o empresário Enrique Tatay, de -costas
ao Comité de Empresa.
A Xunta prometeu onte Mércores, e por enésima
vez, a concesión do aval de 2.500 millóns a GEA,
pero o apoio queda pendente do Ministério e da
Comisión da Unión Europea que deberá aprobar a
restruturación.
Da inmobiliária TAU á nova proposta de outra inSEPES, pasando .por Tatay, ninguén
puxo unha peseta na factoría. A Xunta que non
dubidou ·en entregar 1.500 millóns a Larsa, xustamente despois de que caise en mans francesas, é
capaz de realizar un caneo após. de outro con Alvarez. Non é extraño que o primeiro nome que
aparece na pancarta dos traballadores que se manifestaron o pasado Luns sexa o de Fraga.+
mobili~ria,

Despois de Maceda, moción
de censura en Vilariño de Conso
Xa está apresentada ainda que
se sabia desde pouco despois
das eleicións municipais de
Maio do pasado ano e, sobre todo, despois de que a mesma
operación se levase a cabo en
Maceda. Se prospera, Manuela
González, alcaldesa de Vilariño
de Canso polo BNG, deixará de
ocupar o seu cargo. A peza chave, neste caso, é Luciano Estévez, que, actualmente, estaba
integrado no grupo mixto, despois de militar no PP, apresentarse polo PSOE, do que foi voceiro, e declarar agora a sua
tradicional identificación co espíritu de Centristas de Galiza, o
que o levaria a voltar ao PP.

Luciano Estevez nega calquer
tipo de compensación económica por parte do PP alegando
que volta aos seus orixes, conforme anúncia que se afiliará
aos populares en breve.
Manuela González govemaba co
apoio de dous concelleiros do
BNG e un do PSOE e a oposición contaba con tres representantes do PP e Luciano Estévez.
O candidato á alcaldía é Ventura
Sierra Vázquez, que militou máis
de quince anos no PSOE e cambiou de opción, para o PP, nas
últimas e~icións municipais baixo o pretexto de acadar maiores
investimentos para a vila.+

O PPvota
en contra
dos enlaces
coa Autovia
das Rias Baixas
O Partido Popular votou en contra das exíxéncias da Plataforma da Autovía do Condado que
pedia máis enlaces coa nova
estrada das Rias Baixas.
A decisión causou surpresa entre os membros da Plataforma,
toda vez que vários dirixentes
significados do partido conservador -amasaran a sua conformidade co solicitado polos veciños
da zona. Mariano Raxoi chegara
a asinar un escrito da Plataforma e o Conselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe mostrou verbalmente o séu apoio á
_mesma. Entre o público presente na sesión parlamentar encontrábanse vecíños da zona e os
alcaldes populares das Neves,
Salvaterra e Arbo.
O PP non argumentou o voto en
contra, .limitándose a impoñer a
sua maioria sobre _o PSOE e
BNG que votaron a favor da
. proposta veciñal. +
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Cada vez somos menos e podemos traballar
menos, estase a criar menos emprego que no
resto do Estado; a pesca está en restrüturación
permanente; a renda agrária vai frear o seu
crecimento e vai ser necesário reducir ainda
máis as producións; as indústrias non veñen

porque non hai vantaxe relativa algunha a
respeito doutras rexións; os servícios, motor
neutras latitudes! presentan unha atonia
preocupante e os ·efectos expansivos da
construción son coxunturais por deberse as
autovias, polo que só durarán o tempo de facer

as obras. Estas conclusións tan negativas para
a economia galega son produto do estudo
realiz.ado por 24 profesores universitários para
o Instituto de Estudios e Desenvolvimento de
Galícia (IDEGA), patrocinado, co~o nas dez
edicións anteriores por Caixa Galícia.
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Duas son as consideracións xerais que se desprenden da Análise da Economia Galega 19941995. A primeira a incapacidade
do Govemo galega para impulsar
a economia, contradicindo, ao
mesmo tempo, as mensaxes propagandísticas da Xunta. A segunda é o impacto negativo que
ten para Galiza a entrada na CE
e as adecuacións realizadas para
converxer en Maastricht. Nos últimos 15 anos, sinalan, a economía galega non foi capaz de converxer con Europa. O PIB medido
en paridade do poder de compra
mantense estancado no 60% do
PIB comunitário desde 1980.
Un dos principais efectos negativos que se resaltan no informe é

que Galiza rexistou unha perda
de 34.000 empregos nos últimos
dous anos, menters que no Estado se recuperaban 204.000. Pero
estes números levan a unha
maior preocupación cando indican unha tendéncia, pois de
1991 a 1994 na Galiza xa aumentou o paro en 80.000 pe~o
as, mentres que no Estado aumentaba en 1.300.000. A tendéncia estatal non tivo correlación no
noso país. Pero hai outro dado
significativo que pon de manifesto o IDEGA: a destrución do emprego foi superior ao incremento
do paro; se non se reducise a povoación activa galega o paro s~
ria ainda maior. Na Galiza, ademais, é moi grave a incidéncia do
·paro de longa duración, calculándose que en 1998 máis do 63%
da povoación parada estará nes-

A. IGLESIAS
A povoación activa

ta situación.
galega sitúase a un nível inferior
á existente en 1983.

Este biénio tamén se caracteriza
pola moderación salarial e pala
contención dos custes laborais,
existindo unha perda acumulada
no poder adquisitivo superior á
sofrida a nível estatal, debido á
maior taxa de inflación rexistada.
Os salários tamén son un 15%
menores que a media no Estado.
O único ponto favorábel do informe é que o PIB industrial medrou
na Galiza un 4,5% durante o pasado ano, despois de ~er sofrido
en 1993 un dos piares exercícios
da sua história. Así o Producto
Interior Bruto total medrou un
3,45% superando en catro déci. mas ás estimacións estatais. •
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Peticións: Departamento Comercial Consorcio da Zona Franca de Vigo, Área Portuaria de Bouzas, s/n.
36208 Vigo. Telf.: (986}20 80 87 /Fax: (986) 20 80 83.
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• Outro XllJÍzo
en Compostela contra
un insubmiso
Mário Edrosa Ramos vai ser
xulgado o Martes 16 en
Santiago de Compostela por
negarse a realizar b servizo
militar. Mário traballa na Casa
das Crechas, coñecido bar de
Santiago, no que os
.
traballadores amosaron a sua
solidariedade con este
compañeiro xa que consideran
que "o exército español é un
factor de opresión para o
desenvolvimento do país''.. Son
estes compañeiros e ·
compañeiras os que tan un
· chamamento para solidarizarse
con Mario Edrosa o Martes 16 a
partir das nove e média da
mañá nos novos xulgados .
· situados nas Fontiñas. •

•AGarda
Civil dificulta
as deriúncias
das mulleres
por malos tratos
O Governador Civil da Coruña,
Carlos Vacas, mantivo unha
reunión coas responsábeis ·do
Grupo de Estudos sobre a
Condición da Muller Alecrín na
que estas denunciaron a atitude
da Garda Civil cando as
mulleres van denunciar os
malos tratos. O caso máis grave
e sobre o que talaron co
Governador é o da
Comandáncia de Carballo, onde
unha muller apresentou únha ·
denúncia contra o seu home e,
ás duas horas ~chegando a casa
atopou ao ·mesmo garda que a
atendera dándolle a notícia ao
marido. O garda civil alegou que
lle estaba a tomar declaración
pero a mulller colleu medo
porque o agresor tiña unha
escopeta de caza na casa. De
calquer xeito, o Governador da
Coruña quedou enteirado de
que hai unha atitude paternalista
e, as veces, vexatória por parte
dos axentes. Alecrín afirma que
as mulleres atopan, moitas
veces, a negativa a tomarlles
declaración e recoller a
denúncia con argumentos como
"pénsao ben porque é un bon
home" ou "algo lle farias, el ten
os seus direitos".t

• -Nun coléxio da
Coruña dan a
clase de galego
en castellano:

• Sémana
de solidariedade
co povo saharaui

• 'A guerra
de Chechénia
poderia costar
o posto a leltsin
En Chechénia, despois de que
Boris leltsin non apresentara a
finais de Marzo o plano de paz
prometido, continua a ocupación
rusa, con moito material bélico '
pero cun Exército desmotivado.
Da outra banda, os guerrilleiros
independentistas están a
conquerir máis forza e maior
unidade. Neste contexto, o Fundo

Monetário Internacional prestou a
Rúsia 1,2 billóns de pesetas a .
cámbio de abrir as tronteiras aos
produtos ocidentais. As
multinacionais necesitan dun
triunfo belico ruso en Chechénia
para repartirse o petróleo da
República e ter libre o camiño do
oleoduto das repúblicas
caucásicas. Un terceiro elemento
son as eleicións do 16 de Xuño,
que se se manteñen; poden pór
nun sério apreto a leltsin, xa que
o seu principal opoñente, o
comunista Ziuganov, ten unha
postura máis moderada e
conciliábel para rematar cunha
guerra impopular.+

Do 11 ao 18 de Abril a
Secretaria da Muller da CIG e a
CIG-Mar organizan unha
semana de solidariedade co
povo saharaui e a sua loita .
· pola liberación nacional, que
coincide co recente
cump~imento do vixésimo
aniversário de que España
facilitara a invasión do Sahara
por parte de Marrocos e tamén
a proclamas;ión no exílio da
República Arabe Saharaui
Democrática. Hai vários actos
programados durante toda a
Semana ao longo do país. Por
outra banda, está a piques de
cumprirse o prazo dado pala
ONU para a celebración do
referendo de
autodeterminación, sen que se
teña producido. A Semana
está organizada pola
Secretaria da Muller da CIG e
pala c1G-Mar pala implicación
que as mulleres teñen na
República Saharaui e porque
as .augas do banco CanárioSahariano (arrebatado por
Marrocos) son un ha fonte de
recursos para a economía
galega e un constante foco de
· conflitos para os mariñeíros
galegas.+
~

Cando se actualizou a orde de
1988 que regulaba o ensino en
galega, A Mesapola
Normalización Lingüística sinalou
qüe, se a Xunta non
inspeccionaba o cumprimento do
decreto, os seus membros o
farian. Desde o comezo do curso,
son moitas as queixas que levan
chegado a esta asociación en
canto nori se cumprian os
mínimos fixados no decreto de
ensino en galega en diferente
centros escolares. A Mesa ven
·de denuncialos ante a consellaria
de Educación ao mesmo tempo
que lle advirte que, de non haber
unha resposta inmediata, terá
· que denunciar a inspección e a
consellária ante o Tribunal
Superior de Xustiza xa que de
non facelo seria considerar os ·
decretos do galega como dun
rango menor. A Mesa denúncia o
caso do coléxio Maria Pita da
Cor.uña no que se está dando a
ciase de língua galega no curso
•
"cala~oiros
fl-A en castellano. Asimesmo,
sinala que hai centros nos que,
Unha moción do parlamentário nacionalista Francisco Trigo instou á Xunta á criazón dun ente
para a matéria de "Coñecimento
do que formen part$ a Xunta da Galiza e· o sector pesqueiro para promover a co.nsecución de
do médio", utilízanse libros de
licéncias en caladoiros fara da plataforma galega, meiante acordes con terceiros países, co
texto en castellano. Estes centros
obxecto de conquerir novas zonas de pesca para ao frota de longo alcance. Trígo tamén pediu
son os cole~i?s de Vigo, Estudio,
m~nter o a_ctual ~!vel de actividade, acordar con outras Administracións campañas experimenAtalaya e D1v1no Salvador, o
ta1s de prospecc1on, elaborar un plano de modernización da frota e reformar a Lei de ConfraSantiago Aposto! de Ponteareas
rías para acadar a sua democratización e posibilitar a criazón de asociacións profisionais e cae A M~<;t9~a p~ Nigr.á.n_., ... _ . , ... .P~rathrns. específicas,. .~q s~9t~r .do_ rr!~~!~9L!~º. .q~e· permitap_ ~ ,W.?f.~S.i?~~li~~~i9,~ ~º- i;n,~s.r~.~-,~
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• VI Congreso
· de CCOO na .Galiza ,
Durante os dias 11, 12 e 13 de Abril ten lugar no Pazo de Congresos da Coruña o
VI Congreso do Sindicato Nacional de
Comisións Obreiras na Galiza. Máis de
trescentos vinte delegados e delegadas
reuníranse no Pazo, onde se elexiran os
cargos para a dirección. Ademáis do secretário xeral sainte, Xesus Diaz e o representante da Unión Comarcal na Coruña Xosé Manuel Sánchez, intervirán, nestes dias, o presidente da Deputación da
Coruña, Augusto César Lendoiro, os presidentes do Consello Económico e Social
e o de Relacións Laborais máis o secretário xeral de UGT, Xesus Mosquera. +
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• Case o 40% das
queixas ao Valedor
do Povo estaban
relacionadas
coa Consellaria
de Educación
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Problemas derivados das actuacións
da Consellaria de Educación acapararon case o 40% das queixas remitidas
ao Valedor do Pov o , Xosé Cara ,
durante 1995. Cara asegurou que
este ano non
agarda
moitas
queixas relacionadas coa Eso porque, dixo, "a Consellaria ten a posibilidade discrecional de definir a
Xose Cora.
Rede de Centros".
Por outra banda, no ano pasado aumentaron as queixas, que chegaron a 1.056.
A Coruña foi a província que máis recorreu ao Valedor, co 58% das queixas ,
seguida de Pontevedra, co 26% e
Ourense e Lugo , as duas co 8% . •
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• Concentración
en defensa
do sector da carne
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Ás doce da mañá do dezaseis de Abril,
diante da Consellaria de Agricultura en
Compostela, unha concentración de gadeiros, convocados polo Sindicato labrego
Galega e sob o lema Po/a Defensa do
Sector da Carne, reclamará da Administración o pagamento dos atrasos das primas
palas vacas nodrizas e unha regulación
dos prezos da carne vencellada á criazón
dunha Mesa lnterprofisional en tomo á denominación de orixe Terneira da Galiza.
O SLG quer que a Xunta deixe de demorar
o pagamento das primas que se dan aos
gadeiros que teñen vacas nodrizas para
cria de becerros, xa que isto afoga financeiramente ás explotacións, que non poden
acometer o incremento da produción que a
Unión Europea lles recoñeceu e que, daquela, corren o risco de perder as primas.
Con respeito ao prezo da carne, a central nacionalista ere que Ternera Galega ten un prestíxio no mercado, pero
que os seus benefícios non redundan
nos gadeiros, senón que van para os
sectores non produtores relacionados
co organo reitor, no marco dunha política que o SLG califica corno caciquil.
"Queremos a democratización do organo reitor, coa presenza dos sindicatos
como representantes dos gadeiros e
todo no marco dunha Mesa lnterprofisional que garanta uns prez-os mínimos", dixo un portavoz desta central.•
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Un convénio subscrito entre
o Ministério de Xustiza e
Interior e a Gonsellaria de
Xustiza, Interior e Relacións
Laborais significou a
adscrizón irregular de
trescentos obxectores de
. consciéncia ao servizo de
extinción de incéndios
forestais. Ningun dos
prestacionistas soubo do
seu des1ino até unha
reunión celebrada o 29 de
Febreiro. Os labores
asignados supoñen un
grande risco para un grupo
de persoas que non están
capacitadas para a extinción
de lumes forestais.
A. IGLESIAS

Os obxectores aseguran que a Xunta incumpriu o regulamento, ao deslinalos a cubrir postos de traballo nas brigadas anti-lumes.

Non están preparados para ese lab.or de grande risco persoal
.-

3.

Centos de obxectores adScritos irregularmente
ao Servizo de Extinción de lncé.n dios•H. VIXANDE

Unicamente os obxectores vigueses están a protestar pala incorporación neste servizo. Asi,
mentres no resto do país xa fan
labores no monte, na zona de Vigo só están a acudir ao campo,
pero sen realizar funcións determinadas. "Pensamos que o que
pretenden é que se poñan a traballar por iniciativa própria", dixo
Xosé Ramón Aparicio Montero,
familiar dun dos afectados. Os
prestacionístas adscritos ao Servizo de Extinción de Lumes prefiren non identificarse, temen ás
sancións. "Hai moitas presións
por parte da Xunta para que non
·protesten e houbo amenazas",
explica Aparício, que recorda
que cando se incorporaron tiveron que encher un formulário
que, ademais de interrogar sobre
os dados personais dos obxectores, perguntaba sobre a pertenza
a sindicatos, partidos políticos,
asociacións ou grupos desta índole destes ou dos· seus familiares. "Algo manifestamente inconstitucional", aclara Aparício.
A Xunta e a Oficina para a Prestación ·Social dos Obxectores de
Consciéncia, dependente do Mini stério de Xustiza e _Interior,

obraron con sixilo na adscrizón
dos obxectores ao Servizo de Extinción de lncéndios da Consellaria de Agricultura. As informacións referidas á prestación foron
adiadas constantemente e os
prestacionistas tiveron contacto

con vários departamentos da Administración autónoma mentres
foi tramitada a sua incorporación,
feito que aumentou a incertidume
dos obxectores. En moitos casos,
a información chegou cando xa
pasaran os prazos pa recorrer.

Todas os adscritos ao Servizo d~
Extinción de Lurñes, na sua solicitude para o recoñecimento co- mo obxectores de consciéncia,
manifestaran a sua preferéncia
por prestar servizos sociais, de
modo que, cando, como indicaba

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

1
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Substitución de traballadores especializados
A Xunta pretende elevar até
dous mil o número de obxectores que presten servizo nos organismos da Comunidade autónoma. Os máis deles irian ao
Servizo de Extinción de lncéndios e nestes momentos xa se
está a conxelar a contratación
de peons para a extinción, que
están a ser substituidos polos
prestacionistas, cando o artigo
59.1, apartado g do Regulamento da Obxección de Consciéncia .
e a Prestación Social Substitutó- '
ria estabelece a "proibición de
utilizar aos obxectores en postas.
de plantel ou en suóstitución de
empregados". Tamén ,están a
chegar prestacionlsfas a outras
Consellarias, como Família, Muller e Xuventude, ou a Xsutiza,
·Interior e Relacións Laborais.

Programa dos obxectores

A Consellaria de Agricultura
organizou un cursiño de trinta
horas impartidas ao longo de
quince dias para preparar aos
obxectores para as labores
de extindón, pero estes consideran que a capacitación é
insuficiente para . un traballo
de alto risco. Tampouco foron
provistos de calzado, vestiário nen do material preciso
para desenvolver os traballos
asignados, cando o Regulamento da Prestación indica,
no artigo 60.2, que "as entidade colaboradoras deber-án
proporcionar aos obxectorés
( ... ) vestiário".

ción de lncéndios e pagar aos
seus traballadores. Mentres,
os sindicatos reclaman unha
maior profi"sionalizaciÓn dos
corpos de operári9s dedicados
á extinción, xa que na actualidade as cuadriñas son formadas cada tempada · de Verán
par·a desfacerse entrado o
Outuno. O persoal repite ano
tras ano, xa que a Consellaria
-.dispón dunha lista de espera
e as persoas inscritas nela
han pagar unhas taxas; ademais, por figurar na lista es~
tán suxeitas ao Réxime Especial da Seguridqde ·Social. En
todo caso, os. sindicatos afirman que a prec~riédade nos
O Xunta emprega máis de tres · ' pastos e temporalidade xogan
mil millóns de pesetas anuais· en contra da profisionalidade
en manter o Servizo de Extindo carpo.+
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unha comunicación da Oficina
dos Obxectores, se puxeron en
contacto con Felicitas - Rodríguez~
funcionária da Consellaria de Família, Mullere Xuventude, fixérono pensando que habían ser designados a facer algunha prestación social : Felicitas Rodríguez
non os desenganou.

Segundo o programa que facilitou a Xunta aos prestacionis·tas, as actividades concretas
destes son a prevención do lume mediante traballos de desbroces, a construción de puntos de auga e apoio a queimas
controladas, a detección,
meiante vixianza e vertficación
de queimas e alarmas, e a extinción, meiante o ataque direito e indireito ao fume, através
do apoio loxístico. Ainda que
dunha interpretación literal
deste .último ponto extráese
que os obxectores sé participarían na extinción meiante o
apoio loxí-stico, os interesados
recordaron que, unha vez nun
lume poden ser abrigados a
participar direitpmente na extinción,· por can.to esta é unha
abriga cuxo incumprimento_pode ter implicacións penais. •
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REUNIÓN DO G-7

CONSTRUIR RIQUEZA SOBRE
A .PRECARIZACIÓN SOCIAL.
"Siglo veinte cambalache, donde .todo da
. igual, al pobre y al la:. .
drón lo tratan por
igual", ... este tango
que pintaba con crueza a situación de Bes
Aires de primeiros de
século vaise quedar
. curto no momento actual e nas perspectivas
que nos deparan os
sete países máis ricos
da orbe. Xa non se fala
de qµe selles trate por
igual, senón que dependera do listo e rico
que sexa. Cultura de
filmes e televisón USA,
para todos. Roma extende os seus tentáculos, e os conflictos en
Somalia ou Iraq, son
como daquela as guerras cos xermanos ou
no Ponto, causa ·marxin a1, para conseguir
méritos e prestíxio os
xenerais que se aburren. Hai escravos de
sobra, e por tanto o
populacho da cidade
império e os cidadans
da Italia teñen que rebaixar as suas preten-' A redución do estado de benestar é a palabra de orde dos cúmios internacionais, comó o resións. Mentras tanto os centemente celebrado en Lille (Fráncia) entre os sete grandes. Na fótó'grafia, manifestantas
ricos son máis ricos, e ~rancesas o pasado mes de Novembro contra a redución da Segurida~~ Social.
todos contentos. Que
c1Sns salários vái:ias veces inferjores, resulta difícil
grande é Roma, e importante a paz.
·abrirse camiño,··ainda que haj. qµe intentalo. Por
Os sete grandes decidiron, no cQmio de Lille, flexibilieste motivo perdemos emprego, mália que aumen.zar o mercado laboral e rebaixár as prestacións sote o valor dos produtos e do PIB. Estes produtos
ciais, como 0 único camiño para <;isegurar 0 !'creceteñen maior calidade e·van dirixidos a un mercadO'
mento económico e criar emprego". continuando así
con maiór 'nivel ·ecorlómico, pero máis reducido e
xa copado polo_s estados rnáis avanzados tecnolócoa política de globalización económica, expansión
das empresas transnacionais e concentración da rixicamente. A iso se d~be que se nos ofereza criar
queza, tanto territorial como socialmente. Esta é a .cabras ovellasf:µr:oducir eucaliptos, adicarnO? ªº
mesma receta que se ben predicando .e practicando · turismo rural e que desistamos de ter tillos vendo ·
desde vai caseque unha década, _c oncretamente
·as dificultades para ter traballo e mercar unha cadesde a caida da URSS·e.a '9lirilinación da co.mpe- .- sa. Todos contentos, ef1fre eles os nasos compla-·
téncia política polo control univ~rsal, per<;>.:deu até 0
.cientes dirixentes autonpmicos.
momento un resultado desastroso~ cada vez hai
·
·
máis parados., máis d1,1alización social e marxinación.
Hai quen pensa que Galiza ten riqueza dabondo palsto que n91i só é uriba realidade en Europa, Latineara superar esta~ situación de globalización económiméri.ca e Africa, senon ·t?mén nos· próprios Estados
ca e competéncia salvaxe, sen necesidade de realiUnidos, onde o número de traballos precários e.. de
zar unha.opo_sición fronfal, paralela a iniciativas de
desenvolyemento noJTiaroo actual, tal como se proxente sen -fogaraumenta a cotío, ainda.que .intenciónadamente pasa desap~rcibido pára- o~;°dirixéntes do .· pón desde o né3:ciona!ismo. Son os mesmos que anmundo. Millar dito para o dirixente do mundo .e os
tes fala.ba~ de ~traguer ~u_nha g.ran empre~a salvadoseus segundéns, -as veces respondóns cando ll~s . ~a, ou. ne.om?rx1stas_ reco_n,~ert!dos e sumisos._ Pode
afecta .directamente algunha medida de Clinton, pero - que s1. Pero non tenen ma1~ riqueza.ª A~_entina o,u
sumisos a un acorde final na liña do gran Khan. ·,
.~ V~nezuela; E .xa v~mos cal 'e sua s1tu,ac1on ª?~no- ·
.'-.
.
...
-· . . __.mica e laooraL lja1.quen esgrime razons soc1a1s e
Neste.cúmio mesrno· as prÓpostas- a. m~_dio camiño , ~ :, CT:1~~mo étnica(. pero que, sai~af!lOS a c~mpbsi~ón
de Chjrac, temeroso d!:l,nha rnsposta ·laboral en . . sot1~1'_-de~tes pa1$~S non e mo1 d1fe~~nt~ a que tina~
Fráncia, máis forte ca de_. 0.1:Jtubro pasado, fonon r.e- - en 19?,q;-can~o ..ainda eran dos ma1~ r!?ºs d.e occ1xeitadas.- Ainda houbo an~
· · -~.
- dente e rec1b1an miles de
listas que talaron. qa flexibi- -·~ - - - - - ..;.. ~- ~ '!111- -~ _....... emigrantes.
lizaciQn lfgth cqmo a alter' ,
abonda con mirar o
nativa Europea. Como ·se
abonaa~-~con -inirar -·Non
·· crecemento do PIB, se
alguén, fara dos banquei·
, .
·
·
non se controla como se
ros, grandes empresários"e·
·cr~Ce!Ilent~J
PI~.,.<
distribuie. Nen o medre
servis executivos apoiase
:-e-o·. _
. e?<c;lusivamente na produeste tipo de medi9~s.
ción de riqueza serve para
As consecuéncias para·
lS·
_
. asegurar un maior empreGaliza non 'llan s.er boas, ·go, tal como ·o podemos
ainda que . haxa. entre nós
·comprobar en Gal iza e no
quen, deixándose arrastrar
resto: do Estado na última
palas _·cifras macrÓ'éconQ-·
decada. As recetas · dos
..
mi'cas,_predi,que as exce- sete grandes non valen
léncias~da ·globalización. Seran·negativas porque _a
1
para os pobres do mundo, só serven para asegurar
flexibilización laboral e os baixos salários afectaran
a riqueza duns poucos a base de precarizar e marmáis a aquelas empresas cbn meí!or tecnoloxía
xinar. Non son estas palabras demoagóxicas, son
(as galegas dentro do Estado), reduciran o consu~.
a triste .realidade de·todos os días, cando se decamo interno e obrtgaran- a unha maior dependéncia
tara diso un ha clase média ainda ·extensa pero cado mercado ·exterior. IJn mercado moi competitivo
no que sera difícil manterse e criar tanto ou máis · da ;V-f3Z máis reducida e dependente, para facer
c·ausa común <:::on asalariados non culificados, la- emprego co que se perde pala caida do consumo
bregqs empobrecidos, traballadores en precario, ·
interno .. Tendo en canta que Alemañia; Fráncia ou
desempregados, estudantes sen futuro .. . +
Cataluña lévannos anos en produtos de calidade e
alto précio, e China e Marrocos cubren cada vez
máis as producións extensivas .en. rhá.n de obra
MANuw. MERA é Secretarlo Confederal dá CIG

Evolución dispar das
duas Core~s
..
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" .
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A$·apar:entes violadó.~por soldados norcotea.nos da zona desmilitári:zatla que .discorre._ poló· Paralelo 38 .desde a guerra de 195053, esta~ criar unha certa inestabilidade na península de Corea.
Tal 'conflito· sérvenos para reflexionar sobre a evolución económica
dos dous país~_s. En realidade a maioría dos datos disponíbeis corresponden a Corea do Sul dado o hermetismo e falta de transparéncia económica do réxime de Pyongyang. Corea do Norte ocupa
un território· de 120.538 Km 2 con 23 tnillóns de habitantes mentras
Corea do Sul ten 98.484 Km 2 con 44 millóns de habitantes.
As estratéxias seguidas polos dous países a partir de 1953 foron
radical.mente apostas. Na lóxica da guerra fría Corea do Norte
quedou inserta na chamada área socialista coa URSS e China como principais valedores políticos e económicos, organizou un sistema de planificación económica centralizada e partido único
(Partido tjos Tr~balladores) liderado por Kim 11 Sung durante 41
anos. Os logros económicos nunha primeira etapa foron importantes pero ós mesmos problemas estruturais típicos do socialismo
real acabaron sumindo á povoación norcoreana na miséria económica apoiada por unha represión política an absurda como férrea.
Agora, o réxime norcoreano, aillado e perdido na escea internacional, está pronto a caducar rodeado polos "tigres" económicos
e abandoado polos seus valedores políticos. As notícias de prensa máis recentes informan dunha povoación famenta e desvalida
por unhas Jecentes inundacións e polo caos económico estrutural senda xa .frecuentes as escapadas cara o "paraíso" de Seul.

e
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·'Non:
o
do'
se .n·o 'n se ·n··t_rol.a .:
com··o ·s é'' d_ tfib.ui'e·'.· ,,

.

Klm Jong 11 nun mural de Corea do Norte.

---------------lll!llm
'O que chama a atención da
evolución de Seul é o seu poderío
económico"
Core.a do Sul quedou inserta na área protexida por Estados Unidos que aínda manten un importante continxente de tropas no
. seü território, organizou a súa economía segundo a lóxica típica
do capitalismo mentras que políticamente viviu baixo a ditadura
militar de Park Chung Lee (1961-79) e de Chun Doo Hwan
(1980-88) para encetar, entre grandes conflitos e graves casos
de corrupción, a vía da democrácia parlamentária. O que chama
a atención da evolución de Seul é o seu poderío económico. Actualmente, o PIB total está próximo ao de España, as taxas de
medre seguen a ser enormes, o desemprego é mínimo, o Indice
de Desenrolo Humano (IDH) elaborado pala ONU coloca a Corea no pasto 31, ocupa o número 12 e 11 nas exportacións e importacións mundiais, canta con várias empresas .multinacionais
(Daewoo, Hyundai, Samsung, etc.) investindo cada vez mái·s no
exterior. Sen embargo, existen dificultades np control dos précios, problemas ecolóxicos, deficiencias graves nas infraestruturas, auséncia de mecanismos redistributivos persistindo o retraso tecnolóxico respeito de Xapón.
A estratéxia de desenvolvemento de Corea do Sul caracterizouse
por unha política industrial con clara -tendéncia exportadora senda
a teénoloxía o elemento central. Na primeira etapa ate 1980 o que
se buscaba era o acceso e bon manexo da tecnoloxía estranxeira
senda importante o apoio institucional público. Esta "estratexia·de
protección da aprendizaxe tecnolóxica interno" acabaría d~sembo
cando nun "núcleo endóxeno de criatividade" aumentando a capacidade e autonomía tecnolóxica própria. Velaí a segunda etapa.+
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REDE DE CENTROS

Será o 19 en Abril en Compostela
e
.
--

-

pr~vese ~ultitudinária
.

-

.

.

.

...
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U~ha

·m anifestación primeiro acto conv~ca_do
.Pola Corde~at;lo,ra .de ~fectados pola ESO.
Cordenadorá criada o pasado
Mércores tres de Abril no decurso
dunha reunión celebrada en Lugo
e que pretende que o acto· reivindicativo estexa acompañado da
suspensión das ciases da tarde os
dous xoves anteriores á celebra·ción da manifestación. "En realida.de a Cordenadora non está consituida legalmente, en canto que
· non foi inscrita no Rexistro nen foron elaborados uns estatutos -explica Xosé l-uis Santiso Garcia,
preside!1te da APA do Coléxio Público de Antas de tJlla-, máis ben
somos un grupo de persoas cun
problema comun: que os nasos tillos non podarán cursar a Eso nun
centro próximo á sua casa".

•H.V.

Unha Cordenadora sobre
o Ensino Secundário
.
Obrigatório (Eso), formada
·por Asociacións de Pais
de Alu~os (APAs) e
concellos afectados pola
nova Rede de Centros,
convocou unha
manifestación en
Compostela que se prevé
multitudinária e que se
celebrará na mañá do ~
vindeiro 19 de Abril, ainda
O ·emprezamento para a reunión
que o horário _e a
. na que habia de consitutirse a
trax~ctória do acto están
Cordenadora etectuouse en répor determinar.
xi me de autoconvocatória. O
proceso comezara máis de un
ano antes, pero a publicación da
Rede de Centros toi o detonante. "Desde Xuño de 1994 sospeitabamos que en Antas de
Ulla non haberia -Eso. -di Santi-

Os pais de cuarenta coléxios de
todo o País, ademais de vários alcaldes (eatro de Lugo máis a alcaldesa de Vilariño de Conso, en
Ourense), forman parte dunha

so-; de modo que pouco antes
de publicarse a Rede de -Centros enviei unha carta a moitos
outros centros invitando á unidade. Dai aos poucos diás pu~
blicaron a rede e os coléxios comezaron a chamar, todo . extehdeuse como a pólvora". Dos
contactos habidos durante ese
proceso f.oi posíbel que toda a
oposición á Rede pudese organizarse. "Na reunión estivemos
cuarenta coléxios e a cada paso
súmase outro, este dia chamaron de Sobrado dos Monxes e
da Merca", .explica Santiso.

agás o caso da alcaldesa _de Vilariño, que é do Bloque. "Esperamos demonstrar, cunha asisténcia masiva á manifestación do dia
19, que ternos representatividade
e que a Consellaria ten que talar
connosco", explica Santiso. O
transporte até Santiago para
asistir á mobilización corresponderá a cada APA dos coléxios
afectados, ou a cada alcaldia
-naqueles casos nos que non hai
APA e é o concello quen está a articular a oposición á Rede de
Centros publicada pola Xunta.

A Consellaria non negócia
De momento a Cordenadora non ~
ten deseñada unha estratéxia reivindicativa que vaia máis alá do
dia da manifestación. "Surpréndenos a atitude da Consellaria de
non talar connosco", comenta Xosé Luis Santiso. Piñeiro Permui
non recoñece á Cordenadora como interlocutor e de momento
tampouco houbo contactos oficiais entre el e os alcaldes integrados na Cordenadora e que
ademais son do Partido Popular,

Do éxito da manifestación do
Venres 19 de Abril dependerá a
estratéxia mobilizadora que irá
sendo trazada pota Cordenadora. Os integrantes da mesma
confían en que a Xunta, unha
vez comprobada a magnitude
da oposición, aceda a negociar:
"De momento Piñeiro Permui só
fala -diante dos meios de comunicación e para mencionar uni-

camente a palabra calidade,
cando para min esta Rede de
Centros só vai traer calamidades, pero nunca calidade de ensino porque non pode habela
cando hai que trasladar aos henos a outra localidade para dar
un servlzo aoque teñen direito",
di Xosé .Luis Santiso Garcia.
Por outra banda, a Consellaria de
Educación ainda non deu resposta ás numerosas alegacións
apresentadas polos afectados
pola publicación da nova Rede
de Centros. "Piñeiro Permui deunos de prazo até o 25 de Marzo
para facermos as alegacións que
estimásemos oportunas, pero el
non marcou nengunha data para
a Administración contestar, de
modo que estamos á expectativa", explica o presidente da APA
do Coléxio Público de Antas de
Ulla. De todos xeitos, o presidente da Xunta xa anunciou, mesmo
antes de rematar o prazo de
apresentación de alegacións, que
non haberá cámbios a respeito
do que xa está publicado.•

ESTADO EVIOLÉNCIA

Encadeamento en Lisboá para reclamar o traslado a Galiza dos·presos in<;jependentistas

O Tribunal Supremo,recoñece que
a morte dun garcla civil en lrixoa non foi intencionada
•M.V.

O Tribunal Supremo
decidiu modificar a
calificación de asesinato
pola de homicídio no
suceso de lrixoa ocurrido
·en Febreiro de 1989 e
no que resulta~a .mort~
uo garda civil.e outro
ferido. Os acusados
recurriran a senténcia
anterior da Audiéncia
Nacional.
,.
O novo xuízo do Supremo, celebrado o pasado dia g de Marzo, manten os pronunciamentos
anteriores sobre atentado, tenéncia de explosivos e perténcia .ª banda armada, pero muda
a calificación de asesinato pola
de homicídio. Os afectados son
Jo.s eta Rodríguez Porca, Ramón Piñeiro Veiro, Juan Carlos
Deibe Varela, Francisco Javier
Filgueira Domínguez e Alesssandra Queirós Vaz Pinheiro.
E$ta modificación supón unha
redución da condea de 18 a 1O
anos por este aspecto, manténdose as demais penas.
Actualmente, e tendo en conta a
mencionada revisión, cada
membro deste grupo de presos
independentistas suma unha
condea total dé entre 40 e 60
ano& de prisión maior,
'....
''.''·

A pena aos demais acusados
de colaboración neste mesmo
suceso non foi· modificada.
A senténcia do Supremo ven a
recoñecer implicitamente que a
intencionalidade do comando
autor do atentado de lrixoa non
era a de causar a marte a :nen.:
gún membro da Garda c ·ivil, ó.
que dá novo valor á -tese sostida
polos acusados de que o seú
único fin era facerse cos uniformes e as armas das vítimas.

Encadeainento
de independentistas
galegos en Lisboa
O pasado dia .3 un grupo de independentistas, convocados potas Juntas Galegas pola Amnistía, encadeáronse frente á Embaixada española en Lisboa, sita na Avenida da Liberdade. O
acto _tiña por motivo o solicitar o
reagrupamento no mesmo cárcere de todos os presos, así como o seu traslado a unha prisión galéga.

Os protagonistas da protesta
deron a coñecer tamén un coAspecto da concentración na Avenida da Liberdade de Lisboa, frente ao edifíco da Embaixada española.
municado, recollido polos méios
de comunicación portugueses,
no que se denúncia o incumpriAs Juga lembran tamén que o
reabilitador da prisión" . e "un
en incorporarse foi Seta Rodrímento por parte do governo espasado 18 de Xaneiro o Parlacastigo engadido ás p_
enas".
guez Perca.
pañol do Convénio Europeu pamento Europeu aprobou unha
ra a proteción dos dereitos hu- . resolución condeando a disperEsta campaña polo reagrupaPor outra parte, o pasado dia 13
manos e as liberdades fundasión dos presos e o seu alonxamento e o traslado a Galiza dos
saiu en liberdade José M. Sanmentais, en referéncia á tortura
mento das famílias e do seu enpresos está sendo apoiada desmartim Bouza despois de cume ao trato outorgado aos detidos
torno social, por significar unha
prir condea en vários cárceres
de as próprias prisións con fol. nas prisións.
.estretéxia contrária "ao sentido
gas de tame rotatórias. A última 1 do Estado.•
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UNIVERSIDADE

, Peden maior partiqipación do alunado cara as _eleicións do 18 'de- Abril

Os CAF confian
na forza da oposición ao reitorado de ViHanueva
vendas, xa que reivindican que
- as condicións económicas primen sobre as académicas. -·

•A. ESTÉVEZ

A presenza de asociacións
próprias de faculdade fai
que medre o número das
que se apresentan nas
eleicións at:> claustro o
vindelro 18 de Abril. A
campaña comezou nesta
semana e, con ela, as
pegadas de cartaces,
soporte publicitário principal
nas eleicións estudiantís.

-O campus de ·

OsCAFsonosqueco~an

Santiago só conta
con prazas nas
residéncias
universitárias .para
menos dun 9% dos
estudantes. Desde
a chegada de Cario
Villanuev~, non se
ampliou a oferta.

con maior presenza nos
centros, en dezaoito;
seguida vai a asociación
AUGE, que se apresentan
en dezasete centros.
Vintecinco asociación apreséntanse ainda que moitas delas
son específicas de cada facul dade: de Farmacia, de Filoloxia,
de Medicina ou de Física. Dispútanse 108 claustrais e até a
escisión dos CAF, que deu nunha nova asociación, o MEU , estes eran os que tiñan o maior
número 37 frente aos 29 de AUGE . Para os primeiros , esta
asociación converteuse no
apoio do reiterado de Dario Vi1lanu eva, do cal se resentirán
nas eleicións "A proba está en
centr.os . concretos .como Xornalismo, onde as xuntas de- faculdade cambiaron ultimamente de
AUGE a CAF", di Mancho Hermidez, dos CAF. Outras organizacións son Estudantes Independentistas, FACU , federación

_
Como sempre, na Universidade,
sidade non reivindica o ·financiagrupos ae alunas forman asomento a Xunta para acadar este
ciacións independentes para · obxectivo, que non é nada pordes,marcarse. das opcións con
que a nos parécenos que un l']'lÍmáis nome e forza. Despois tenimo aceptábel seria o 15%,
rán que facer política, mália a
que levamos reivindicando moiO número de asociacións e os
sua independéncia, que se tratos anqs'', din desde~ CAF.
diferentes posicionamentos no
duce en apoiar ou non á equipa
campus de Santiago non fan
reitoral. Para os CAF está claro . Participación insuficiente
previsíbeis os resultados ainda
que desde .os CAF faise necesáque ·a Universidade de Santiago
deu un paso atrás coa equipa
Ademáis de problemas como a
ria a unión dos opositores á políde Dario Villanueva. Os temas
caréncia de vivenda para os unitica reitera!. No campus de Lugo, as intencións semellan máis
d,a., viyenda, ·~emocratifaci~a - in_~ , ~- ver~ilários, as organizacións re-·
señan-~problemas como a falta
definidas, as suas caréncias e ·a· terna e normalización lingüístiéa
de demogratización no funcionaproblemática que se desatou . seguen a ser reivindicac_ións
· neste curso sobre o dirixrsmo do
centra.is Rara esta organiz-aciófL. ~ m~nto infernQ cias r:e§idénciqs,~
presidente da Deputación , Fran-'· de B.sfüdantes , ''O plano Ele fí ~~ ~ -O exell'fplo.~mais claro~ pára m(
CAF, foi a expulsión; o pasado
cisco Cacharro Pardo, fan que o . nanciamento para as universidades contemplaba que un 9%
ano, de cito residentes. Para esalunado se decante por un voto
das estudantes tivese praza en
ta mesma organización, o déficit
cara á asociación nacionalista.
residéncias. País ben, non se_ . c,{emocrático apóntase tamén
Os dous campus conforman
chega e o 'que é peor a Univer- ·... nos qaremos de .admisión de viduas realidades diferenciadas.
cunha política achegada a AUGE e ALES , que se apresenta
en dez centros como unha organización conservadora.

Outro dos pontos que enfrenta á
CAF e AUGE é·o tema da participación no claustro, que supón,
para os representantes .estudiantís, un 25% do tota1. ·-Fora 1
proposta dos nadonalistas que
esa representación chegase a un 30%, xa que opinaf1 que_a de
Santiaga é unha das universidades con máis baixa porcentaxe
de .participación. A proposta non
puido ir adiante porque tanta a
equipa reitoral como a organiza:.
cióo que a apoia, AUGE Í votaron en contra. Desde os CAF,
sinalan que ampliar a participación está contemplando na Leí
de Regulación Univer$itária ..
A implantación dos novo·s planos de estudio, que levantaron
queixas, e o détrcit económico
son outras das críticas que os
nacionalistas levan nestas eleicións. O retroceso da galeguización na Universidade é, ta_ mén, un pontos que fai que os
CAF se declaren en oposición á
equipa reitoral de Dario Villanueva. En relación á baixa participación do alunado nas eleicións , case todas as organizacións coinciden en que o reitorado teria que ser o responsábel de- informar.directamente
aos estu'diantes da posibilidade
. de elexir representantes. Desde
:· O? C.AE·van _máis alá e ingican
:, .que ·hai Un "desinterese potenciado" no reiterado en que a
xente vote. " Non se corresponde a resposta da x_
ente nas mobilizacións e nas eleicións'', di
Mancho Hermídez, dos CAF. +

MEMÓRIA HISTÓRICA

REPRESIÓN SINDICAL

Homenaxe a catro galeguistas
en Ourense
no aniversário da República

O instructor propón.tres·meses de suspensión _d e salárió ·e emprego

Catre homes son os homenaxeados polo Clube Alexandre Bóveda de Ourense o Sábado13
de Abril, víspera da conmemoración da República. Todas teñen
en comun ter sido de Ourense,
republicanos e galeguistas, ademáis de socios deste clube que
botou a andar en 1990. Agora, e
como acto de recoñecemento ao
seu traballo, o Alexandre Bóveda fainos socios de honra; é a
primeira vez que outorga esa
distinción e quere que sexa a
estes catre homes que, con oitenta anos, seguen traballando
pola mesma idea que os movía
· en anos moito máis duros.
Os catre están xubilados pero todos exerceron a docéncia no seu
tempo. BieitG Fernández vive actualmente en Lugo pero estivo
durante anos en América, onde
pertencéu á Sociedade Nacionalista Pondal, colaborou en publicacións como A Fouce e, xa no
, país, militou nas Mocidades Galeguistas e, nesta organización,
foi redactor dos seus textos en
g'alego. Luis Taboada ta~eñ ·mili- ·)

tou nas Mocidades e par:ticipou
activamente na campaña para o
Estatuto de Autonomia do ano
19~6. Despois, participaria en diversas iniciativas culturais en
Ourense. Pepe Soei'ro procede
dunha familia de sona en Ourense, entre outros aspectos, polo
seu republicanismo e exerceu de
mestre, cun talante progresista,
desde os anos corenta . .Por último, tamén é homenaxeado XulioFr an cisco Ogando Vázquez,
membro da Real Académia, que
viviu a República en Lugo e pertenceu, tamén, ás Mocidades
Galeguistas. Exerceu como catedrático nun instituto e ten publicado obras de investigación.
Xa hai anos, un acto da Nova
Escala Galega homenaxeou aos
mestr.es republicanos, entre os
que se atopan alguns dos que
agora o Clube Alexandre Bóveda fai socios de honra. Tamén
serve este acto para facer socios a título póstumo a Xosé
Luis López Cid e a.o escritor Armando Fernández Mazas, os
· do.us falecidos recente'merífe. +

Os de_l.e gados· na ··~u~ta
mobilizarise polo expediente a Maria Miramontes .

•A. ESTÉVEZ
~on se puido probar que a
funcionária Maria Miramontes
filtrara ningun documento oficial á prensa, sen embargo a
petición de resolución do expediente que fai o instructor é
dura de abando: tres meses
de suspensión de emprego e
saiário. Acúsanna de coñecer
información polo seu posta de
traballo que desenvólve no
Servizo de Traducción da consell aria de Presidéncia. Ela
declarou nunha entrevista
(ANT nº718) que só asinara
un comunicado, era a primeira
vez que o facia, que "non ·tiña
nada que non se tivera denunciado neutras ocasións" . Os
seus compañeiros,. tanto da
CIG como dos cutres tres sin. dicatos con representación en
San_Gaetano, UGT, CCOQ e
CSIF, apóianna e denuncian a
persecusión sindical con con centracións ante as instalacións da Xunta.

· ·b
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Martes~ Lfis' o~c~ ·d-a m~fián ,

máis de cen delegadas e dele-gados sindicais concentráronse en San Gaetano para amasar que son solidários .coa sua
compañeira Maria Miramontes,
delegada da CIG. Reivindicaron a liberdade de expresión e
acusaron ao conselleiro de ·
. Presidéncia, Dositeo Rodríguez, de negala. Mentres tiña
lugar este acto, chegou Xesus
Pérez Varela, secretário de
Comunicación da Xunta, que
entraba en San Gaetano e foi
acusado polos representantes
sindicais de ser un dos baluartes da manipulación de inf-0rmación no Governo.
O Xoves 11 rematou o prazo
para que a CIG apresentara
as suas alegacións ao exp·ediente aberto á funcionária e,Xesús Tarrio, presidente da
Xunta de Persoal dos Servizos
Centrais, afirma que esperan
saber a decisión nuns dias.
Desde a central nacionalista,
non se ere que Maria Miramontes tivera c,o.m~tido~ ningunha das faltas que se lle im-

putaron nun princiRio e, como
proba, a volta atrás que se
deu ·nas acusaCións de filtración aos médios de comunicación de iAformación non autorizada. Despois de tomar · declaración ao persoal que traballa coa fu ncionária, e·sta
acusación non foi adiante .
O secretário xeral da CIG ,
Fernando Acuña, enviou un
escrito a Dositeo Rodríguez ,
conselleiro da Presidéncia,
onde traballa Maria Miramontes desde hai doce anos , no
que considera "inxustificada"
calque.r"a sanción que se lle
queira impoñer á funcionária.
Transmitíndolle un acordo da
executiva confederal da central nacionali'sta, Acuña califica as medidas contra ·a delegada como "persecución sindical e átentado contra a liberdade de expresión". Poi a sua
parte, os representantes sindicais da Xunta seguirán coas
mobilizacións para acadar a
paralización do .· exped iente
disciplinário. ~

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

,,,,

FACER ·NO.RMAL A DEMOCRACIA
importante sinalar que a democrácia de
sentativo é un síntoma preocupante. Quicorte occidental -calificada como demozáis, a capacidade de traballo e a profecrácia burguesa en contra-posición á desional idade política bastaron, até agora,
mocrácia popular- tiñ'a escaso atractivo
para controlar Galiza. O coñecemento do
para estas opcións políticas, razón pola
país, palmo a palmo, regueiro a regueiro,
aldea a aldea, conflito a conflito, contrasta
que as virtudes da democrácia actual
coa distáncia doutros líderes respeito do
non se perciben, aínda hoxe, con claridade coincidindo perigosamente coas preseu povo. Alguén pode imaxinarse a F.
Vázquez bailando un pasodoble un sábaferéncias da dereita centralista e-cavernícola ansiosa por descubrir males intrínsedo pola tarde con las "viejas aldeanas",
ou asistindo a concursos de beleza da
cos na democrácia e rápida na busca de
terceira edade, ou insolucións. Conso.lidar
A situación de Galiza é bastante diferendo ás feiras, etc?
- - - - - - - - - - - - - e fortalecer ademote. Rodeados polo Sul polo veciño Portucrácia potenciando a
gal país cunha nítida tradición antidemoDende o punto de vissociedade civil non
crática e intolerante -o império portuta do nacionalismo
foi, entón, o obxectivo
gués en Africa foi dos últimos en desapagalega a loita pota deprioritário para nenrecer- e polo Leste por unha España
mocrácia nunca foi o
gunha forza política.
non só autoritária senón pobre e pouco
obxectivo principal ou
Así, poténcianse as
desenvolvida só parece quedarnos o mar
último senón , máis
asociacións de vecicomo área de expansión en liberdade. As
ben un medio, para
ños para controlalas,
tendéncias autoritárias son dominantes
acadar "a liberación
dánselle fondos aos
en Galiza e a renovación da clase política
nacional e social de
alcaldes do próprio
que se produciu en España en 1982 aínGaliza", Boa parte do
partido e non aos connacionalismo ·nac.e da
da non chegou totalmente á nosa terra. A
cellos, finánciase unpermanéncia como líder político, con
Unión do Pobo Galeha revista ou periódi grandes éxitos eleitorais na etapa demoga, un partido comuco para controlar e
crática, do único membro ligado directanista galega que coimanipular a informamente ao Movimiento ·Nacional é, en sí
daba que o PC espación non para potenmesmo, un fracaso da sociedade galega.
ñol era de carácter
ciar a expresión cidacentralista e pouco .
dán, etc., son algúns
Vela( un indício de que a sociedade galesensibel á defensa
exemplos de como
ga debe ter un déficit democrático. Nunha
das causas nacionaaquí non existe unha
sociedade normalizada M. Fraga sería un
listas. As .posíbeis contradicións ou orde
preocupación esencial pola preservación
cadáver político que tería o seu lugar, o . de prioridades entre liberdades nacionais
das regras do xogo da democrácia senón
respeto duns e a xenreira doutros, pero
e sociais saldábase decindo que non era
que a máxima aspiración é acadar o ponon ocuparía non xa un lugar de priviléxio
posibel a liberdadé social sen a liberdade
der absoluto non o relativo e efímero típisenón ''Todos os lugares" como pasa
co de toda democrácia. A ninguén se lle
nacional, sendo estas as dúas caras dunaquí. Que a sociedade galega cunha criha mesma moeda. O obxectivo último
escapa que a sofisticación e omnipresénse económica case estrutural, perdendo
era, pois, o socialismo que en Galiza tocia dos méios de comunicación de masas
povoación, cunha Xunta de costas ao pamaría a forma de loita· contra a burguesía
facilita a labor·de control social e permite
ís e incapaz de seguir, non xa aos cabeza
(liberación -social) e contra o Estado Esobviar os controis democráticos.
de carreira senón aos membros máis repañol imperiali~ta (liberación nacional). O
zagados do pelotón, non sexa capaz de
carácter minoritário desta opción política
O nacionalismo galega non tivo as súas
xerar estratéxias máis axeitadas e maiorinon permitiu comprobar _a eficácia práctiorixes unha definición democrática contárias véndase o próprio Fraga sobrado
ca destas ideas. O derrube do socialismo
vencional pero iso tamén era lóxico dado
de forzas para seguir contando coa vonreal e o fracaso doutros referentes terceio contexto político español e internaciotade maioritária dos galegas e seguir senromundistas (Cuba e Alxeria) acabou por
nal máis, agora, na altura de 1996, o pada o líder político máis querido e repredeixar obsoletos todos estes deseños. E
nor?ma é moi diferente. Nas últimas eleiA pertenéncia histórica de Galiza a un ·Estado con tradición autoritária fixo que a
loita palas liberdades democráticas fora
un dos sinais de identidade básicos de todas as forzas políticas. Non é casual que
o "medo á dereita" sexa aínda utilizado en
todas as eleicións. A integración na UE é,
quizáis, o elemento que máis ·nos pode
favorecer frente a retrocesos nas liberdades, sobre todo, ás areas mais próximas
como Cataluña e o País Vasco.

'O nacionalismo

galega non tivo as
súas orixes unha
definición
democrática
convencional"

cións municipais o nacionalismo centrou
boa parte da $úa oferta política na democratización da sociedade amordazada
· pola coalición Fraga-Vázquez e penso
que por aí debe dirixir as súas enerxías
no futuro. A entrada do BNG no Congreso dos Deputados en Madrid e o mapa
político debuxado polos resultados eleitorais coloca, na práctica, ao nacionalismo
nunha posición equiparabel á das organizacións maioritárias de Cataluña e Euskadi. A partir de agora a mensaxe debe
ser clara: O nacionalismo é garante da liberdade de expresión, da democrácia en
Galiza e para iso debe adoptar as regras
de xogo imperantes nas sociedades democráticas avanzadas. Dar voz e voto ao
povo, fomentar as asociacións, a autoorganización da sociedade civil sen preocuparse tanto do control político e si do
cumprimento dunhas regras democráticas aplicábeis a toda a sociedade. A defensa das próprias opinións e das matizacións políticas que se queiran deben facerse utilizando formas democráticas e
respetando , basicamente, as preferéncias da sociedade civil . O nacionalismo
ha de ser capaz de movilizar á sociedade, ser capaz de formular alternativas,
promover solucións e adoptar políticas
progresivas contando co apoio dunha povoación informada, libre de manipulacións , con liberdade real para elexir. Aspirar a dominar ao proprio pavo con enganos, insídias e co exercício omnímodo
e antidemocrático do poder ou pola violéncia non debe ser nunca a opción nacionalista. Ademais, tal aspiración nunca
tería éxito por ser os opresores moi superiores e experimentados no exercício e
aplicación de tales métodos. O naso pavo non está interesado nen participará en
proxectos políticos que poidan adoitar e
aplicar calqueira destes métodos espúreos tan alonxados da bonhomia tradicional
do paisano galego.+
MANuEL CA.o FERNANDEZ é p rofesor da Facultade de

Económicas de Santiago

NACIONALISMO E ESTADO
·- FERNANDO PÉREZ-BARREIRO

Todos falan da crise do Estado. É tema
de actualidade. Dise do Estado que é unha idea superada hoxe nun mundo que
camiña cara entidades supraestatais na.
esfera internacional e cara o predomínio
da chamada sociedade civil no interno.

Noll.A

neoliberal, por chamarlle así á máis recente
e virulenta encamación do capitalismo.

fa que.empezou na Revolución Francesa e
seguiu mentras ao capitalismo lle interesou.
No noso século o Estado virou un atranco
Quen desconfíe ten que pensar duas vepara o capital. E a solución foi ir criando un
ces antes de entrar nese discurso. Ver,
poder paralelo, nen representativo nen depor exemplo, neste caso, qué é o que esmocrático. Non só o poder das grandes
tá sustituindo ao Estatrasnacionais , que
Cál tería de ser a posición nacionalista
do. Ou millar aínda, - - - - - - - - - - - - cando menos produneste asunto? Os nacionalismos europepor qué está sendo
cen algo e teñen caros, e o galego entre eles, tiveron sempre
atacado? A quén lle
tas ataduras, senon tacomo principal enemigo o Estado naciointeresa que desapamén o dos fondos de
nal centralista que a cada un deles lle toreza? Cuiprodesr?
inversión e o de quen
cou. Por iso é tentador celebrar a crise
move capitais en cauou o afundemento dese Estado.
Crítica do Estado dessa de segundos dun
de a esquerda houbo
cabo do mundo a ouPor outra banda, a aspiración histórica dos
abando. Vista desde
tro. Ou, dentro dun panacionalismos foi ter cada un o seu Estaagora algunha foi meí.s, o dos intereses
do, inxerido ou non nunha federación. Era
llar encamiñada que
"desregulados", .quer
a teoría das "nacións sen Estado". Compre
outra. Pero é ben certo
decir libertados do Esrenunciar a. iso ou procurarlle substituto?
que non viñeron por aí
tado -polos liquidadoHaberá un nacionalismo moderno que po- . as causas. Os que lle
res déste que chegan
da largar esa idea incómoda?
chamaban ao Estado
ao poder nunha demo"o consello de adminiscracia cada vez máis
Cando se vive nunha situación de hexemotración" do capitalismo non.se decataron da .defectuosa no seu enraizaménto social.
nia (e até agora non houbo outras) hai que
facilidade deste para desfacerse dos instrusospeit~r do estilo do pensamento ou dismentos que deixan de interesarlle.
O pior é que ese poder non é controlabel,
curso má.is celebrado, porque é sabido que
ou sexa non se pode democratizar, porresponde aos intereses que queren, por riO Estado, con todos os seus defeitos, foi o
que non ten vías de acceso. Por isa,
ba de todo, manter as causas como están.
mi!lor instrumento que se inverítou para sinmentras ao Estado lle quede algún poder
No mundo de hoxe mudaron moitas cautetizar a~ forzas da sociedade nun poder
hai que defendelo e revitaliza.lo. A reivinsas, pero o que non mudou é que sigue hapolítico. E a orquesta sinfónica da política.
di cación do poder político é necesária
bendo os partidarios de "status qua" e os
para tod os os que non queiran ficar ao
descontentos con . ese "status quo" que
E para ctiegar á democráci? _h_a.Pía gl)e .d~:
vento que sople das qlturas oµ . re nunCiqr ..
agora é, resumindo, o trunfo da ideoloxía
mocratizar o Estado. Esa foi a grande tarea toda idea de xustiza.

'Polo de agora,
non hai poder
político sen o Estado" ·

Levan os nacionalismos un herdo, ás veces oneroso, da protesta do romantismo
político contra a uniformidade xacobina.
Apareceron como defensores do particularismo. E poden seguir defendendo a díversidade, tan ameazada hoxendía. O que pasa é que a ameaza que outrora viña do Estado racionalista e uniformizador era pouca
cousa comparada coa grada con que
achanzan o mundo os criadores do mercado único servido polo pensamento único.
Ao nacionalismo non pode interesarlle
manter o "status quo" . Está nas forzas
descontentas, que son o motor do futuro.
Pode distinguirse dalgunhas delas, por
exemplo, se escolle o camiño da democrácia e non o da violéncia autocrática.
Pero mesmamente para iso ten que procurar o poder político. E, polo de agora,
non hai poder poi ítico s'en o Estado. O
nacionalismo ten aí unha arma para o futuro. Non a única, porque é clarísima a
necesidade de inventar novas formas de
participación política, novas maneiras de
democratizar o poder, onde queira que
éste se encontre. Mas a tarefa inmediata
é a de construir e conquerir un poder político democrático galega e para Galiza. •
é
advogado e escritor.
Re~de en Londres, onde traballa na
· Orgaruzación Internacional do Cacao
FERNANDO PÉREZ-BAlÍREmo NOUA
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------------------------------CÁMBIOS NA LUSOFÓNIA

·a inglés gaña terreo na ex-colónia portuguesa
Mo~ambique aderese ·á.Commonwealth·
com esta que está d~senhado o
seu futuro imediato. E o momento do FMI com os seus Programas de Ajustamento Estructural,
que váo desde projectos para a
explorac;áo de gás natural do
Pande, no centro do país, até á
reabilitac;áo da barragem de Cabera Bassa para o abastecimento de energia do norte e centro
do país, projectos de explorac;áo
mineira nas províncias da Zambésia, Nampula e Niassa, e aínda projectos para o desenvolvimento dos sectores textil, do algodáo e dos mármores. (Na década dos 80 mais de dois terc;os
dos Estados Africanos viram aumentar a sua dívida 'externa, e
viram agravar-se a situac;áo económica e social dos seus habitantes, depois de aceitarem as
determinac;óes do_FMI).

Rodeado de países
anglófonos, náo senda
Angola, e com urna
acertada estratégia
británica, Mogambique vem
de se aderir ao organismo
que vincula aos países que
formaban parte da coroa
inglesa. As ragóes
económicas decidirom.
• FERNANDO A. FERNANDES
"É um mito o carácter idealista, huq¡anista,
diferente, da expansao portuguesa. O primeiro comacto dos portugueses com outros
povos foi o primeiro dia de escravatura para eles, o início do colonialismo, do racismo, da explora~o. Se se quer falar sériamente de encontro de culturas e povos,
enrao deve dizer-se que as etapas desse encontro foram: massacres iniciais, comércio
de escravos, ocupa~o do interior, campanhas de "pacifical;io", trabalho forcado, guerras coloniais, neocolonialismo."
ANA BAiulADAS

Ministros da Noite, livro Negro da
Expansao Portuguesa

Quando no dia 4 de Outubro de
1992 a FRELIMO (Frente de Libertac;áo de Moc;ambique) e a
RENAMO (Resistencia Nacional
Moc;ambicana) assinaram os
acordos de Paz que terminaram
com quase duas décadas de guerra civil , os resultados visíveis
eram, e sáo, 250.000 mortos e
cerca de 4 milhóes de deslocados
e refugiados de guerra, repartidos
(os refugiados) entre vários países africanos vizinhos como Malawi (630 mil), África do Sul (200
mil), Swazilandia (20 mil), Tanzania (70 mil), Zambia (50 mil), e
Zimbabwe (65 mil). Segundo os
dados do PNUD (Programa das
Na<;óes Unidas para o Desenvolvimento ), Mcx;ambique é hoje um
dos países mais pobres do mundo, situado no número 167 numa
lista de 174, contando com urna
esperanc;a de vida de 46,4 anos,
urna taxa de alfabetizac;áo de
adultos que ronda pelos 36,6% e
um PIB (Produto Interno Bruto) de
cerca de 270 dólares (mais ou
menos 32 mil Pst.).
Com urna populac;áo no limiar
da sobrevivéncia, deve-se destacar o problema da marginalidade infantil. Segundo um estudo da UNICEF, feito pela antropóloga Ana Loforte em meios urbanos, grande parte das
crianc;as de Moc;ambique sáo
crianc;as "de rua" ou que vivem
"na ·rua", e destas, 52,4% dedicam-se a trabalhos de carga,
8% vigiam carros, 27% pedem
esmola e 1,7% pescam. Há aínda 10,7% com várias actividades
náo especificadas. A tuda isto
juntam-se também as enormes
dificultades nos sectores de
transportes e comunicac;óes que
sáo pouco menos que caóticos.
Desde o ponto de vista étnico e
religioso existe urna enorme variedade 79% de animistas, 10%
de católicos e 11 % de islamices.
Este país, dependente da "ajuda"
externa em cerca de 70%, conti-"
nua a conhecer como realidade
imediata a fome, a destruic;áo, a
desorganizac;áo económica, so- ·
cial e cultural, devido á guerra civil em que esteva envolvido depois de se tornar Jnc;!ep~ndente

Pascoal Mocumbl, prlmeiro-mlnlstro de

Mo~mbique.

gua oficial portuguesa)", onde,
para a1ém das discussóes á volta
das problemáticas línguisticas·,
escritores vindos de todos os
PALOP entre os quais se destacam nomas como os de José
Craveirinha, Luandino Vieira, Mia
Couto, ·Orlanda Amarilis, Manuel
Rui Monteiro e Luís Carlos Patraquim entre outros, debateram sobre a situac;áo de extrema gravidade em que se encontram os
seus países, e sobre a adesáo
de Moc;ambique á Commonwealth, temas que provocaram e foram objecto de viva polémica.

Já em 1993 depois da Cimeira
em 1974, mas também como resultado da política de desestrucde Chipre, o ministro dos Negóturac;áo a que esteve submetido
cios Estrangeiros moc;ambicano
Pascoal Mucumbi
durante quase .
falou da adesáo,
cinco séculas de
colonizac;áo porse bem só viesse
a verificar-se no
tuguesa.
Mogambique dá
final de 1995, como tratando-se
Neste contexto ¡o passo de
de autencia de- 1.
"de urna opc;áo
mgressar
na
entre a cultura e a
pendencia do ex- 1
sobrevivencia".
terior, e cumprinCommonwealth
Esta medida, que
do as restric;óes 1
por questóes de
provocou alguns
dos Programas
temores e desde Ajustamento 1
Estructural (PAE) : ordem económica contentamento
nos sectores inteimpostas pelo
lectuais moc;ambiFMI (Fundo Mocanos, foi justifinetário Internacada pelo próprio
cional) , Moc;ampresidente Joabique, país intequim Chissano
grante da SADC
que, seguidamente afirmou que
(South AfriGan Development Coa "língua portuguesa continuava
m unity) conjuntamente com o
a ser a lingua oficial de Moc;amBotswana, Namíbia, Swazilanbique". Mas, sobreviverá?
dia, Lesoto, Zimbabwe, Zámbia,
Angola e principalmente África
É conveniente recordar que redo Sul, portante com a excentemente, no passado mes de
cepc;áo de Angola cercado de
Janeiro e por iniciativa da Univerpaíses anglófonos, adere á
sidade Católica do Porto, se reaCommonwealth com o~ apoios
lizou um "encontro sobre literatude Nelson Mandela da Africa do
ras africanas de língua portugueSul e Robert Mugaba do Zimsa e o papel dos criadores nos
babwe, e também dos represenPALOP (países africanos de lfntantes de Uganda e do Ghana.

¡

¡
¡

Na procura
da sobrevivencia
Com estes números, e no novo
contexto internacional, com as
forc;as políticas racistas da Africa
do Sul afastadas do poder -por
um lado-, e sem "inimigo ideológico" que justifique o negócio
da guerra dos E.U.A. e os seus
aliados ocidentais, principalmente porque já náo há nada que
negociar, -por outro.,......., náo é
de estranhar que Moc;ambique
tenha dado o .passo da adesáo á
comunidade Anglófona como cam in ho á sobrevivencia (inda·pendencia é outra coisa), pois é

r------------------------------------------------------~--------------------,
1

A economia manda
Moc;ambique, país empobrecido (que náo pobre) pelas guerras e séculas de colonialismo,
dá portante o passo de ingress ar na Commonwealth por
questóes de ordem económi- .
ca, passo este a que náo é alh ei a urna estratégia préviamente desenhada de acc;áo e
influencia cultural por parte da
Inglaterra, que vai desde a
chamada "política do. livro" até
á criac;áo de centros culturais.
Os franceses, que náo ficaram
nada contentos com esta
adesáo, pois pensavam "conquistar" Moc;ambique para o
mundo francófono tém, igual
que os ingleses, urna estraté·gia de introduc;áo e ·influéncia

t
Negócios Estrangeiros do actual governo tem feito declarac;óes no sentido de que a po1ítica externa portuguesa vai
dar prioridade ás relac;óes com
a Africa Lusofona.

nos países africanos de Língua portuguesa através da cultura, com actividade constante
dos seus centros culturais.

É importante recordar que
Moc;ambique chegou a participar das reunióes da francofonia com estatudo de observador, e que a Guiné-Bissau que
também "gosa" deste estatuto
vai aderir em breve á CEAO
(Comunidade Económica da
Africa Ocidental), organizac;áo
que está para Franc;a como a
Commonwealth para Inglaterra. E Portugal? Depois de
mais de dez anos de borracheira europeísta - / /ove Europe--, os responsáveis dos
Ministérios de Cultura e dos

É verdade que por ocasiáo da
tomada de posse do novo Presidente da República se fizeram gestos nesse sentido,
mas ... , primeiro, ver ·para crer.
Depois, se os gestos e declarac;óes de boas intenc;óes se
transformarem em autenticas
relac;óes económicas, culturais
e de qualquer outro tipo, fazer
votos para que assentem em
inequívocos princípios de solidariedade, porque ... , existe algum neo-colonialismo bom? •

---------------------------------------------------~-----------------------~
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Paralelamente ás actividades do
FMI surgem as privatizac;óes,
programa que comec;ou em
1989 e que permitiu que mais
de 600 empresas e 25 grandes
empreer:idimentos industriais
passassem a engrossar o património do capital de investidores
~strangeiros, principalmente da
Africado Sul e da Europa, e ás
que se váo juntar outras que fa-·
zem parte do ciclo de privatizac;óes para 1996, e que se repartem por distintas áreas de
actividade e vários sectores de
produc;áo como a fábrica de
utensílios agrícolas Metecna, a
produtora de chá (tée) para consumo interno e exportac;áo
Emocha, a Vidreira, a Hidráulica
de Maputo, a Pedreira de Estove! de extracc;á9 de basalto e
aínda a TIA Airline, companhia
de treze avióes e um helicóptero
destinada a vóos domésticos.
Se ternos em canta que aínda
este ano o governo quer dar início aos processos de privatizac;áo das empresas de transporte comercial e marítimo Navique e Anfrena, ás distribuidoras
de bens de consumo Congropa
e lmbec, á CR Limpopo de sistemas de irrigac;áo, á Equipesca
de equipamentos, á Geomoc de
estudos geológicos, á Marmonte
de produc;áo de mármore, á GPL
de polimento de pedras preciosas e ás Fábrica Vitória e Pescom Nacional de venda de mariscos, entáo, verificamos que
nao há um só sector ou área de
producc;áo que nao seja vulnerável á intervenc;áo de capital estrangeiro, capital proveniente de
Eur9pa, EUA, e principalmente
da Africado Sul, esse poderoso
vizinho na ·Africa Austral que, para alem de .motor é o primeiro interessado em promover á estabilidade nos países da SADC,
como forma de mellar solucionar
o problema dos 8 mil emigrantes
ilegais com que canta hoje, e
controlar o desemprego que com ec;a a interpretar-se já como
. sintoma de instabilidade social.
Moc;ambique ,é também importante para a Africa do Sul como
fornecedor de máo de obra barata para o trabalho nas minas, e
pela localizac;áo dos seus portas
marítimos no sul, práticamente
ao lado do Transvaal, zona SulAfricana mais industrializada que
poderá utilizá-los pata exportac;áo do.s seus productos.•
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·Memqro da delegacióri _da_CIG no Kurdistan ,
~··

Alb~rte :fernández Camp~ ·
'Túrquia está en guerra'
destes deputados, foi a de · .
terse referido nun acto en
. Alemaña á situación dos
kurdos e . do Kurdistan.
Desde ·a sua fundación no
91 , foron asesinados 94 diri x en tes deste partido e
mesmo tivo que mudar tres
veces de nome. As suas
·sedes foron destruidas polo
exército en várias ocasións.

•M.V.

O Kurdistán "non existe. Asi
o decretou o Estado turco.
O seu neme, a sua bandeira non poden. ser mencionados nen utilizados en
Turquia, pésie a que o Estado non dubida en definirse como democrático. Unha delegación europea, da
que formaban parte vários
representantes da Confederación lntersindical Galega, entre eles Alberte
Fernández Campo, memb ro do seu secretariado
confedera!, visitou entre o
20 e ·o 25 de Marzo este
país, senda retida en várias ocasións polo exército.

Entrevistáronse con cidadáns kurdos?

Cal foi o motivo da viaxe?
Fumos convidados palas
organización kurdas no exterior, coincidindo co Newroz (festa nacional, kurda). ·
En 1992 a sua celebración ,
custou máis de cen morUE véndelle
tos. Os kurdos eren que a
única maneira de qµe a moitos produtos a T~rquia"
conmemoración non .seña
reprimida é contar coa preséncia de observadores internacionais e de organizacións que defenden os dereitos
que habia guerrilla do PKK. A
· preséncia militar en todo o Kurhumanos.
distan é agobiante.

A

Quen formaba o grupo?
Por parte da CIG, iamos· Manuel
Me ra, secretário confedera!,
. Gustavo Garcia, avogado da
central e máis eu. Estaba tamén
Imano! Bolinaga, senador do
PNV, e vários membros de colectivos de defensa dos dereitos .
humanos do Estado español.
Noutro grupo que se dirixia ao
Sul iari un deputado de IU e un
representante de CC09. Tamén
partici¡;,aron delegacións de Alemaña, Finlándia, Austria, lrlánda,
Gales e outros paises· europeos.
~

·- -

'O país militari:z:ado .

I

.

A U~, inimigo público· .

.

Porque fo ron retidos p~lo . governo turco?

Os kurdos, un tabú
na democrácia turca
Turquía é un país que todo
Ocidente recoñece como democrático. Tamén forma parte
da OTAN.

Falamos coA membros do
Hadep que o- nome actual
do partido que antes mencio ri ei. Nas últimas eleicións esta forza superou o
50% dos votos nalgunhas
rexións, pero non conseguiu nengun deputado, por~ que a nova lexislación exiffi xe contar co 10% en toda
QTurquia- para ter represen< tación. Para obter testemuñas directas da povoación
tivemos a dificultada do
idioma e da persecución
policial. Un antigo "protector de aldeas" que agora é
militante do Hadep falounos da represión. Ao dia
seguinte de conversar con
nós foi detido pala policia e
tivemos que regresar para interesarnos por el. Estivemos nun
mercado e a policia ia detrás interrogando a todos aqueles aos que
nos dirixiamos, para saber o que falaramos. Un dos xornalistas que
viña con nós foi interrogado en
várias ocasións. Pertence ao periódico Democracia que conta xa
con 28 asesinados entre xornaHstas, distribuidores e colaboradores. Un_destes últimos, cando o
xomal tiña outra cabeceira, O. .
·Gündem, foi o poeta Musa Anter
que intentou entregarlle, un ramo
de rosas -a Danielle Mitterrand
nunha visita que fixo ao -país. Foi
asesinado poüco tempo" despois,
en 1992, cando contaba 74 anos
de idade. A.sua fotografia está en
- moito~ fogares kurdas.

Si. Os turcos din que á sua é a
democrácia máis perfecionada
do mundo. Teñen un gran interés por entr:ar .na UE e-acabase
de asinar un acórdó alfandegário
entre a Un_ión Et;iropea e T.urquia. Pero está proibido talar do
Kurdjstan, non ~xiste. Os kurdos
son en todo ca~o turcos do Leste, sudeste · ou qas · montañas. A
sua · obsesión
tal que hai un · Hai alguns anos os kurdos pedecreto que proibe xuntar as co-_, díanlle aos ocidentais que non
res vermella, mar.ela e verde,
fosen de .vaeaciQJJS a Turquía.

"Hoxe na Galiza ninguén se atreve a talar ben do Mercado
Comun. O máis piadoso di que seria causa de revisar o acotdo d~
adesión" comenta Antón ·Reixa nunha entrevista con Francisco
Cenamor que publica o mensário PAGINA ABIERrA. Reixa di que
"as hóstias que recebeu a Galiza no Mercado Comun, son tan
grandes e afectan a tantos sectores da poboación, de tantas
actividades e extraccións ideolóxicas e xeográficas" que
produciron un estado de opinión xeral contra da UE. "lsto deunos
unha dose de carraxe que se caára facianos falla e que nos fai
moi críticos có que está a pasar". Perguntado sobre o conflito
entre a influéncia externa e a cultura tradicional do país, o
compositor e animador de Nación Reixa advirte : "Olla con esa
imaxe dunha Galiza tradicional. O choql!e non está a darse entre
unha vida rupestre e outra tecnolóxica. E o choque, por exemplo,
entre a vida dun pescador que está á última nas técnicas de
pesca de arrastre por popa dun conxelador e ? decisión externa
de que esa actividade xa non se poida facer. E o choque de que
non nos deixen facer uns barcos de roncarlle un caralla, como
sabemos facer. Non é un choque entre un mundo idílio, rural e un
mundo industrial, senon que é a própria contradicción da
, liquidación da indústria e os meios de vida que tiñamos". Reixa di
que sucesivos governos autonómicos do PP non fixeron cousa
pala língua: "O problema principal no de hoxe é a caréncia total
de vontade política por parte do poder para que esa Lei (de
Normalización Linguística), aprobada por unanimidade, se
desenvolva. Non hai ninguén dentro da poboación que lle teña
contrallo ao idioma. Ao revés. Máis unha vez.. demónstrase que
estamos identificados co naso idioma. Hai unha grande apertura
a todo o que sexa ir integrando socialmente o dioma". +

Chamárona Montserrat
· "Aznar repeteu con teimosia nos mitines da campaña eleitoral
que tiña unha amiga, militante do pp que esperaba unha nena
para o 3 de Marzo", canta o semanário catalán EL TRIANGLE. "O
lider popular avisara que se Izquierda Unida gañaba as
_eleccións, chamariana Milagros; se a vitória eleitoral era do
PSOE, nomeariana Socorro; pero Aznar confiaba inscribila coma
Esperanza de primeiro e Vitória de segundo, porque estaba ·
seguro de que gañaria o PP. Nunca mais nos contaron como
rematou. a história. Como lle puxeron á cativa? En Madrid dinque
non a chamaran

Aznar coida que alguns conspiran
para que non governe cos nacionalistas
POIS SI... HAI UN PAR DE ANOS QUE
CONSPIRAN DESDE "EL MUNDO", O "ABCOU A "COPE"

e

porque -son. as da bandeira kur~
·
A partir da entrada· .no terr~tór.io
próprio do Kurdistan os. controis
da. O ·t 4ikish New Deal informa·- . Hoxe reclaman o mesmo. Din
do exército son continuados.
ba d_e que o governo estudou a
que o país está en guerra. Niso
Rexistraban até as nosaS. axen- . . posibilidade de .cambiar as cores -. ~ coinciden : co . ~xército. Segundo
das ..particulares. Fonios retig.os _dos SerT:láf9r_o s .. porque poderi
eles, cap_a peseta que se· gasta
en moitas ocasións. Fundamen- . ' ser consider.ados propaganda do
en Turqura Vé\i ser apli9ada na
tí;llmente ca- ánimo de asustar e
PKK. Aquí resulta difícil de ·crer.
represión do Kurdistan. E curioso
de impedirnos cum·prir o naso
. porque o exército e o governo
- obxetivo de talar con cidadáns- Cal é. a situación .xeral?
tanto falan· de_que hai guerra e
kurdos e de ver a situación na ·
qo tem.or ·á guerriJla como afir. Na actualidade o góverno está a· man o contrário. Cando pergun-.
que se encentra o país.
levar. unha política. de desprazatamos porque hai tanta policia se
~omo ocurriu?
mentgs .masivós de povo~ción
Turquia é unha democrácia dixépara· evitar o. apoio á guerrilla.
ronnos que era para protexernos
Construen aldeas_modelo con
.Despois d~ pasar vários controis
aos occidentais da droga.
xente de orixen turco de outros
colléronnós os chamados "protectores de aldeas" que son gru- · paises, como as· azeries dQ AzerO problema dos kurdos é que
baix.an ex-soviético, e expulsan . están aillados . Nengun governo .
pos de civis armados, criados po.aos kurdos, botándoos das terra$. · os ápoia. Hai parlamentários,
lo exército, pero quen nos levou
foi lago un carpo.da poíicia milita. ONGs e partidos que o fan, pero
rizada. Conducíronnos a un cuarEn 1991, o HEP (Partido Laboris~
nengun Estado, nen tampouco a .
tel onde estivemos várias horas.
UE ou a OTAN . Europa véndelle
ta do Pavo) que é a forza que deDesde aqui, Fernan._do Acuña, o
fende a autodeterminación do
moitos _produtos a Turquia. O
secretário xeral da CIG, dirixiuse
Kurdistan, ainda que no seu proKurdistan, en cámbio, está nunao embaixador turco para interegrama só pode poñer que está
ha situación moí pobre. Ao longo
sarse pala nasa situación.
pala mellara das condicións de Vi- - de máis de 1.500 quilómetros .
da dos habitantes do Suleste, sanon vimos nen unha fábrica. Sen
A partir do primeiro rexistro
cou 21 deputados, dos cales oito
embargo, é un. páís ·que ten moiforon condeados a penas de ento petróleo e auga. Grande parte
sempre tomos rodeados de tantre un e 15 anos acusados de traido petróleo iraquí está no norte
quetas e de policias. A desculpa
par~ , '1q'1 ri9sA~i)$C!r ~í~c;;l!l~r. ~r~ , _ ció!)._A d~~c.u} P.~· . ~o _ c~~q ,d_ur~. _. que ..é. tarnél'J 1~rri~ó!i9 _k.u,rc;fc;> ..• .
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Esperanza-Vitória,
ainda que asi teria
o éxito garantido
nos xogos
intermericanos.
Como lle puxeron
logo? Montserrat,
claro . ( ... )Alá
ficaron os alcumes
pexorativos que
adicaban a Pujol
cando votaba
cl polos socialistas
~ no Congreso. Xa
~ non é Pujo/, enano,
~ habla castellano; o

~ que se leva agora
.._~~~~~~~~•~!IJa----' é Pujo/, guaperas,
habla como quieras, ou Pujo/, hermano, danos una mano. De
todos xeitos, o nome que prefiren agora para o presidente da
Generalitat, é o de O Karaoke, porque. asi que aparece na ,
pantalla dos infor_mativos, métenlle de contado os sub-títulos en
castellano do que di en catalán".+

. Visean Aznar e Raj?Y
Tintxu califica no imMiA de espectáculo marabilloso a conversión
de AZnar ao catalán, nun attigo que titula Visean Aznar e Rajoy.
"Calquera·dia ver~mos cómo Mariano Rajoy segue os consellos
que seica lle deu Manuel Fraga no seu dia: case e aprenda
galega: A parte desta conversión lingüística, o PP e sobre todo
os rádio-predicadores da COPE e demais amigos, están
des.cobrando o Mediterráneo a marchas forzadas. O piar é que
iso lles ppde facer esquecer o Atlántico e mailas ribeiras do Miño
e do Sil. Resulta que agora todas as que chamaban traizóns e
concesións rastreirás do PSOE a Pujo! se conv.erten nunha nova
visión do Estado que comparten Aznar, CiU e,Manuel Fraga;
dentro do dogm~ superior da Ad,ministración Unica. Agora
pódense custionar os governadores civís, pódese cambiar por
completo o sistema financeiro do Estado; mesmo convén pór
letreiros ·en catalán en Madrid (polo men.os nas salas de acceso
á ponte aérea de Baraxas). A urxente necesidade de reformar o
Código Penal, de rematar coa inmersión linguística en Catalunya
ou pe reformar a composición do Consello Xeral do Poder
Xudicial, quedan na reserva. lso si, Aznar solicita de Felipe
González que gar~nte a imparcialidade da TVE (até o traspaso
de póderes, precisaban as fontes oficiais; despois valera todo o'
qu.e..m~~den o~ nov~s ~ef~~).. ~ . . ·
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lNESTABlLl DAD ENO PACÍFICO

Lee Teng-hul foi eleito presidente de Taiwan en meio das adverténcias --exibición militar no pacífico- de Beijing.

As manobras chinas prévias ás eleicións en Taiwan atraeron
as olladas do mundo, igual que nestes días a renovada
disputa entre as duas Coreas. No transfondo está a
renovación do panorama político e económico no Leste
asiático, até agora sinalado como simple "mercado potencial".

Taiwan, despois da crise, iniciou o. comércio directo con Pekin

China aspira a ter un papel hexemónico e ~ei~ar
de aparecer coma mercado virxe para o capitalismo
• FERNANDO PÉREZ-BARREIRO

'Remataron os sete dias de probas de lanzamento de míseis
chineses teleguiados nas águas
próximas a Taiwan ; remataron
as manobras das forzas navais
e aéreas chinesas perta das bocas do Estreito de Taiwan ; celebráronse as eleicións na illa sen
sorpresa no resultado; voltan os
portaavións estadounidenses independence e Nimitz e os navíos dos seus grupos de combate ás suas bases no Xapón e
Austrália ... E dai?
Parece mentira que nesta altura
dos tempos os comentaristas
ainda falen como se as manobras militares fosen sempre o
inicio dunha guerra. Na posmodernldade das relacións internacionais seguen senda válidos
moitos dos conceitos da diplomacia de sempre. E as manobras teñen funcións ben coñecidas, entre elas a de xesto de
adverténcia ou reivindicación .
A China. reivindica un papel sobranceiro no Extremo Oriente. A
dimensión militar desa aspiración
é inevitábel. Sen iso, o maior
pais desa parte do mundo, e o
de maiór poboazón do mundo inteiro, ficaria reducido a un inmenso mercado, un bairro comercial
acollido a "pax americana".
A entrada da China no concerto
internacional, provoc~da pola dinámica de globalización económica do avatar capitalista .máis
· recente, expresa problemas moi
sérios para os que teñen que
xestionai" na política ese proceso. Estados Unidos tiñan comezado xa a reducir a sua presenza
militar no Pacífico, por .presións
orzamentárias en grande parte.
As recentes manobras chinesas,
e os anteriores actos de reivindicación de soberanía nas Spratly,
crian incomodidade para ese
proxecto. Son incómodas tamén
para o Xapón, dividido até a es-

quizofrénia pela perspectiva da
sua própria remilitarización . E a
incomodidade chega ao resto
dos países asiáticos ribeiriños do
Pacífico , preocupados xa pala
posíbel retirada ou rebaixa da
presenza militar dos EE.UU. e divididos tamén entre a continuación do desenvolvimento económico sen gastos militares, por
unha banda, e sentimentos nacionalistas de intensidade variábel, con receio tamén do renascimento doutras forzas asiáticas,
pala outra. Maláisia, as Filipinas
e lndonésia síntense especialmente afectadas pala marcha
dos acontecimentos xerada palas actividades militares chinesas
nestes últimos meses.

Poder militar
fóra das fronteiras
Hai que ter en canta tamén que,
psicolóxicamente, a China non leva a má conciéncia do militarismo
xaponés ao chegar a hbra de enfortecer o seu poder militar. Compre non esquecer que non foi
vencida na segunda guerra mundial, senón que quedou entre os
vencedores. É verdade que non
. loitou entón fóra do território nacional, e para ela a guerra mundial foi un ha transformación ' da
guerra de liberación contra o invasor xaponés que xa estaba en
curso. Proxectar poder .militar fóra das suas fronteiras é unha novidade para a China. Até certo
ponto ven ser a culminación das
aspiracións modernizadoras e
"normalizadoras" que acordou no
vello império o choque da Guerra
do Opio e o acordar violento ao
feito de non ser o único país civilizado do mundo, .como pensara
até aqueles anos de comezos de
século dez-anove.

O de

que Taiwan sexa ou Ron
sexa parte da China é unha pergunta que non ten moito sentido
político nen histórico. A entidade
política de que se trata neste
conflito é o réxime criado polos

Marzo , as forzas aéréas do
vencidos na guerra civil: o GuoAs manobras de Marzo foron ,
mindang e Jiang Jieshe (Chiang
xa que lego , máis un aviso e
Acorde Pentanacional de Defensa (Singapur, Maláisia, a
Kái-shek) , fuxitivos na illa. Non
declaración das intencións de
Gran Bretaña, Austrália e Nova
preponderáncia chinesa no Paé cuestión dos aborixenes
Zelandia) no Mar da China do
"montagnards" ou gaóshanzu,
cífico. Pareceralle raro a quen
Sul, perta das disputadas lllas
nen sequer da povoación de raper:ise nos protestos maoistas
de non aspirar nunca á hexeza chinesa residente na illa anSpratly.
tes antes do 1949 e que nese
monia ou daguozhuyi. Pero a
A maior· parte dos países da
ano saía dunha ocupación xaese Occidénte que tanto disfruta coas mudanzas da China
ASEAN revelaron que van a inponesa de máis de cincuenta
non teria que estrañarlle que
crementar os seus orzamentos
anos, que foi unha das que deimilitares. Filipinas, por exemplo,
xaron máis fonda im~ronta cul- , mude tamen a doctrina militar,
iniciou un programa de modernitural. Taiwan é hoxe a Repúbliaínda que isto.xa non lle conveca de China, e até a recentísima
zación do equipameno das forña tanto.
zas armadas no que vai gastar
democratización, os deputados
moitos miles de millóns de peTaiwan contemporiza
da sua Asambleia eran os elexisos. Boas notícias para a indúsdos antes da fuxida para repre·
tria do armamento.
sentar distritos do continente. A
As repercusións do aviso comecalquer cidadán da China goverzan a notarse. O primeiro, na atinada desde Beijing terá que patude conciliadora do mesmo Tai- ·A China xogou nun sistema trirecerle estrano que non sexa
wan despois das eleicións. Axipolar nos tempos da guerra fría.
chinesa unha illa
Até se fixeron análises en terña que remataron
mos do xogo de damas chinés,
as manobras,
cuxo governo reo weigi. Agora non parece haber
presento u nas
Taiwan anunciou
terceiro nese xogo. Con todo, á
Nacións Unidas parece mentira
que o comércio
a toda a China
vista das reaccións ás manobras
coa China contique ainda falen .
até 1971.
de Marzo e outros acontecimennental, que até
agora era só "in~
tos, tal vez se poda pensar que
como se as
o terceiro é aqui ó resto oos paíCando Beijing tala
directo", por vía
ses do Extremo Oriente. Convén
de impedir que a
de
terceirps
paimanobras
illa declare a indeatender ao que vaía pasando aí,
ses, pasará ·lago
que pode ser interesante.
pe nd én c i a, está
a ser directo, aínmilitares fosen
seguramente
da que con cartas
sempre o início
Nestes dias, as actividades da
pensando nunha
"timitacións" .
Corea do Norte na zona desmililonga tradición Nengunha comdunha guerra.
tari·zad a do paralelo 38 , que
que moitas veces
pañía faiwanesa
despistou .a codeclarou que fose · equivalen a unha denúncia do
armistício de Panmunjong, abren
mentaristas occia suspender ou
unha nova fronte de inestabilidadentais á procura
reducir as suas
· de nacionalismos
inversións
no
de. Máis unha vez, trátase dunha
operación diplomática, encamiou paralelos coa
continente (que
Unión Soviética- ñada a conseguir un entendixa cheg~n ao
de episódios de loita polo poder
mento por ~eparado cós Estados
equivalente de 24.000 millóns de
dólares dos EE.UU.). Amais, e
Unidos e o recoñecimento doréen que unha das faccións, forte
xime do Norte. Un novo· probleaínda que pareza cdntraditório,
nunha rexión o província, declarama para Washington.
Taiwan declarou que·vai desenba a independénciá para conquistar, desde a!i, o poder central. Pavolver as suas próprias manosou en Hunan, na xuventude de
bras no illó de Matsu, a menos
Que todo isto aconteza na parte
Mao, que por isa aparece en alde 5 millas da costa da Repúblido mundo en que s.e concentragunhas biografias como "separaca Popular, no presente mes de
ban os soños neocapitalistas da
nova arde mundial é preocupantista" nesa data, ou cós sucesivos
Abril, causa que non parece chite para os ihteresados no "stasarlle moito aos Estados Unidós.
reximes baseados en Guangzhou
tus quo" e tal vez desacougante
(Cantón) para loitar contra os de
para os pacifistas. Pero a inesOutras manobras, das que non
Beijing e sustituílos. Son episóse falou moito, pero que entran
tabilidade do Pacífico é un feito,
dios entre "señores da guerra",
nesta mesma pintura, foron as
e se cadra non do piar que pode
que non teñen nada que ver con
que realizaron, do 22 ao 29 de
pasar no mundo de hoxe. +
aspiracións "nacionalistas".
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'O maior p~rigo dentro da lgrexa está na oficialidade, non nas.~ectas'
• CARME VIDAL

O teólogo Xosé Chao A.ego
desafia a que alguen atope
algunha herexia no libro que
ven de publicar "Na fronteira
do Misterio. Credo para
xente non crédula".
Rem ítese en canto pode á
tradición para se situar
dentro da história da lgrexa
porque non acredita na
organización d~s
movimentos renovadores
fóra dela senón que confía
en que fendan no seu
entramado para buscar a
democratización que
recoñece nas suas mesmas
orixes. Promotor do
movimento creado arredor
da revista lrimia, Chao Rego
acusa á lgrexa de se afastar
da realidade disfrazándose
dun faiso ap.olitiqismo con
sinais á vista que equiparan
as sotanas á españolización
do clero galega.

centos de teólogos e millóns de
ma, considero máis ben que o
crentes porque todo o que digo
perigo e o maior problema denestá na mesma tradición da lgretro da lgrexa é a oficialidade, a
xa. Os problemas que pode creeterceira via que non se implica
ar débense á falta de información
na análise da realidade desde
relixiosa e teolóxiun ponto de vista
ca, pero iso debia
político e socioestar resalto nos
lóxico e di por
púlpitos .
iso que non se
pode talar de de- 'Na lgrexa cómpre
A quen pode Inmocrácia por estalar de democrácia, comodar
entón o
tar a utilizar caque escrebe en
tegorias clarae máis incluso,
Na fronteira do
mente políticas
de demotismo,
Mistério?
que lle son alleas. Na lgrexa
de participación
_ En canto que forcómpre falar de
za a pensar que
democrácia, e
do
povo"
directa
as causas non fomáis incluso, de
ro n como viñedemotismo, de
mos
sostendo
participación diperguiceiramente
recta do pavo.
a moitos, pero seAs primeiras corá un incórdio no
munidades foron
sentido positivo
enteiramente deque os vai convidar a pensar. No
móticas e se decidia todo desde
aspecto negativo , incomodará
dentro da comunidade.
aos inquisidores pola sua própria
falta de información. Ete libro léPor que ese medo da lgrexa de
voo escribindo toda a vida e son
se meter na realidade?
causas que dixen durante moitos
anos na parróquia de Santa MaPorque require máis profecia
riña do Ferrol sen promover por
que maxistério, máis audácia
iso nengun apóstata. As reacque comodidade. O medo é norcións son encontradas, un crego
mal nesta institución de séculas
chamou para dicer que estaba a
e cunha história pesada, o que
non é normal é que se negue a predicar segundo o meu libro
mentras un membro dun instituto
ler os sinais dos tempos e a escoitar as voces proféticas. Logo, teolóxico anda a falar de herexia
proque nego á santísima trinidaa lgrexa ten uns seguidores moi
de . O que me nego é a dicer que
Fronte ao credo a fé crítica e diandiversos e isa tamén frea calquer
Estamos agora, nomeadamente
bilidade. Nengun Papa pode seXesus é o fillo de Deus baixado
avance. Pero non se trata de
guir a dicer hoxe que se siga sen
te do medo a liberación son as
co reforzamento do Opus Dei
do ceo para afirmar que é un hocontraposicións nas que ampara
que que leven adiante a grande
na xerarquia eclesiásUca, ante
talar da muller na lgrexa sen esme que foi tomando conciéncia
revolución, trátase só de que
as suas teorias que predicou nun
unha volta ao integrismo ante·
coitar as fontes. A Biblia non o di
tempo "sen por iso crear nengun
e non é matéria
vaian atemperando conductas e de Deus dándonos unha imaxe
rior ao concílio
del distinta da oficial. Cómpre redeixando o libre xogo demótico
apóstata". Para Chao Rego o .Vaticano 11?
para dicer se é ou
mitificar e romper co infantilismo
da comunidade, de mirar ao futumaior perigo da lgrexa no monon infalíbel porcomo fenómeno comun dentro
mento non está na involución .e o
ro desde o pasado para resucitar
que faltan mesmo
Fag~mos antes
p. 1 11
de respostar unoan au o
da lgrexa.
poder de grupos como o Opus Dei
os requisitos rea memória dos
senón na mesma oficialidade que
gulamentários
cavencidos,
facer
ha pontualizaestá a ser nefasto
Pódese funda·
se nega a talar de "democrácia e · ción: o concílio
nónicos.
que venza a me- ,
mentar a sua teode participación directa do pavo".
Vaticano 11 foi
mória subversiporque algunha vez
va. Non deben
On deben ser
1o xi a na contramáis importante
Penso que nesta
se terá que rexeitar altura hai xa moi- ser as cabezas as cabezas da
posición dunha fe
Vostede teima en que é preciso
no 'seu espíritu
crftica fronte ao
de apertura que
da lgrexa as que
distinguir a fe cristián da teolo·
tos bispos e carxia romana, onde están os lindeais que se denos seus próprios . a sua infalibilidade"
leven a cabo a
lgrexa as que léven credo e da liberación diante do
des?
textos e por iso é
catan de que a revolución. Non
a cabo a revolución. medo?
fácil que ho.xe o
lgrexa se está
quera un bispo
pontífice de Rosectarizando, de
progresista seA teoloxia romana é vítima dun
Non quera un bispo Defendo o esqueacerto e dun desacerto. O acerto
ma se retira a el
que está botada
nón un que poña
ma de Paulo Freiseria que para dialogar co pagado mesmo xeito
en man de moviouvido ao povo
progresista senón
re que recolle tres
maltratado, aos
nismo utilizou a filosofia aristotélique o fago eu só
mentos sectários
ca mentras que o desacerto é que para defender diferentes
como pode ser o Opus Dei e disque tañen sida,
uñ que poña ouvido tipos de conciéncia, inxénua, críticousas. Os textos nacercm xa
que no século XIX se embarcase
tanciando con iso ·a moita xente.
aos que padecen
ao povo maltratado,- . ca e cínica e é a
- nunha -filosofia neoes-colástica
vellos e foron superados ao dia
Pensemos no problema do abora droga, aos pocomo un intento de desafiar á raseguinte. Para moitos de nós o to, pero pensemos tamén no do
crítica a .que a min
bres.
zón cartesiana desde un .seudoVaticano 11 foi un ponto de saida;
control da natalidade, aí está b
me interesa. Evirracionalismo teolóxico. Renúnnon reclamo a fidelitfade ao condocumento pontifício que non foi
dentemente hai
Desafio a
cia ao mundo dos símbolos e fai
que eliminar o mecílio, estimo moito o que supuxo
atendido pola maior parte dos
buscar herexias
pero máis o seu talante apertuun rexeitamento da cultura, ao
católicos.
do, os tabus máxicontrário do que se fixera ao co- -rista que logo xa se comezou a
cos. A miña expeNo seu libro remezo, cando se botou man da fipechar con P~ul9 XI que é algo· . Pero non se pode dar a hexeriéncia é que na medida en que
mítese unha e outra vez á tradi·
losofia para inculturizar á xente.
que non se di. Foi el quen comea xente se vai liberando entra en
monia deses grupos sectários
ción, non fai un esforzo desmeCando a lgrexa perde o control
zou esta etapa, non só o actual
conflito consigo mesma porque é
unha vez que veñen da man
dido por rexéitar calquer acuda sociedade ponse á defensiva
Papa que, na medida do seu inmoito máis incómodo. Este tipo·
dun grande poder económico?
sación de herexia?
e argalia un· sistema de maxistétegrismo se embarca na infalibilide fe crítica é a que compromerio con bastante cariz de integrisd ade mentireira que non é da
É un libro provocador pero desate, non se pode pensar que a
Buscan o poder .pero desde unmo que reina nos primeiros anos
lgrexa e que mesmo está creanxente esté máis cómoda por non
ha situación tan minoritária que · fio a quenqueira a que tope en todeste .século por obra do papa
do desprestíxio dos documentos
das as suas páxinas unha· sóia
existir ceo nen interno. Trátase
nen sequer avanza polos camiPio X co que perde o tren da culpontifícios. Xoán Paulo 11 está a
de cambiar un medo paralizador
herexia. A obra está empedrada
ños da modernización como potura contemporánea e a capaciser nefasto porque algunha vez
por outro mobilizador, polo medo
de ser o neoliberalismo. Noft . ·de citas e se me meten na cadea
dade de' dialogar.
. se terá que rexeitar a sua infalicreo que sexa un grande proble.: dos heterodoxO.s tañen qt:Je ir
a escoller o ·camiño.
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Devén asi o seu recurso de interpretación dentro das teorias
psicanalíticas?

to que ·cando non mata polo menos si destrue individuos uniformándoos. Como se pode ir contra dos insubmisos sen previaA psicanálise métenos nún diálo- . mente descalificar a carreira argo coa dimensión máis profunda
mamentística? Dentro da lgrexa
do ser humano e explica moitas
hai unha grande explosividade
das claves de interpretación que
que ven de tempo. Se estás na
até agora quedaban escurecidas.
fronteira verificas que te entanDeus é pai pero
des mellor cunha
tamen nai, foi
per~oa atea honconcebido nunha
rada que con
sociedade patriarmoitas que están
cal e funcionou
carraxe pensar a participar .actipero eu digo que
vamente dentro .
no documento da
hai un elemento
da oficialidade da
feminino dentro
lgrexa. Desde a
comisión episcopal fronteira
da trinidade que
non se
non foi explotado
centra a relixión
contra
que é o maternono culto e nese
os insubmisos
Esp íritu, afogado
sentido hai disdespois de pertetáncias; alguns
prestixiando vez
necer á tradición.
teólogos botan
Por isa emprego a
man como recurunha
institución
clave psicanalítica
so analítico do
para buscar o decomo o exército" marxismo e Rosafio do feminino
ma di que son
que é unha granateus. Os teólode profecia dos
gos da liberación
nosos tempos coanalizan
todo
mo o son as prodesde os pobres
fecías ecolóxicas,
mentres Roma
dos insubmisos
segue tendo no
ou dos homose seu centro os
xuais e lesbianas por atapar un
dogmas, a ortodóxia e neste senpesto normal na sociedade.
tido hai diverxéncias claras e se
pode explicar a represión que se
A que ven desde a xerarquia
está a exercer e o abuso do poeclesiástica dar as costas ao
der. O problema da lgrexa é un
que vostede está a chamar proproblema de poder. O absolutisfecias?
mo que hai dentro chega a ser
impresionante, non hai sociedaDá carraxe pensar no documento
de no mundo que poida cambiar
da comisión episcopal contra os
aos seus líderes ao completo en
insubmisos prestixiando á vez
quince anos por decisión unilateunha institución como é o exérciral como o fai a lgrexa. •
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'Que os ~regos falen castelán
é coma levar _sotana,
·/son exemplos
distanciamento'

de-

Os movimentos renovadores
téñense que 9rganizar dentro
da lgrexa ou deben buscar o
seu espazo fóra?
Paréceme unha postura elitista
querer romper coa lgrexa. O
único servizo que podemos facer para a renovacióné loitar
desde dentro, claro que asi estamos nunha postura máis incómoda pero é necesário ter
claro que estamos dentro da
sua história. Cando confronto a
lgrexa non o fago coa sociedade senón co Evanxélio e o seu
paradigma fundacional que é a
liberación dos pobres e nese
sentido e por pura eficácia non
nos podemos afastar dela, ternos plenos dereitos para pertenecerá sua tradición.

Vostede é un dos promotores de lrímia, está a ter a sua
- práctica relixiosa unha maior
resposta?
De lrimia compre destacar
duas causas. En primeiro lugar
está a agrupar a moita xente
que se sentia desanimada e,
cara fóra, está senda un signo
para os que están afastados da
1 rexa vexari
ue

da Galiza para crear un modelo
de reflexión incluso con xente
que non é irimega.

Vostedes defenderon o norñeamento dun bispo non galego.

É difícil a conexión cos valo-

Ser -galega, como estamos a
ver, só indica que naceu na
Galiza. Defendimos un bispo
de fóra que fose bo como eu
teria elexido se houbera oportunidade para Galiza a Pere
Casaldáliga ou Samuel Ruiz. O
galega na lgrexa non é só
cuestión lingüística, quen tala
galega son os pobres, os máis
desfavorecidos, labregos e mariñeiros principalmente, en
cámbio só se dan misas en gal ego por un 4% dos cregos
senda un 90% deles de orixe
rural e tendo entre si como tala
habitual o galega. Entre os curas hai un grande atranco e
mesmo un autoódio ás suas
orixes. O problema é a figura
do crego, o seu distanciamento, -falar castelán é como levar
sotana. É simplesmente o tema
de estar ou non coa xente.

res do galeguismo cando a
lgrexa foi sempre un activo
axente españolizador?
A história da galeguidade na
sua relación coa lgr~xa _é realmente dramática e moito polo
impresionante poder que chegou a ter na Galiza. O historiador Ramón Villares tala dun
52% de terra cultivada en mans
da lgrexa, nos mosteiros e Hermelindo Portela chega a dicer
que un 80% da terra en tempos
da desamortización estaba en
mans do clero. Evidentemente
houbo unha desestructuración
do galeguismo porque os Reís
. Católicos-e os Borbóns procu. raron que os bispos fosen de
fóra e só houbo 15 galegas en
300 anos mentras o estudantado tiña que marchar fóra_para
formarse.

A lgrexa non chegou nunca ao
galeguismo, estivo sempre ausente da galeguidade até que
comezamos cos · colóquios do
66 e 1 o con Encrucillada e lri-

Está a ser máis fluida a relación co novo arcebispo de
Santiago?
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Preven criar ou acondicionar
150 centros de secundária,
cando a súa filosofia foi adicar
este ano á construcción de novos edíficios 182 millóns ·de pesetas, un. 70% menos' que o
curso anterior. .
·

O progreso
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

que Xosé Blan~o
nos trouxo
a Palas de Rei
Ou a diferéncia
entre o caciqui~mo
conservador e o
caciquiSIJlO progresista

PROGRESO
NANINA SANfOS
.

:;.:...

-···

Con esto do progresd:· &a-modernidade, do desenvolvimen~o · e
outros avanzQ.s próprios do século que vivimos, ·estamos· éhegando ao mal .A ese mar onde queren tirar as vacas loucas .e n
Inglaterra po.rque non dan incinerado o volume de animais coa
velocidade pl=ecisa.

· Non escrebo estas verbas ' só .
par.a denunciar un fenómeno As probes vacas toleáronnas por querer cambiadles a sua natureza, trocandoas de hervivoras en carnívoras a base de pensos
qúe todos de sobra coñecemos
-o carrexo de votantes- e "mellorados" que as farían medrar máis, dar máis carne, máis
grácias ao cal se manteñen im- leite e, a final o que aparella forzar_a vida e sobre todos aos seperturbábeis non poder aqueles res vivos. Igual que esas sementes de pataca que teiman en inque nesta terra o ostentan.
troducir de fora porque son máis baratas e porque somos tan

O Times de Londres
di que coas vaca.s vai
ao forno ·o seü
embl·ema literário máis
· poderoso desde
Fielding a Chesterton.
Mataron ao John Bulf,
o Xan Tauro británico. ·
."Alá vai -di o xornala derradeira
posibilidade de
preservar o naso .,,.,
querido símbolo de
forza e liberdade: non
sabemos de nación
que teña recebido un
golpe tan esmagador
· no seu amor próprio
coma o que lle acaban
de dar aos británicos".

No entanto El Corte
Inglés oferta boi de
Irlanda e ·deixa a vitela
galega a perder a sua
gran oportunidade.

Endesa, o r:naior

'.:

'\'').

complexo mineroeléctrico do Estado
español, qüe gaña
40.000 millóns ao ano,
contamina toda unha
bisbarra e apenas
deixa benefício no
chan galega, non é
moi dada a
información. Edita
unha revistá, to nome
d~ empresa, que ·se
dedica a comentar os
ovnis vistos na zona,
as queimas de haschis
que se realizan na
central e outros temas

Hai uns poucos anos, Xosé
Blanco, senador daquela do
PSOE e hoxe deputado, lembrouse da súa Ferreira natal e
decidiu que quería ser alcalde
da vil a de Palas de Rei . Que
grande ledícia!. Viña a gqvernar
Palas o senador dun partido
"progresista" e "democrático".
Quen sabe se mesmo a sacarnos das v~rzas e da tobeira escura na que esta vila segue a
estar!. Quen sabe se a democratizar dunha vez por todas este anaco -de ·
nación!. El,
Xosé Blanco
(José Blanco Se"icase
agora desde .
que lle .rende carretas votos
pleitesía a
Francisco paraoPSOE
Vázquez), fálopola
lonxe de facer
un alarde de democrácia e
democrácia, máispolo
decidíu que
debia empre- progreso.
gar os mesmos médios ·
que o PP para acadar a
alcaldía, coa ·
diferéncia de que o partido de
Fernando Pensado carrexa os
votos dun xeito natural e sen
ambaxes como eixo no que se
artella a súa estratéxia política
e defende teimosamente este
rasgo antropolóxico que tanto
nos caracteriza; iso si, desde
unha_ perspeitiva conservadora.
Pola contra, os do PSOE cisman en autodenominarse "demócratas" e "progresistas", e dicer, que carrexan votos para
darlle a Palas un governo de
progreso; iso dixeron alornenos
nas pasadas municipais para
xustificar a sua Armada lnvencibel de taxis e coches particulares á caza de votos. Perderon
por pouco e daba magoa ver os
seus rostros amoucados. lso si, ·
se houbo un mao na pelícu.ra fói
o BNG,-. xa que por culpa da $úa.
preséncia se lle restaron ao .
partido do Blanco eses votos
que precisaba para governar;
seica foi o Fernando Pensado
que lles pagou para que se presentasen e lle restasen forza ao
seu. contrincante.

miñasxoias que acabamos crendo que o que ven de fora é mellor que o que ternos na casa (agás o vil)o e o porco).
E seguramente igual que esos abonos "super" (" quinse quinse"

e etc.) que che dan repolos en_un plis plas e outras cousas que
queiras que che produza á terra .
·
Non son afiliada <lesa igrexa carca de "cualquera tempo pasado
foi millor", porén, estas ideas e prácticas do progreso, a modernidade e o desenvolvimento, póñenme os pelos de ponta. •

do PP; digo eu que ven sendo
algo así como_comparar o terrorismo da ETA coas "labouras
de limpeza"_dos GAL.
O dito, cómpre pararse nos matices . Agora ternos a un Xosé
B)anco que tornou a José Blanco por obra e grácia dun ·Soldo
de deputado nas Cortes de Madrid, que é quen de denunciar o
caciquismo e ao mesmo tempo
ordenar ás súas hostes que
carrrexen votantes nun país onde a súa pitoñez impídelle ver a
debacle constante "Clun partido
político que como único programa ten a falácia e maila mentira de cara ao povo, a máis dun.ha visión· moi particular do que
é o progreso e maila democrácia. Comprería xuntar os significados de hipocresía e caciquismo no crisol dunha soa verba
para definir axeitadamente o
concepto que José Blanco ten
dos devanditos princípios. •
XosÉ CEA
(PALAS DE REI)

nación da LOHAPA e a negativa dun direito fundamental como o da autodeterminación ga1e g a (recollido na Carta da
ONU).

.:_o patente e contínuo desprezo dos dous partidos estatais
(PP e PSOE) e da lgrexa católica cara o idioma galega, con repetidos incumprimentos da lexislación amasando asi tm repúdio claro á língua coma parte integrante da história da nación
galega (claros exemplos destas
políticas son as firmes e incmprensíbeis negativas a expresarse no idioma próprio da Galiza dentro das institucións, asi
como o apoio a certas manifestacións en contra do ensino en
galega, feítos que incompren a
lei e que son un fidel refrexo do
carácter intransixente da política
do Sr. Fraga).
A miña reflexión é: por que o Sr.
Fraga lle oferece a España o
que lle negou e lle segue negando a Galiza. •
MANuELPosE

o ·estado federal
· de Fraga

Son un emigrante galego residente en ·Barcelona que, a causa das ·declaracións ·realizadas·
polo presidente da Xunta de
Galiza, Sr. Faga lribarne, a di.versos meios de· comunicación
dando a sua opinión sobre unh a posíbel
estruturación
de tipo federal para o es- Fala de
tado español,
non
podo federalismo e
Nestas pasadas Xerais do 96,. agachar a mi- antes negou a
erre que erre; esta· vez até ne-· · ña sorpresa e
des e s x aria aut~eterminaci
gaban o evidente e veña a ·acusar e mesmo denunciar aos do
apelar á me- , de G i··
mória do cita- on
aiza no
PP por carrexar votos, cando
do persona- parlamento
eles volta a facer o mesmo de
xe, lembránnovo. Páis o naso de contrasdolle diferen-·
tes, cómprenos saber apreciar
tes pontos reos matices do que aquí vivimos: seica se carretas votos . ferentes á
sua política e
para o PSOE fálo pela demoá do seu partido ao longo do
crácia e ·máis polo progreso, e
mesmo estás no dereito de de- . seu "reinado" na Galiza.
nunciar ante a prensa e o poder xudicial o exercício desta -O ataque ao aspecto diferencial da Galiza, coa non impugactividade fraudulenta por parte

(BARCELONA)

Un mapa escolar
contra a igualdade
de oportunidades
A Consellería de Educación
acaba de publicar o mapa escolar e as reaccións non se deixaron agardar: todas as comarcas
de Galiza, país, sindicatos e estudiantes levantaron a súa voz
contra un proxecto autoritário. O
conselleiro (que tamén debe fa . .
lar en. catalán nos seus círculos
máis íntimos) retrasou a súa comunicación para despois das
eleicións e negouse a discutí-lo
coa comunidade escolar.
Presentaron un desastre que
para o único que serve é para
dicerlle a moitos moz·os e mozas que viven no rural, que terari que desprazarse por povos
de alta montaña 40 ou 50 quilómetros para poder estudiar a
ESO. E ainda non garantiron os-servícios de comedor e transporte escolar.

Dínnos onde debemos realizar
os nosos estúdios, pero non onde vamos a matricularnos, xa
que será imposibel dotar aos
nosos institutos dos médios necesários para a reforma, cando
o recorte real en inversións educativas suma nos dous últimos
anos un 32%.
Unha rede de centros que non
contempla que para a aplicación da Loxse fai falta un aumento dos presupostos é unha
fantasmada. E resulta preocupante que non inclúan dentro
de esta organización de escalas, aos cólexios do ensino privado, o que lles permiti rá a estes últimos , en sinar dende os
cero até os dezaoito anos , en
prexuício da educación pública
á que o PP está tan acostumado a marxinar.
Tamén se ~ squece n de planificar o ensino infantil, a FP , as
escolas de idiomas, os bacharelatos e os conservatorios de música, aos que é imposible acceder por falta de prazas.
En resumen , un ataque a un ensino no que
non eren, porque para eles
non é un de- Unha rede de
reito e porque
traballar por el centros que non vai contra 'os
contempla que
seus pri nc ípios. Esa é a para aaplicación
razón para
que presenten da Loxse fai falta
un documento un aumento dos
plan ificado a
súa medida. presupostos é

unha

Creo que agora máis que fantasmada
nunca é necesário que profe so res , pais
e estudiantes
nos movilicemos en defensa do
ensino público . Pensemos que
non todos os nosos pais, nen os
próprios mozos ternos o futuro
solucionado.
Cada vez é máis difícil estudiar
e o custo dos libros, o pago de
autobús (que antes era gratuito), fotocópias, matrículas, precarización dos nocturnos (instalacións, masificación ... ), falta de
prazas ... son os motivos.•
XOSÉ LoRENZO PulME
(MEMilRO DO COMITÉ LOCAJ.. DO
SINDICATO DE ESTUDANTES)

Galiza
xa de rebaixas
no Parlamento
.Español
Coma sempre, promesas falsas
as feítas polos líderes do PP de
que os deputados eleitos por
Galiza ian entrar coa forza nesta
léxislatura: Nengún deputado
g~lego ocupa carregos na Mesa
do Congreso ou do Senado.
·¡Toda unha entrada Triunfal!
Mais se o do PP era agardado,
en boa parte, polo afeitos que
nos ten; surprende, revisando a
hemerotec;:a do 28 de Marzo que
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os xornais destaquen que só 2
deputados: Pilar Rahola de ERC
e Begoña Lasagabaster de EA,
se expresaran nas línguas nacionais respeitivas . Os deputados galegos , incluidos os do
BNG , non figuran nesa excepción , deixando o naso idioma
para
actos
menos solemnes e unha
vez máis ad mitindo o su .: Todo parece
cursalismo so- indicar que os
bo r do caste1án .
Menos nosos flamantes
mal que Car- deputados
los Pr ínc ipe
prometeu a nacionalistas
Constitución van esquecendo
en Galega e
puxo un raio aeséncia que
de 1u z ne se nos da razón de
día escuro ,
ainda que fo- ser como nación
se no Senado.

" • 't

, ..

•

1

f

I

~.. i-~ -r~ ':.\.

I',

f

\ , f

I

1

t ' ). f ' C f ,,

'

..

(LISBOA)

Selección
Buio, Nacho, Porto, Otero, Michel, Vicente, Xose Ramón, Manuel, David, Fran, Losada ... Arsénio Iglesias.
Realmente vai ser moi fermoso
o poder ver a todos estes grandísimos xogadores galegas vestindo as cores brancas e celestes da Selección Galega de Fútbol. Que siareiros do Depor, do
Celta, do Campos, do Ourense,
do Lugo ... poidamos berrar xuntos, sentir as
mesmas cores
xuntos, vai ser
un dos chan- Se nós non 0
zos fundamentais na longa e exiximos, as
teimuda tarefa
mentes ben
de sentir o or~
gullo de seren pensantes da
galegas, con
Federación
maiusculas.
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cos xa teñen convocado en diferentes ocasións as suas 'respe itivas selección s ... Por que
nós ainda non? Este, o naso
vello país vai espertando paseni ño e seguro que moitos, a
meirande parte dos que estades a ler estas liñas pensadas
máis ou menos o mesmo. Pois
se e asi, fagámonos e~coitar. E
xa remato cunha derradeira re- .
flexión ... realmente é un grande equipa. Unha grande equipa
galega. A nasa Selección.+

19

./

Llífl~

de meigas no que eles
chaman "todo un

akelarre".

Nun dos seus

artigas de fondo The
Economist loubaba a
José Maria Aznar por
ter "astutamente
M.P. GoMEZ.:VAIADFS GoNZALEZ
ocultado as suas
(VIGO)
~artas- en políticaeconómica" e engadia
A suba das taxas
que "nos vindeiros .
catro anos terá que
Hai uns anos fun membro dos
Comités Abertos de Facultade
atapar a man de· ferro
en História e a razón fundamenpara adoptar as
tal que me moveu a participar
no movemento estudiantil, era a
medidas radicais que
fonda convición d~ que os estu( ... ) causarán .aos
diantes tíñamos que loitar por .
mellorar a L)niversidade, porque
españois ainda máis
é algo do que formamos parte,
·dar económico do que
en lugar de resignarnos a tomar
apuntes como máquinas que
xa están a sofrir". Pero
non pensan.
o Economist conclue
A princípios de curso tiven a
que grácias ao señor
oportunidade de viaxar a Praga
González os españois
cun grupo de estudiantes de 3º
de carreira ---:a maioría tiñan
xa están afeitas, ainda
sobre 21 anos-, e quedei desagradabelmente sorprendido ·.· - que con dose menor, á
de até que ponto a insolidariemesma medicina.
dade ci-menta a maioría dos
seus razoamentos. Xujstificaban a suba das taxas académicas co gallo de que a Universidade hai que financiala dalgún
xeito. Case se alporizaban de
que houbese, segundo a súa
opinión, moitas bolsas e de
moita cuantía.

Xosé Luis Barreiro

busca equipa, despois
de sofrir unha grave
lesión que o tivo
Tentei explicarlles que a ensiapartado dos· campos
nanza pública non hai que financiala a costa dos alumnos,
durant~ seis anos, e
porque ?<Unto coa sanidade,
teoriza
en Galicia
son cuestións sociais; senón
dunha mellor reorganización
Internacional que os
dos recursos -non aumentanperiódicos non
do por exemplo, as -subvencións aes centros · de ensino
. man_ipulan, senón que
privados-.
lles falta calidade. Con
Hai moi poucos alumnos que tetres ou catre bos
ñan grandes bolsas e os que go- ·
columnistas, afirma, a
zan dese dereito é debido á pe- .
núria económica da família causa arranx$base.
causa nada envexabel por outra
Mal lembra º·pouco
·parte-. Por regra xeral -eu tamén fun bolseiro- unha bolsa
.que lle serviron a el no
non é suficiente para cursar estú· seu' dia os tres ou
dios durante un curso universitácatro bos columnistas
rio lonxe do domicílio familiar: A
isto hai que engadir que os alumque lle eran
nos tardan . meses en cobralas,
polo que, o que non dispón ·de

favorábeis.

Galegade ···

E amigos. lsto
é algo que só Fútbol non van
depende de mover un só
nós. Dos sia- ded
reiros galegos
O
Alfredo Guisado, como resulta
que
ternos
obvio, non é un autor en casteque facer oivir
lári e o único que ten er:i común
a nosa voz.
con Llanderas, o Paco BernMPor que é evidez o Pérez- Barreiro é a obra
dente que se nós non o exixien galega. Mais ainda, os textos
mos, as mentes ben pensantes
en castelán deste último son
da Federación Galega de Fútmarxinais.
bol e maila Xunta de Galiza
Como se ve, mais unha vez, a
non van' mover un só dedo palóxica non lle axuda na argura facer realidade o soño. O
mentación e tampouco a memo- · naso xusto, fermoso e posibel
ria, pois no "Diccionario da Litesoño. Se os cataláns e os bas-

(MARIN)
·."'

RICARDO PALMAS

Con eses catre nomes non procuraba mais do que suliñar, a
partir das premisas deitadas no
prólogo desa obra, a inconsistencia do Vaballo feito pola equipa
dirixida por Dolores Vilaveora:

FRANCISCO VAZQUEZ TuoITIÑo
~.. ~, - ..

Sen ánimo de que a polémica
arredor do Diccionario da Literatura Galega chegue a ser como
o Bolero de Ravel, que semella
que cando vai rematar a orquestra calle noves folgos, debo volver a me referir a esa obra, sonadísima pola negativa.

E, para rematar compre dicir
que quitar do peto o asunto do
nacionalismo para defender as
lacunas do dicionario non re·sulta mui convincente. Esa posición ideolóxica pode ser condición suficiente, pero non é
necesaria, para distinguirmos
un escritor galega dun galega
escritor.•

Pois ben , sucede que eu
non fa cía tal
acusación ao
dar os nemes
de
Alfredo
Guisado,
Francisco Luís
Bernárdez, Nicolás de las
Llanderas e
Fernando Pér e z - Barre i ro
Nolla. Estaba
ben claro que
eran exemplos
de autores que escribiron en galega e que, apesar diso, foran
esquecidos.

. Todo parecé indicar que os nasos flamantes deputados nacionalistas van esquecendo a
eséncia que nos da razón de ser
como nación : a nosa diferenciación cultural cuio máximo exponente é o noso idioma e un marco legal que permita a soberanía do noso pavo. Existe a posibilidade de que toda reinvidicación quede reducida a máis autovías, millares casas e coches ... para os galegas, é dicer
limitar a nosa dignidade a ser
máis e mellares consumistas .e
· renunciando a liberdade, cultura
e identidade do cidadán e do
povo galega co cal limitaremos
a nosa .existéncia a parte que ternos no noso ser de animal irracional.+

•

ratura Galega" aparecen Francisco e Julio Camba, Leandro
Pita Romero e Camilo José Cela. Seica non son eles "autores
en castelán"?

nomes non
procuraba mais
do que suliñar a
inconsistencia
do traballo feíto
polaequipa
dirixida por
Dolores
Vilavedra

Que os depu - '
tados do BNG
prometesen a
Constitución sen rechistar e sen
completar coa fórmula por "imperativo legal" utilizada por deputados de Euskadi e Cataluña
e aceitada como válida polo Tribunal Constitucional significa o
sometimento total-a. esa Constitución que impide o dereito de
Galiza a autodeterminación e a
soberania do pavo galega sobar
do seu território.

LF

Dicionario
e autores
en castelán

A sua coordenadora, Dolores Vilavedra, dixo estar sorpreendia
de que "militantes nacionalistas
acusen ao dicionário de non incluir autores
en castelán,
cmo fai o mesmo Pal más" Con eses catro
(ANT, nº 718).
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Ignacio Ramonet,
. director de Le Monde
Diplomatique, quen
afirma que os
periódicos dependen
hoxe das
necesidades de
"promoción, dos
anunciantes e da
maqueta", esa
ditadura do diseño
que non condena as
ideas por perigosas,
senón por fea$.

A televisión gal·ega,
máis próxima cada
vez do esperpento,
condenou a a reunión
do deputado do BNG .
co Rei ao quinto
pino dos noticieiros.
Foi mellor tratada
Pilar Rahola. O que
era unha novidade
para Galiza
mereceulle máis
interés ás televisións
privadas de fóra.

Garcia Sabell,
delegado do governo
e presidente da Real
Académia, non asistiü
á Semana de
Filosofia,, dedicada á
língoa, porque estaba
"politizada". Como
sobr~ ·este tipo de
saidas verbais
quedou xa todo dito
·en 1936, só falta
lamentar a
moralidade tan
escasa da
personaxe.+

cartgos, ten que endebedarse ou
malvivir mentres non a recibe.

PRESIÓN

trializados remate por imporse.
Cando os brancas escomenzaron a ocupar território· indio en
América do Norde, houbo un xefe indio, Tecumseh, que tentou
unir aos indios para poder oferecer resisténcia á expansión dos
brancas. Hoxe, os indios están
marxinados en reservas.

É tan evidente que os estudiantes con poucos recursos. están
en clara desvantaxe á hora de
XAN X. PrÑEIRO
acceder a estúdios superiores,
que calquera discusión sobre o
tema resulta absurda. Tamén é É o conto de sempre. Mestu.rámonos na onda e asumimos a
presión coma un signo do tempo, coma outra forma de noxo
evidente que a suba das taxas
Vexo como o veria Manuel Anacadémicas non serve máis· cotián. Non teñen mais que velo: o Barsa presiona ao Atlético
tónio, un mundo galega que se
que para perpetuar esas desi- · como Aznar presiona a Pujol e viceversa. Fumega a Copa, vagualdades. En non subiron ca- poriza.s e a lexislatura, e a dialéctica centroperiféria véntilase no · _esvae, e se cnvirte en arqueoloxía. Mais a loita contra este protro pesos, pois levan vários
fútbol todo o que leva tresverquido .na política.
ceso de unificación non é inútil.
anos subindo .
No país, hai un único partido po-:
É certo que os alumnos que aca- Alguen debería decatarse de que a família, o Estado _o u o equi- lítico galega con posibilidades, o
B.N.G., e un sistema multipartidan unha bolsa non necesitan líbrio internacional non son mais que unha cociña ben cumpripagar taxas, pero tamén é certo
da onde as ondas fumegan e os pais presionan aos fillos, as ba- dista que lle pode permitir acceque os alumnos de famílias con
ses aos líderes, os ministros aos xuices, os governos aos gover- der ao poder. Os resultados que
obtivo son moi interesantes,
poucos recursos que perden a
porque non aumenta votos, cobolsa un ·curso, non poden seguir nos e asi sucesivamente co seu correspondente viceversa.
mo outras forzas, senón que
estudiando, mentres que os fillos
Igual que o soño da razón produce mónstros, a presión xera multiplica votos. O seu lider, ·
de famílias podientes, aínda que
X.M. Beirás, é o indiscutibel línon teñan bolsa ou suspendan · . uns.. vapores que se fugan para aventurarse en idílios gaseosos
curso tras curso, non teñen ese
que parecen o que non son. Esa é a ventaxa da política sobre der do nacionalismo galega. Di
problema, e pódense permiti-lo
o fútbol. Porque se na Copa so hai un que a pon na vitr~a; na que quere cambiar as causas .
luxo de eternilexislatura nunca se sabe. Digo isto porque estaba eu cavilando Prégolle, polo moito que hai en
zar a súa vida
sobre o pressing aplicado ao Parlamento cando chamou un que xogo, que saiba levar a súa naestudiantil, se
estivera naquilo da "Operación Roca".
ve pala direción correcta.
os pais 110 Osfillosde
consenten.
famílias
Non sei se o B.N.G. gañara ou
-Tento que celebrar qll:e se impón o noso proxecto-- dixo.
non . Mais é evidente , - cos
Estes alum:- podentes, aínda
meus respeitos, porque ningún
nos de 3º de
Pensei que falaba da Liga de primeira até que aclarou:
home ten dereito a rirse da ignocarreira cos que suspendan
ráncia doutro-, que o nivel culque me tocou curso tras
-Para que o saibas, a "Operación Roca" non foi un fracaso , só tural médio dun votante nacioviaxar, e que
que igual que algunhas mámoas foron convertidas en pedrogu- nalista é maior que o dun !ábrenon coñecía, curso, non
llo o penedo inicial é agora ·un cantullo mais funcional e aco- go vello e semianalfabeto que
- ~~nb:nf~~7~~~ teñen problema
sempre vota
modatício; chámase -Ainar.
podientes, e
Poder. lsto
non se decapode decidir.
Debin imaxinar que ao meu interlocutor lle patinaban as neutan de que a .
ronas, pero preferin pensar que debía ser cousa da presión e Na Baixa lda- Vexocomoo
realidade para
os seus vapores. Abrin a fiestra coma quen destapa unha ola. d'e Media, a veria Manuel
moitos é máis
difícil, ou aínda eren nos Reis
Compria descomprimir. Foi unha mágoa que lembrase de súpe- língua galega
Magos e viven nun mundo que to que me quedaba média hora para entregar esta columniña.+
era concebida António, un
non existe.
social mente mundo galego
cma un distinque se esvae.
Os argumentos que me deron,
tivo de cultura
de que os que o teñen máis difíque dignifica- Maisa loita
ba a quen facil, se o conseguen, serán privilepor tanto de diferenciación, desAlfonso X. lsto non serve de
cía uso dela. contra este
xiados, sóname a "sálvese quen
tes pavos, como poden ser a remoito hoxe, por canto os prólixión, a cultura ou a língua, tenpoida", sóname a conformismo e
A conciéncia proceso de
prios signos de identificación estan de ser soterrados-polos sigxustificación dos priviléxios das
do naso pasapañois están senda soterrados
clases sociais dominantes, que o
nos de identificación da estrutupólos doutra estrutura maioritádo e da nasa unHicación non
Estado ten o deber de paliar.
ra estatal maioritária, neste caso
siuación pre- éinútil
ria, os Estados Unidos, que esEspaña, que ten sido a parte
tán a espallar o seu american
sent debe faEn Suécia, un dos países máis
máis forte, que como tal, fixo vir
cernos trocar
way of lite. Todas sabemos cóadiantados do mundo, os cidaao seu rego á máis feble.
mo ·é a bandeira americana, e
de forma de
dáns pagan máis impostas, pero
incluso que ten cincuenta estrepensar. Con
o sector público é moito' máis
Lembro cando era nena. A miña
anterioridad e
las, pero moi poucos saben cóamplio, e o Estado corrixe .as
nai ensinoume a ler en castelán;
mo é a bandeira de Zambia ou
dixen que a
_
desigualdades, que son moito
Belize; nen sequera que son
os meus pais sempre me talacultura dos pavos industrializamenores. Na ensinanza por
ron en castelán. Dei en albiscar,
dous estados.
dos se ia impór. Pero engadín
exemplo, a matrícula na Univerhai tempo, que identificaban o
que a loita contra este proceso
sidade é gratis.
castelán ca poder, coa riqueza.
De feito, semella que o único
de unificación non sería inútil.
E no,n os culpo, pois qué facer
sistema de governo que racioCando' alguén pon trabas ao
Neste país,' moitos estudiantes
cándo nas instáncias públicas,
nalmente se pode aceptar hoxe
emprego dunha língua, como o
movilízanse por unha equipa de
na Escala, ou na lgrexa, se emé o sistema multipartidista ocigalega, ou afirma que un home
fútbol (normalmente os que non
pregaba o castelán?
dental -na práctica bipartidisbranca é superior a un home
fan ningún tipo de deporte), pero
ta-, e que debemos rexeitar tonegro e viola os dereitos fundanon move~ un dedo polos proO galega era unha língua de
dos os demáis. E máis que promentais da persoa, e isto semblemas do agro, ou da pesca, ou
prestíxio na Baixa ldade Media,
babel que o sistema de valores
pre paga a pena denuncialo.
1
dos seus próprios compañeiros
sobre todo na Corte Castelá de
dos pavos maioritários ou indusde estúdios. Como se .este país
Lín .º libro que Jhon Briley lle
vivise db fútbol, e nori houbese
adicou a Steven Biko, o líder sunengunh~ outra indústria, nen
1af ricán que loitara contra á
problema que atender. Cando
apartheid. O seu pensam~nto é
A Aldea Global
realment~ .o fútbol profesional é
válido para os galegas. E hora
un negócio feito a costa dos mal
de rematar coa idea de que unestá ab~rta ás vosas col~boracións,
chamados afeizoados, que gasha cultura, coma a española ou
dében incluir o nome e apelidos.
tan miles de pesos en chamarlle
a americana, é s~perior a outra,
mal nacido a un árbitro en vez
coma a galega. E hora de enside gastlalos no teaJro ou nun
narlles -aos nenas a história de
Os textos' non deben exceder as 45 liñas.
concert~ de Mozart. E triste.+
Galiza, a nosa cultura g~lega.
As nasas cidades e vilas. E hora
de que teñamos os nasos próXo.AN F. PÉREZ ARGIBAY
Envios-a:
prios heróis galegas. Non é algo
'(ESTUDANTE DE HISTORIA)
que España nos deba dar, ou
A ALDEA GLOBAL
nos vaia a dar, senón que é alANOSA TERRA
go que debemos facer por nós
mesmos.
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Unificación
e sobrevivéncia
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Apart. 1.371
36200 Vigo ·

O pavo galega atópase na mesma situación na que se soen
atapar os pavos que están integrados nunha estrutura estatal
maioritária, e sn minoritários nela. Os $ignps qe i.d.entificacióo, e
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Hoxe Suláfrica é un estado democrático, onde todos os homes
con independéncia da súa raza,
son iguais, e teñen os mesmos
dereitos.+
XAVIER BALO COUTO

(SANTIAGO)
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Os sociolingüístas non acreditan na
'harmonia lingüística' en sociedades ·diglósicas
.Garcia Sabell negóuse a asistir aos debates porque habia 'connotacións ideolóxicas'
do gala do seu socialismo xa que
"estar comprometido coa causa
galega é estar comprometido coa
causa dos desfavorecidos, dos que
padecen a história" co que rexei. tou unha interpretación colonialista da situación diglósica do país.

• CARME VIDAL

O conflito lingüístico
que devén da
situación de
dependéncia de
Galicia impede poder
falar de calquer sorte
de bilingüismo
harmónico entre o
galega e o español
segundo están a
recoller os relatórios
de boa parte dos
participantes na XIII
Semana Galega de
Filosofía que se está a
celebrar en Pontevedra
desde o Luns dia 8.
No congreso organizado pola Aula
Castelao de Filosofia e que nesta
edición se centra na análise do tema
"Filosofia e Língua" máis de trinta
conferenciantes e comunicantes están a poñer sobre a mesa a análise
da língua desde distintas perspectivas, nomeadamente sobre a resisténcia das línguas minorizadas e a dependéncia das análises da situación
de colonialismo das nacións sen Estado. Filó ofos, lingtiístas e representantes de diversos colectivos e
institucións implicadas na normalización lingüf tica de Galiza foron
convidado pola Aula Ca telao co
fin de que se apresentase un amplo
abano de todas as propostas existentes na actualidade cando e dá unha
ituación de perda de espazos para o
galego no país. Das xomadas que
até o momento e celebraron queda
a reflexión de que é preciso falar
dunha situación de colonialismo para comprender o conflito lingüístico
que se dá na Galiza onde a diglósia
imperante volta falsa a consideración de "bilingüismo harmónico"
promovida polo govemo de Fraga.
Pola Semana Galega de Filosofia
pasaron no transcorrer destes cinco
dias intelectuais como Adam
Schaff, Femando de Andrade Belo,
Louis-Jean Calvet, Silvia Tubert,
Donald Davidson, Txillardegi, Marietta Gargatagli ou Aureli Argemi.
Na análise da situación galega, recollida nas sesións de tarde, debateuse a situación da língua na administración, sociedade, ensino, meios
de comunicación ou a problemática
da normativización. Con este fin
foron convocados representantes de
organismos e institucións -entre
eles a MNL, Dirección Xeral de
Política Lingüística, ASPG, Secretaria Xeral de Comunicación ou a
Nova Escola Galega- xunto ·con sociolingüístas como Alonso Montero e Fr-ancisco Rodríguez.
A boa acollida que tivo a realiza-

Cambiar o marco legal

Os debates da Semana de Filosofia son seguidos por oitocentas persoas.

ción deste congreso, adiado por
outras instáncias, qµeda á vista nas
máis de oitocentas persoas inscritas
e no interese mostrado polos participantes nos debates. No entanto, a
Aula Castelao criticou duramente a
auséncia comunicada a última hora
polo presidente da Real Académia
Galega, Domingos Garcia Sabell,
que tiña previsto presentar o martes día 9 unha conferéncia. O presidente da Academia cambiara de
opinión sobre a sua asisténcia ao
congreso por "ter lido nos meios
de comunicación que estaba a haber debates e comprobar que na celebración do congreso babia connotación s ideolóxicas". Vários
membros da Aula Castelao denunciaron a auséncia dun "cargo político" que mesmo tiña esixido previamente para a sua participación
unhas condicións "que eran en todo caso excepcionais pero que se
aceitaron porque se pensou que a
RAG teria que estar presente neste
congreso. G~cia Sabell negouse a
estar nunha mesa redonda ou participar en calquer sorte de colóquio e
mesmo reclamou uns emolumentos
maiores dos que se adoitan ;:>agar
.aos conferenciantes".

Conflito social
O sociolingüística e político nacionalista Francisco Rodríguez e o
profesor Xesus Alonso Montero
foron os encargados de encetar as
sesións nas que se debate a situación da língua na Galiza. A preséncia dos dous xa históricos do
ensaismo gaiego mostrou diversas
·perspectivas de interpretación da
cuestión e dos impedimentos e posibilidades de cara á normaliza·ción lingüística do país.
Francisco Rodríguez rexeitou que
se poidese considerar o conflito como un pr9blema individual nunha
situación-.diglósica na que o galego
segue a ser "o idioma subordinado,

dependente e colonizado". Segundo Rodríguez a política lingüística
desenvolvida polos organismos da
administración autonómica só están a "facer que se fai sen cambiar
a realidade". A defensa do catalán
por Pujol, considerándoo como base estrutural da existéncia da nación, elemento de coesión social e
de protección necesária fronte ás
inxeréncias políticas contrastaría,
para os nacionalistas galegas, coa
atitude mantida polo presidente da
Xunta, Manuel Fraga quen fai unha "utilización política do idioma
de xeito manipulador en actos de
relevo público" en tanto que desaparece na esfera privada ou non
oficial. O retroceso na normalización lingüística non coincide, segundo Francisco Rodríguez, cunha
disminución da conciéncia social cunha maioria que se autodefine
unida sentimentalmente ao galegosenón que se debe á própria actuación do poder político que segue
unha "práctica de mu-cotización baseada na tese da harmonía" sen por
iso facer valer nen a própria lexislación oficial que "non é de abrigado cumprimento senón de tendéncia para quena queira aplicar e que
non conta siquer co amparo da administración".

A. IGLESIAS

Non asi, Alonso Montero buscou .
reponsabilidades máis alá do poder
político e mesmo no caso do ensino puxo en tea de xuizo a actuación dos ensinantes á hora de escoller diferentes normativas como
unha das causas do rexeitamento
do galego por parte do alumnado.
O profesor da Universidade de
Santiago que· calificou ao galego
como "lmgua de pouco estado· e
mal executado e interpretado" e requeriu a necesidade de tirar todo o
proveito da pouco explotada Lei de
Normalización Lingüística, botou
boa .parte do seu tempo analisando
a participación no proceso de normalización lingüística do BNG.
Para o autor do "Informe Dramático sobre a língua galega", que
compartia mesa co deputado nacionalista, o BNG é a forza máis comprometida coa causa da língua galega pero dixo que non seria óptimo nen operativo identificar a loita
polo idioma coa organización nacionalista xa que debían ter "importáncia de preferéncia extraordinária" persoas como Carlos Casares, Víctor Freixanes, o ILG e certos membros daRAG.
Alonso Montero tentou desartellar
os argumentos nacionalistas facen-

Xesus Alonso Montero, eñ primeiro plano, e Francisco Rodríguez na mesa redonda inaugural.
A. IGLESIAS

O alcalde de Allariz, Anxo Quintana, tentou na sua interyención botar
abaixo o mito da dificuldade da normalización da Administración. O
proceso seguido no concello ourensán pasou por "facer normal dentro
o que era fóra". De tramitar toda a
documentación en español en poucos meses conseguiuse que o concello desenvolvese todas as suas actuacións en galego e na actualidade
"xa o 80% dos escritos que apresentan os viciños están feítos en galega". No eritanto o alcalde naciona- ·
lista defendeu a necesidade mudar o
marco x\JTÍdico co fin de normaliZar
todos os concellos galegas.
A mesma experiéncia e case coas
mesmas conclusións expuxo o notário e membro da Asociación de
Funcionários pola Normalización
Lingüística, Vitorino Gutiérrez
Aller, quen decidiu invertir os termos e utilizar sempre o galego no
seu despacho a non ser que o usuário esixa o castelán. Para G. Aller a
Administración de Xustiza é un bon
exemplo da imposibilidade de falar
de bilinguismo harmónico, ''do ponto de vista lingüístico as duas línguas non están en igualdade legal.
Hai obriga de coñecer o castelán e
só dirieito de falar o galego".
A mesma fenda linguística de carácter diglósico foi denunciada
polo psiquiatra Emilio González
Fernández, quen acusou o désequilÍbrio existente entre a cultura
popular e a linguaxe empregada
polos profisionais dos centros de
saude, polo que demandou un
achegamento comunicativo entre
os usuários e o persoal sanitário.

Planificación lingüística
con apoio xurídico
O socio-linguisfa e profesor da
Universidade da Sorbonne, Louis
Jean Calvet, debullou problema da
planificación lingüística e a intervención estatal sobre os falantes,
reivindicando "a liberdade fronte
ao poder do planificador. A diferenciación no xeito de desenvolver
os planos de actuación sobre a língua devén da oposición entre unha
postura nacionalista e dirixista por
unha banda e outra liberal; e non
pola dicotomia esquerda/direita".
A territorialidade lingüística como
requisito necesário para a supervivéncia das línguas foi a tese defendida polo sociolinguista basco Álvarez
Emparanza Txillardegi quen negou
pola contra que se puidese dar a coexisténcia entre duas línguas do mesmo ámbito sen conflito. +
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Filóloga encargada do informe sobre línguas e culturas minorizadas da UE
• G. LUCA

Olga Profili, filóloga
.e ncargada do informe ·
sobre línguas e
culturas minorizadas
da UE, di que non
coñece ao
parlamentário en
. Estrasburgú Fernández
Albor, do PP.. "Non lle
se'i os nomes d~ todos
deputados", engade
prudente. Para a
linguista gre ga,
interlocutora dos
idiomas minoriz~~dos
dentro da Dirf!cC.ión
Xeral XXII da Comisión
Europ'ea, a demanda
de ·axÚda do
Parlamento Europeo a
prol das linguas
excluidas dos
pr9gramas máis
importantes e a cada
maior. Como
conferenciante na XIII
Semana Galega de FiJosofia, presentou un
avance do informe'
Euromosaic, sobre
producción e
repr<?ducción dos
grupos linguísticos
mino:rizados da. UE.
De que valen as institucións da
VE para as línguas minorizadas
se as decisións básicas a respeito
do seu idioma dependen dos Estados ·que governan o ~xecutivo
da UE?
.

._

Desde hai máis .dé dez anos, a Comisión prestou apoio financeiro a
promoción das ·línguas excluidas
nos programas das línguas máis
importantes da UE. A Comisión é
un executivo que pode facer propostas e elevalas ao Parlamento.
As decisións da UE teñen unha base legal, .aprobada polo consello de
ministros. A acción a prol das lín_g u as excluidas dos programas
máis .importantes da Unión, ten
como base unha resolución do Parlamento o que quer dicer que é un-

O lga Profili
'Hai dez anos,
na ·C_olllisi_ó n Europea non_sabian que era a diglósia'
_guas pQlo menos.
A preminéncia dos idiomas dominantes da UE é unha realidade política sobre a que cabe espe. rar unha posición da Comisión.
A .opinión sobre eses feítos era
mellar perguntarlla ao presidente
da Comisión, e non a min que son
funcionária. O meu papel non é
dar solucións a un debate que ainda non está resolto.
Pero a Comisión ten unha política lingüística, como ten política
de pesca ou industrial.

A. IGLESIAS

ha liña orzamentária -que se agota
lí_~guas de uso.
7
cada ano e se xestiona a cui:to prarematou e
zo. Ainda asi, compre dicer que é -Ese
unha acción importante qµe está a
non coñezo a ninguén que diga
medrar e ten moita demanda. Hai · que irnos ficar só con tres idiomas.
dez anos, moitos membros da CoEu polo menos non sei de nengunmisión non sabia que cousa era a
ha decisión institucional neste sendiglósia. A Comisióp ·ten un_com~ ., fido; Non é esa· a posición oficial
promiso de fomentar iniciativas no
·da UE. Personalmente vexo que
non -se lle pode ·esixir aos funcioámbito da educaeión, a cu1tura e
da información; no ,de protexer e
nários da_-UE que coñezan once
promover as línguas e culturas reidiom~s dos Estados membros. O
xionais; reforzar a dimensión euideal seria que todos 9s cidadáns
ropea e reforzar a cooperación' encomunitários coñecesen unha das
tre todos os que traballan a prol da
linguas más extendidas e outras
preservación destas· línguas e cultres. Nas línguas de base románica
turas; mellorar e fomentar o ensino
coma o galega, ese obxectivo pode
en todos os ámbitos educativos.
cumprirse con aprender unha das
linguas do Norte e duas do mesmo
A realidade dem~stra que a
tronco lingüístico. En princípio e;>
VE procura reducir a tres as
desafio é ter domínio de tres lín-

~~~deba~e"q:~ :~i~

Estado non volve á n.o rmalidade a unha língua'

Que significan hoxe as linguas
minorizadas para a Comisión
Europea?
Coido que hoxe o estado de opinión da Comisiór. Europea a respei tó do acervo lingüístico cambiou notabelmente e hai unha demanda crecente de asisténcia. Admítese que moitos idiomas foran
marxinalizados durante moitos
anos, coma lle pasou ao irlandés e.
ao cabo, ter un Estado e recuperar
a oficialidade non sup(m o regreso
automático á normalidade. O grego viveu excluido desde 1483 a

Que é o Euromosaic?
Un informe encargado pola Comisión que vai ser publicado dentro
de duas semanas. Fixérono o Instituto de Socio-lingüí tica Catalana, o Centro de Investigación sobre Plurilingüismo da Universidade Católica de Bruxelas e o Centro de Investigación Lingüística
da Universidade de Gale . O traballo non repre enta unha posición
oficial da Comisión Europea, ainda que serve de referéncia para xestión e planificación. Delimita cinco grupos desde a
mellar situación á
pior, entre m¡ 45
idiomas minorizados da UE.

'As lt"'nguas

...:·········································································································
~ · 'Ter

A acción lingüística da Comisión
é anual. Comezou no ano 1983
con 200.000 ECU e hoxe dispón
de 4.000.000. _o orzamento pódese calificar de modesto sobre todo
se o comparamos
cos programas Sócrates ou Leonardo. Tratándose .
dunha liña orza·
mentária que ven
dunha proposta
anual da Comisión,
adoptada polo Parlamento, non permite levar unha
verdadeira planificación pro.xectada
a longo prazo, e <;le
0
feito son axudas
que poden desaparecer dun_ano para
ouiro. Sen base legal non se poden
tomar decisións a
longo prazo. Ainda
asi quero dar unha
mensaxe optimista
porque estamos
convencidos de
que a di versidade
cultural e linguística da Unión Europea é unha riqueza
que pertence a todos e que a todos
debe aproveitar.
Esta acción diríxese a máis de 45 comunidades lingüísticas que non teñen
situación oficial no seu próprio
país ou oficial de Estado. Está incluido o Irlandés porque con ser
un idioma oficial, é minoritário.
Dependendo da situación de cada
idioma, aportamos axudas a nível
educativo nacional. Obviamente
non se pode meter no mesmo nível ao catalán e ao grego de Itália
do Sul, que non ten unha estrutura
de ensino nen meios de comunicación. A Comisión procura axudar .
a distintos níveis: meios de comunicacion, información, libros para
nenos, material didáctico, traballos de normativa etc.

en Catalunya', pero cadansua situación socio-lingüística é diferente. Non se pode tratar a situación do catalán na Franza da mesma maneira que na Catalunya.
Noutros casos, coma o sueco da
Fj.nlándia, dase unha situación de
cooficialidade e ao mesmo tempo
é unha língua do Estado fronteirizo. O alemán do Sul do Tirol segue a ser alemán.

1827 e a diglósia causou mortos.
Até o remate da Ditadura, a porfia
entre a norma da Kazarebusa, que
quixeron· impor ps Coroneis, e o
Demotiquí foi unha guerra.
Hai línguas continentais en perigo ·de desaparición.

.

Non sei se pode salvar unha língua. Falarialle do grego de Itália
do Sul que eu chamaria un idioma
creolizado, sen nengunha clase de
normalización. Cadaquén na sua
vila fala un grego distinto e non
existe un grego comun. A evolu-

ción actual é que cada dia máis
termos románicos penetran no grego. Un dos factores máis i,mportantes é que .os fa.lames non eren
na língua que falan. Confían nunha normalización que vai vir do
grego da Grécia, que representa
unha realidade totalmente alonxada da que viven. Pola contra, os
gregos emigrantes de Melboume
só perderon un tres por cento de
falantes dunha xeración á outra.
Na Irlanda ~ai todos os apoios que
se poden imaxinar para promocionar a língua própria, pero o idioma
máis usado segue a ser o inglés. t

•....................•........................................................................•...........•

en p1or
situación
na Europa son .
o euskera
F
na ranza,
bretón,
Cal é a situación
do galego?
o catalán
d
, , l'
a Ita ta,
No estudo estabelécese unha orde
o corso e
que vai desde os
idioma en mellar
·o cornuallés, posición
ao mái
ameazados . E ta
que ocupa
po ,ición dedúce e
o derradeiro
de sete conceitos

lugar"

Que elementos definen esas 45
comunidades lingüísticas?
Falei de máis de 45 comunidades
lingüísticas, no sentido de que o
catalán, por exemplo, segue a ser
catalán na Fran?a, nas Balears e

estudados: uso famfüar, educación,
uso. comunitário,
pre tfxio, institucións própria ,
instrumentos de
reprodución e lexitimación. Cada
un destes apartados está valorado
de cinco a cero. A
mellor situacion é a do alemán
de Bélxica, que ten 28 pontos, a
continuación están o luxembur- ·
gués, o catalán, o alemán de Italia e o Galega.
O quinto mellor lugar non se corresponde coa perda de falantes
que denúncia o ·Mapa Lingüístico.
Falamos dunha situación relativa.
Como todos os deste segundo grupo (os que teñen de 21 a 17 pontos), están ben preservados. Teña
en conta que o galega ten rádio,
televisión e algo de prensa. Se o
campar.amos cos dous últimos
grupos, as suas vantaxes non son
poucas. Os piores son o euskera
na Franza, o bretón, o catalán da
Itália, o corso (que só se fala en
familia) e o cornuallés, que ocupa
o derradeiro lugar da lista e leva
un cero en todas. t
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canta de libros
nalista (Antonio Lobo Antúnez é
médico psiquiatra).

Viciños
maxistrais
e nos sen
inteirarnos

Eu non puiden fuxir de comparar
esa ironía raiana no sar.casmo, ese
amargor, ese ambiente sempre envol to por un neboeiro mouro e
mesto (aínda que estea a tomar o
sol na praia das Macas), ese pesimismo vital de quen leva dentro
moita dor e moito rancor, de al-_
guén que sufriu moito·, co noso
Valle Inclán ou á.lgunhas das láminas máis duras de Castelao.

.,,,.

Crónicas

de Lobo Antunes

Un control idiomático de sorprendentes recursos linguísticos poden
facelo saltar
da fala cotián
á lírica máis
delicada e coi- Serí(;l tempo
dada~ do rea- de deixar
lismo deseripti vist~ á farsa de ler
esperpéntica aos autores
sen apenas
_de lingua
aviso nen indicación previa. . portuguesa

Un toma conta de que vai para vello cando o teu fillo che recomenda libros. É unha doce maneira de
tomar conciéncia dos anos mais
non por iso menos patente.
Isto ven a conto porque tal que así
foi como chegou ás miñas maos
ese excelente libro de Antonio Lobo Antúnez chamado Crónicas
(Publicayoes Dom Quixote, Lisboa
1995). As 45 crónicas que o fan libro levan tíduos tan suxerentes como "Sandokan e a minhota", "Os
computadores e eu", "Chopin é un
frango" , "As pessoas crescidas" ,
"Alguma vez te mentf?"· e un longo etcétera ata completar a obra.
Este, seu último libro publicado,
fai o número once na conta persoal do autor e é a súa primeira incursión oeste tipo de narrativa. Os
outros dez libros son novelas entre
as que só por citar algunhas hai
obras tan importantes na narrativa
portuguesa contemporánea como
"Os cusde Judas", "As naus" ou
"A morte de Carlos Gardel".
Lobo Antúnez ten acadado un
máis que merecido prestixio internacional e está verquido ós idiomas máis falados. E nós sen enterarnos! Matino se xa sería tempo
de rachar esta tradición galega de
non mirar cara 6 Sur roáis que para facer turismo, ir de compras ou
ampliar a nosa cultura gastronómica. Ou, o que afnda é peor, ler

Realidade e
imaxinación
no século XV
"Sempre me perguntei por que a
hi-stória medieval ten tanto éxito nas
obras de ficción, mentres os estudios
científicós, en España, de grande
calidade, só interesan aos
especialistas". Deste xeito comeza
Carlos Barros o libro ¡Viva El-Rei!
Ensaios Medievais, publicado por
Xeraís, e que tenta mesturar a
metodoloxia científica cunha laboura
de divulgación. A través do modelo
social e imaxinário do século XV,
estudiase o finaf da Idade Média no
reino de Galiza, coa revolta de 1467
como ponto de inflexión cara á ldade
Moderna.•

vía Madrid

António Lobo Antunes.
I

os autores de lingua portuguesa
vía Madrid e en castelán , como
son os casos de Saramago ou Jorge Amado.
O libro que nos ocupa ponnos -<liante dos ollos un universo persoal restrinxido, case íntimo, en violenta
confrontación coas causas miúdas e
cotiáns: a súa cidade, o seu suburbio, a súa escrita, a súa familia, o
seu divorcio, os semáforos, os seus
herois da nenez ou o seu paciente
ex lexionario seropositivo.
Lobo Antúnez leva 6 lector ás súas lembranzas e esquecementos

.

nunha especie de encaixe de Ca~
mariñas intertextual no cal os tempos e os espacios rematan deformándose e voltándose mesmo
agresivos colector que chega a se
atopar incómodo.
Hai débeda, no seu esti19 literario~
co realismo fantástico pero Lobo
AntúneL vai máis aló e conquire
achar unha voz orixinal, singular e
cunha terrible forza dramática, fe- ,
ra e pesimista. Algunha das crónicas mesmo vai lindar CO· surrealismo polas súas imaxes límite e
cuase onfricas que asemellan tiradas dun sono de diván de psicoa-

Ternos pois un .
·-gi:;andísimo es- e -en
critor na lingua castelán
irmán a quen
se debe vindicar e ler, e suxiro ó lector que para escomezar se
achegue a Lobo Antúnez con "Crónicas ". Son <loadas mesmo para
quen non teña co_stume de ler en
portugués.-Claro que sempre en vez
de lle facer caso a quen esto suscribe
póde§e lle dar máis creto o autor do
que estamos a falar cando di: ''Mas
eu fui muito mais doido ao acreditar
nos psiquiatras (como· nao aprendo
com os errós, tempos depois acreditei nos críticos literarios)" ou ben facerñe caso a Cendrars (parafraseado
por Lobo Antúnez ) que dicía "Todos. os livros do mundo nao-valem
urna noite de amor. (As noites de
amor com outros, bem entendido
claro, os livros que ilao foram ~ri
tos por nós). •

e,

XOSÉ M9 DE CASTRO ERROmA

UNIVERSITARIA

Unha reiterpretación de GaliciQ realizada por un xeógrafo irlandés
A organización dos asentamentos, a estructura das paisaxes agropecuarias, os espacios marítimos, a protoindustrialización, a urbanización do territorio ... son cuestións
analizadas por O'Flanagan desde u~ha visión foránea, pero ó mesmo tempo moi cercana a nós. Este libro constitúe unha magnífica invitació.n para reflexionar sohre os alicerces culturais, económicos, sociais e medioambientais do noso País.

NA MESMA COLECCIÓN

As relacións entre

fotografia e a arte
As conferencias que tiveron lugar no
curso A fotografia na arte
contemporánea publícanse agora
ba~o o mesmo. título pola Xunta de
Galiza. Os textos exploran as
interrelacións entre a fotografia e as
óutras artes e as püsíbeis influéncias.
Participaron neste curso expertos de
todo o mundo-como Andy Grunberg,
director da ·revista Amigos.da
Fotografia, de San Francisco, Rosa
Olivares, subd~tora de Lápiz ou
Ellen Landis, c:Onsetvadora de
fotografía do MuSeo de Alburquerque.
Máis achegados, estiveroq o portugués
António Ceiveíra-Pinto, comisário de
exposicións e Manuel Vilariño, que
fala das correntes que marcaron á .
fotografía desde os anos 70. •

A prensa

dos emigrantes
-no Uruguai
Afirmando que ~prensa da emigración
ainda non foi estudiada de ahondo,
Carlos Zubillaga Barrera analisa o
tema cehtrándoo nuri cenário concreto.
A prensa galega· da inmigración en
Uruguai, editado polo Consello da
Cultura, é un libro que recolle as
cabeceiras que os galegos fundaron no
pais americano e de como estas
serviron para xuntar á emigración ,
refirmar a sua identidade cultural e
•
defender os seus direitos. +

Poesia
de Vicente Araguas
XEOGRAFÍA HISTÓRICA
DE GALICIA
Patrick O'Flanagan

XERAIS

~~
~~

¡VIVA EkREI!
Ensaios medievais

A MENTALIDADE XUSTICIEIRA
DOS IRMANDIÑOS

Carlos Barros

Carlos Barros

Despois de escreber o seu último
poemário en 1994, Vicente Araguas
publica, agora, en Espiral Maior, O
gato branco. Dividido en sete
apartados, o libro amasa impresións
visuais, desamores, lembranzas do
pasado e gatos que, dependendo da sua
expresión, son sinais de idas e
chegadas. Araguas, que exerce de
crítico literário en várias publicacións,
vai xa polo oitavo poemário. +.

.
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Arte

· 111 ·

Esta rnostra apresenta vários cadros de 8 artistas que están integrados no que se deu en chamar
Nueva Figuración Madrileña, aínda que corno calquera outro rótl-!lo
esa clasificación é .rnáis que discutfbel ou polo menos matizábel.

Explosión de luz
O grupo parte dunha. exposición
organizada por Aguirre en 1967
como alternativa ás tendéncias dominantes, fogo sucedéronse outras
iniciativas que serviron para afianzar o debate existente entre os partidários do informalismo e os máis
próximos á estética realista.

Suicida tríptex (1974), de Luís

Pérez Villalta, Carlos Alcolea e
Carlos Franco, únense artísticamente e vitalmente a pral dun proxecto comun, radicalmente aposto
ás vangardas existentes. Pouco a
pouco, o grupo vaise incrementando con novas incorporacións como Manuel Quejido, Herrninio
Molero ou Cherna Cobo.

G~rdilÍo. Aérílico ~obre-pa,)el..

supo~tos infonnalis~·quéd~nde" a- -. A. exposic'ión que apresenta a
·década' dos dncuenta· ·m arcou o
compostelán Casa da Parra forma .
grupÓ El Paso. Unha boa p~oba de - parte da Colección Arte Contemporáneo, que pertence a un grupo
Son obras que sobresaen pola sua
que ·a história da ar:te é ·etom·a
riqueza cromática, nas que destacan
espéc~e de frontón ao qp~, V.an che-_
de máis de vinte empresas.
· - gandu _riadas
principalmente duas
_ -· Personaxe matando un dragón (19n), de Guillermo
•'
dé'·tendéncia:s,
influéncias. Prirneiro
Pé"rez Villalta. Acrílico sobre lenzo.
con difyrente
o grupo dos fauvistas,
· intensidade. A sua
dos que herdan o desexo de buscar a libevóíltáae é
Apoiados por
ración da forma expuhlicacióQs ben data;
presiva por medio
especializadas,, es cadros '"
dunha pincelada libre
Cansos das bromas dos herdeiros
por várfos críe rápida. Tentan facer
de Duchamp, aburridos das proposti¿Ós· e galenas - deb~n ser
unha arte optimista,
tas informalistas que consideraban
dé arte, -van os que
na que o acto de pinesgotadas, farros da linguaxe abstrazaY ·unha
tar é seiilpre algo estiaien por si.
tracta e desconcertados ante tantas .
forma de ollar
mulante. Como o gruinstalacións; un grupo dé pintores . a vida de xeito sós ..
po encabezado por
de diferentes lugares do Estado · multi.discipliDerrain teñen unha
xuntáronse en Madrid cunha visión
nar. Beben da
fonda preocupación
comun da arte. Son pintores figura:
realidade· do
palas sensacións vitivos que reivindican a vol'ta á pinmesmo cano
suai s e emocionais
tura. Os pinceis son tomados de nodo qu_e brota a existéncia. O seu
que logren espertar a.
vo como o material perfecto para
mundó é fundamentalmente urbasua contínua explocontar as suas histórias. A sua vonno, .asi iconográficamente podemos
sión de luz e cor.
tade é ben clara, os cadros deben
ver na sua produción elementos coser os que falen por si sós.
tláns da vida da cidade. O seu traA outra gran influenballo basease nas experiéncias per:
cia é o Pop, máis
A finais dos anos sesenta un grupo
soais e sobretodo na formación inpróximos ao inglés
de artistas, comandados polo teóritelectual. Como se confesa Borges,
que ao estadounidenco e tamén pintor J. A. Aguirre,
poderian afirmar que "pou'cas co- " · ·
se. Seguindo o seu
cuestionan o esgotamento dos presas-me-ocorreron e moitas lin·".
exemplo toman ma-

·u'ntia

Crónica
dos 70

.

Oito pintores

na Casa da Parra

f

Descuberta ·d·o s

clásicq~ ·

Almeida Mota. polo Quarteto Capelá

O labor dos musicólogos, historia_dcires e dernais persoal, que sen se; -ren exactamente músicos si contem·, plan no seu traballo a investigación
do patrirnónio cultural legado pala
história, resulta a rniudo irnprescindfbel para fornecer· de repertório a
intérpretes que, no _caso da música,
vén resgatadás partituras que permanecían empoeiradas no máis inxusto dos,esquecementos. É leición
sabida que canto máis avantamos
no tempo, váise recuando na procura de tesauros máis vellos. '
Iso é o que lle aéonteceu a Humberto
d 'Avila en Portugal cando deu, no
ano 1981, con documentos reveladores que identificaba a JOao Pedro de
Almeida: Mota, como autor dunha
sérié de concertos, reunidos en máis,
de duascentas obfciS, que testemuñan
a actividade <leste compositor, nado
en· Lisboa no ano 1744, descuberto,
porén, pasados rnáis de dous séculas.
Almeida Mota foi cantor na Irmandade Sta. Cecilia, na capital portuguesa, foi tamén músico da Capela
Real. Posteriormente vén á Galiza,
senda admitido como tenor na Catedral compostelá, trasladándose

teriais procedentes da fotografía e
dos xomais que empregan para re~
saltar o aspecto irónico de numerosas cenas cotiáns.
Nesta exposición destaca fundamentalmente o traballo de Luís
Gordillo que foi tomado como principal referente polos demais pintores deste grupo. A travesía do creador sevillano é un claro paradigma
da constante pescuda da linguaxe
máis axeitada para reflexar o seu
mundo cheo de preocupacións filosóficas; asíi do informalismo pasou
ao pop, para lago recalar no neofigurismo. Un dos lenzos está realizado como a tira dun cómic. Noutra
espléndida obra, através de modificacións das características faciais
dun home, o autor transmite as súas
preocupacións psicolóxicas.
As dúas pinturas de Pérez Villalta
son claros expoñentes da sua liña,
do seu mundo, no que o simbólico
xúnguese co fantástico_
Destacan tamén as ficcións mentais de Cherna Cabo, as lembranzas a Mattisse que de contado nos
transmite Aguirre ou a experimentadora obra de Manuel Quejido.
Pouco interesante me parece a
obra de Carlos A1colea e nada orixinal o realismo de Molinero.
Esta tonificante exposición, coordenada por Pilar Corredoira, ten un
grande interese polo seu carácter
de análise, por poder ollar de novo
a obra destes artistas que pretenderon ser unha bafarada de aire fresco nos conflitivos anos setenta
Despois do seu percorrido, magnificamente apresentado, comprobamos que o debate teórico está
sempre aberto, porque o que dá
sentido á arte son as múltiples tendéncias, xa que a evolución da arte é a crónica das rupturas contínuas , no que todo está en e tado
de cámbio. As diferente propostas, en constante viaxe en espiral,
son sempre válidas cando están
feitas con sinceridade, cando se
sinte o latexar do seu criador.+
PEDRO RIELO LAMELA

despois á de
celo, con quinMondoñedo, on- No Arquivo de Música
ce anos de actide se conservan do palacio Real,
v idade, durante
algunhas compo- foron identificados
os cales deixasicións suas, e firon constáncia
nalizando o seu por Humberto d'Avila os
do seu bon fapaso polo naso Cuartetos que o músico
cer en várias cipaís en Lugo,
dades portugueportugués compuxo
igualmente na
sas, de CentroCatedral, desta coa identidade de Juan
europa e en cevez como mestre Almeyda.
nários americade capela. Postenos, coma o míri o rm en te, Astico Carnegie
torga e Madrid
Hall de Nova
serian destinos
Iorque.
da sua actividade musical.
A caréncia que pode supor o amplo
No Arquivo de Música do Palacio
instrumental dunba Orquestra de
Real -cabe pensar que da capital
Cámara ou Sinfónica, é suplido poespañola- foron identificados por
lo Quarteto Capela co patente virHurnberto d 'Avila os Cuartetos que
tuosismo de todos e cada un dos
o músicos portugués cornpuxo, coa
outros componentes. Os violinos
identidade de Juan Almeyda. Neslevan o protagonismo no desenrolo
tas composicións detéctanse pasamusical das distintas composixes con reminiscéncias do barroco,
cións, pero o concurso de viola e
de cuarteto "haydino", e en xeral
violoncelo resulta irnprescindfbel
con referéncias centroeuropeas.
para cobrir o que podemos considerar segundo nível auditivo, a xeiCatro cuartetos deste autor foron
to de suporte que subliña un disgravados· polo portugués Quarteto
curso instrumental harmónico.+
Capela, formación de corda, en base a dous violinos, viola e violanXOAN M. ESTÉVEZ
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relación de

t;~j~~th~!t'~d~~f$,~ ~~~

historia da
literatura

Xosé M! Álvarez Cáccamo;
Manuela Álvarez Lozano,
Manuel Amor Couto, Manuel
Barreiro, Carmen Blanco
García, Domingos Blanco
Pérez, Xosé Lols Bouzas Millán,
Xavler Camba Sanmartin,
Begoña Campos Souto, Mar
Campos Souto, Carlos Casares
Mourijío, Gonzalo Constenla
Berguelro ~ Xosé Manuel Elré,
Carmen Fernández-Pérez
Sanjulián, Lorenzo Fernández
Prieto, Manuel María Fe-rnández
Teixelro, Manuel Fimeiro
Fernández, Manu.el Forcadela,
Xosé Ramón Freixeiro Mato,
Mª Carmen García Negro, Pilar
García Negro, Xoan Carlos
Garrido Couceiro, Camilo
Gómez Torres, Emilio Ínsua
López, Anselmo López Carreira,
Teresa López Fernández,
Manuel Lourenzo, Manuel
Lourenzo González, Xosé
Manuel Maceira Fernández,
Katlheen N. March, Carlos
Paulo Mártínez Pereiro,
Miguel Mato Fondo, Xosé
Manuel Millán Otero, Mª Xesús
Nogueira Pereira, Luis
Dbelleiro Piñón, Francisco
Pillado Mayor, Manuel Rei
Romeu, Francisco Rodríguez
Sánchez, Xosé Carlos Ruiz
Silva, Anxos Sanmartín Rei,
Goretti Sanmartín Rei,
Sonia Soto Boullosa, Laura Tato
Fontaíña, Manuel Vilar
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Aparecen novas hipóteses sobre
a civiliz.a ción d.o ·S dolmes
e as mámoa.s
.
.

.

'":.""

O Megalitismo a debate

hú!J: simpósio do Cons~llo da CultUra

• MANUEL VILAR

( '

Durante toda esta
.semana santa
xuntáronse en Santiago
un numeroso grupo de
arqueólogos
procedentes de varias
partes de Europa,
preferentemente de
Irlanda, Bretaña,
Portugal, Estado
Español e Galiza.
Todos eles tiñan unha
característica común: o
seu obxecto preferente
de traballo e estudio
céntrase no complexo
mundo do
megalítismo. O motivo
desta xuntanza era un
coloquio internacional
que baixo o título de O
Neolítico Atlántico e as
Oríxes do Megalitismo
organizou o Consello
da Cultura Galega.
Máis de cincuenta comunicacións
foron apresentadas sobre diferentes
aspectos e diferentes rexións megalíticas.• máis para esta crónica só
nos vamos referir as que se centraron sobre aspectos concretos do
megalitismo no noso país e, así, poder concluir cun panorama actual
do estado das investigacións sobre
este fenómeno que inzou a nosa
paisaxe de varios miles de mámoas.
A aparición das mámoas consolida o proceso de neolitización no
noso país. Mais c;>s prehistoriadores están a falar xa dun período Neolítico premagalítico, pero non
se pode falar moi en sério desta
fase xa que para afirmar tal cousa
só se conta cuns escasos e pouco
fiábeis dados paleoambientais. Estes dados foron óbtidos non preci. samente por arqueólogos, senón
por paleobotánícos e en contextos
non megalíticos.
·
Outro aspecto que foi amplamente
tratado neste coloquio foi o da
cronoloxía. Nos últimos anos ten-se avanzado algo neste aspecto e
conquerironse novas ·datacións e
máis precisas, que axtidan a delimitar e precisar o fenómeno megalítico· en Galiza. A.té non hai
moito esta caréncia de dados fiabeis facía que a abscripción cronolóxica dos megalitos galegos
fora baseada só na seriación tipolóxica das arquitecturas e dos materiais e na comparació.n coas datacíóns dalgúns xacementos do
norte de Portugal. O arqueólogo
coru.ñés X. Mª B.ello mostrou várias datas referentes ao dolmen de
Dombate que falan de catro momentos distintos de utilización do
· mesmo. Seguindo a este arqueólogo estas datas permiten construir o
primeiro esquema cronolóxico do

Armando
·Fernández
Mazas,
na marte
dun mestre
republicano
O pasado 14 de Marzo morria
en Ourense aos 91 anos de
idade Armando Fernández
Mazas. Pertencente á mesma
xeración de Alexandre Bóveda, Armando e o seu irmán
Candido significáronse nas
actividades da esqlierda repu. blicana. Nun artigo de A Trabe de Ouro (nº 6), Antón Capelán esbozou unha síntese
biográfica de Armando Fernández Maza , que no ano
finai da sua vida, através da
Edicións Andoriña, foi recuperando a obra do seu irmán
Cándido e recopilando o eu
próprio ttaballo , como Ourense, Atenas de Galicia.

O dolmen de Dombate a primeiros de século.

desenvolvemento do fenómeno
megalítico en Galiza baseándose
na técnica do Carbono 14. O resultado é que ternos un megalitismo parello ao do norte de Portugal e cun desenvolvemento semellante ao de calquera outra rexión
da Península Ibérica, eliminando
asi certas teorías que talaban de
arcaísmo e illamento.
Dicía o profesor Alonso del Real
que das xentes das mámoas sabemos onde se enterraban, pero non
onde vivían e que da dos castros
sabemos onde vivían pero ·non onde se enterraban. Algo tense avanzado oeste a~pecto nos últimos
anos e xa se pode dicer un pouco
máis sobre o hábitat dos constructorés de dólmenes. Este aspecto foi
tratado polo· prehistoriador Felipe
Criado qÚen tírou as suas conclusións do seu traballo na serra do
Bocelo e no seguimento do Oleoducto entre Coruña e Vigo. Para
facer frente a esta difícil problemática hai que variar as estratéxias de
prospección e atender a·problemática do solo, así como observar a
paisaxe desde os monumentos funerários. Unha maior atención nestes aspectos lévanos a observar na
serra de Aboboreira (Portugal) evidéncias de posíbeis habitats baixo
as estructuras dolménicas. Pero de
momento as conclusións son escasas e permiten falar de .tres. momentos ou posibilidades: que o habitat sexa escaso e móbil, que octivese alonxado dos monumentos funerários acentuando así lVl divorcio entre mundo doméstico e o
mundo da morte; e unha maior vinculación espacial entr:e un e outro.

Estratéxias de subsisténcia
Outra aproxjmación interesante ao

mundo social dos construtores de
megalitos foí a comunicación
apresentada polos arqueólogos R.
Fábregas, C. Femández e P. Ramil. As xentes dos megalitos teñen unha nova atitude ante a natureza o que implica
novas estratéxias
de subsisténcia. Estas tradúcense nunha intensificación
da explotación do
médio no VIº e Vº
milenios (antes ao
presente), xa que
hai evidéncias de
explotación agrícola e gandeira, pero
sen abandonar as
prácticas recoletoras. No Vº milenio
constátase a preséncia de leguminosas que nos falan
dunha dieta vexetal
máis equilibrada.
Tamén hai evidéncias neste milénio dunha gandeiria
· máis variada e ligada a comunidades máis ·estábeis que 'non só explotarían a carne, senón tamén leite e la, o que implica unha sociedade avanzada e complexa.· Restos
· de manteiga aparecen nas pinturas
do dolmen de Dombate. O estado
actual dos estudos do megalítismo
en Galiza falarí de que aínda se sabe pouco da estrutura social pero
xa non se centran só no estudio da
cultura material, cousa que pasaba
non hai moitos anos. Hoxe hai interesantes hipóteses de traballo
pero que deben ser contrastadas e
comprobados sobre o terreo. Mais
para isto habería que facer e potenciar as excavacións sistemáticas de xacimentos. Pero esto non
se fai porque a Xunta de Galiza só
· poténcia neste momento_a arqueo-

· loxía de urxéncia, e cando se fan
non se publica (caso das excavacións realizadas dentro do perímetro de Endesa, nas Fontes). Hai
excavacións pontuais que non foron publicadas e que a Xunta de
Galiza teria xa que
ter tomado unha
iniciativa, pois senón eses resultados perden o seu
interese social. Tamén quedou patente a necesidade de
revisar os estudos
máis antigos e levar a cabo maiores
prospeccións con
vistas a futuras excavacións e a ampliar o campo .de
traballo máis alá
das tradicionai's
províncias costeiras, o que levaba a
afirmar a caréncia
de megalitos en
Lugo e a sua concentración en
Coruña e Pontevedra, cousa totalme~te errada e afirmada pola auséncia de estudos na primeira província e a abundancia dos mesmos
sobre estas duas últimas. Tamén
se denunciou a destrucción de mámoas moitas veces por pistas forestais só necesárias para manter
os votos.

'No V milénio
hai evidéncias
dunha
gandeiria
comunitária da
que, ademais
da carne,
aproveitaban a
carne e a la"

Non se falou neste i::oloquio das relacións entre Galiza e outras rexións
atlánticas porque a moda agora son
QS estudos "rexionais" e evitanse os
suprarexionais. Outra cousa que
chama a atención, e que xa ten pasado en anteriores coloquios e congresos, é que a traduéión simultánea
ten como soporte o castelán, e non
se fai tradución simultánea do gale·
. go a outros idiomas.+

Armando F. Mazas e tudara
no coléxio Irmáns Vilar xunto a Bóveda e consigue en
1934 un destino como me tre
en Pereiro de Aguiar. Pertencia á ATEO , a agrupación
sindical dos ensinantes e dentro dela pertencia ao sector
marxista de Luis Soto, Baltasar Vázquez e Felix Salgado,
sendo fundador de Izquierda
Comunista, integrada despois
nas Xuventudads Socialistas
de Ourense. No 36 participou
na fundación da Federación
Galega de Traballadores do
Ensino.
Os golpistas de Franco destitúeno e permanece agachado
durante toda a guerra, pasando
en 1942 a Portugal. Ante a
imposibilidade de trasladarse
a Inglaterra ou Fráncia, pasa a
Valéncia onde exerce como
axente comercial e no en ino
privado baixo identidade falsa. Detéñeno en J 955 e despois dun tempo no cárcere regresa en Ourense, non puidendo incorporarse ao ensino até
1963, exercendo xa até a sua
xubilación no 1975.
Nos últimos anos Armando
Fernández Mazas permanecía
activo na reconstrucción da
memória histórica do seu irmán e dos seus compañeiros
de xeneración. Fundou e manti vo Edicións Andoriña, que
publicou dez títulos, recollendo unha manchea de títulos de
Cándido F. Mazas, alguns deles prologados polo seu irmán,
e libros seus como Ourense:
Atemas de Galicia.
Neste último volume fai o retrato de trinta e sete escritores,
alguns publicados na prensa e outros inéditos. Trátase, segundo Capelán, de "semblanzas evocadoras de intelequais
desaparecidos case sempre
dosde o ángulo da simpatía". ·
Os tiaballos de Fernández Mazas non aportan novidades biográficas pero contextualizan o
ambiente no que se formou, e
o debate ideolóxico dentro da
intelectualidade de esquerdas e
nacionalista durante o primeiro
tércio de século.+
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• Homenaxe
con poesia e
pintura
á República
Apreséntase o Venres 12 na
Galeria Sargadelos de Vigo o libro
Desde mil novecentos trinta e seis.
H omena:xe da poesía e da plástica
galega aos que loitaron pala
liberdade. Nesta obra, apoiada
pola asociación Amigos da
República, participan vintesete
poetas e trinta e un pintores. Os
encargados de apresentar a obra
foron Miguel Rios Torre, promotor
da mesma, os escritores Xosé Luis
Méndez Ferrín e Xosé Maria
Alvárez Cáccamo e o pintor e
autor teatral Andrés Alvárez Vila.
O libro Desde mil novecentos
trinta e seis está editado por
Ediciós do Castro e canta coa
participación, entre outros, de Xosé
Neira Vilas, Manuel Maria, Uxio
Novoneira, Salvador Garcia
Bodaño, Margarita Ledo, Maria
Xosé Queizán Vicente Araguas,
Luisa Vil1alta. Luisa Castro, Isaac
Diaz Pardo, Laxeiro, Silverio
Rivas, Calros Silvar, Xaquín Marín
e Menchu Lamas. +

• A secta Nueva
Acrópolis e
os versos
de Rosalia
Alguns colectivos culturais e
sociais de Vigo amosaron a sua
preocupación polos cartaces
pegados nas ruas nos que se
anuncia unha conferéncia titulada
Rosalia nos ·seus versos para o dia
12 de Abril. A adverténcia, sen
querer incidir na a i téncia
voluntária de todo o que estea
intere ado, refíre e a que o
organizadore do acto pertencen á
ecta Nueva Acrópolis. Para o
denunciantes, e ta ecta,

aos Mártires
de Carrál
Duas conferénci~s centraron as
xomadas que os CAF
organizaron na Universidade de
Santiago en homenaxe aos
Mártires de Carral e en
lembranza a un proceso
revolucionário na que os
estudiantes tiveron moito que
ver. O Mércores 11, o
catedrático Xosé Ramón
Barreiro Fernández falou sobre
a _revolución de 1846, feíto que
ten investigado e sobre o que ten
escrito un libro. O Xoves 12,
Xusto G. Beramendi dá unha
conferéncia titulada Galiza, de
provincia a nación. No 150
.aniversário dos feítos que
desembocaron na execución dos
líderes do movemento, os CAF
eren que é preciso lembrar "o
papel da Universidade nos
procesos de cámbio cunha
visión progresista, máximo nun
momento no que Europa
reivindica as revoltas do ano
1848, que teñen que ver coque
pasou na Galiza e cos
·
movementos europeos de
independéncia". Esta
organización tarnén propuxo ao
reitorado a instalación dunha
placa no pazo de Fonseca, lugar
emblemático da revolta de 1846,
en lembranza dos estudiantes

1

...
...
.

que se implicaron. "Non hai que
esquecer que dos que pasaron
palas armas, moitos eran

1

universitários", din. A proposta
está en estµdio e depende do que .
decida a equipa reitoral +

.•.....................•.•.............................................................................•.
considerada das máis destructivas
no Estado, non ten interese na
poeta galega senon que utiliza este
tipo de actos para os seus
intereses, como captar adeptos.+

•Os poemas
de Manuel Maria
en bretón
As Canciós do Lusco ó Fusco, que
o poeta Manuel Maria escrebeu en
1970 vefíen de ser traducidas ao
bretón e editadas neste país. Recén
chegado ás librarias, esta
traducción , que non é a primeira de
obras de Manuel Maria na Bretaña,
correu a cargo de Yann Jaoven,
estudiante na sección de línguas

celtas da
Universidade
de Rennes II,
quemorreu
en f973 en
Euskadi
mentres
traballaba
nela. O seu
profesor, Per
Denez, un
histórico
nacionalista
bretón, recolleu a traducción e
encargouse da.edición, que aparece
agora na Editorial Hor Yezh. A
edición é bilingúe, en bretón e
galega, e inclue a reproducción da
capa na que fora a primeira edición,
en Monforte no ano 1970. O libro,
que conta co apoio do Instituto
Cultural de Bretaña, canta cun

poema que o profesor Per Denez
adica ao seu aluno falecido hai
rnáis de vinte anos. Esta obra de
Manuel Maria pertence a unha das
suas etapas máis prolíficas,
apontando unha visión moi
determinada sobre a sociedade na
que vivia.+

• Língua e ' literatura
Durante tres dias, Venres 19,
Sábado 20 e Domingo 21,
desenvolveranse as Xomadas de
Língua .e Literatura, organizadas
pola Asociación Socio-Pedagóxica
Galega.e a CIG en Santiago de
Compostela Nestas xomadas,
cunha especial atención para a
implantación do novo s!stema

educativo, terán lugar
presentacións de materiais
.didácticos elaborados pala AS-PG
para o Ensino Secundário
Obrigatório asi comO o
monografico que sobre Manuel
António editaA Nasa Terra.
Jenaro Marinhas del Valle será o
encargado de abrir as xomadas.
cunha conferéncia de lembranza a
Anxel Casal. Nese primeiro dia,
Venres, terán lugar vários
seminários: Xabier Mouriño tratará
a comprensión e producción de
textos, Xosé MQ Torres Rei ~Rosa
Martínez Ferreiro falaran da
eficacia da leitura en galega,
Miguel~o Prado do
achegamento á linguaxe -a traves
da banda deseñada, Manuel Portas
da sociolingilística na ESO e Luz
Pozo Garza da sua própria obra.
Pecha a xomada do Venres Xosé
Ramón Mariño Ferro, cunha
conferéncia sobre a literatura
popular.
O Sábado, ademas de apresentarse
os materiais da AS-PG, Luisa
ViÍlalta falará da música nos
textos poéticos, Xosé Manuel
Millán dunha leitura a fondo de A
Esmorga, Goretti Sanmartín e
Xosé Femández López das
propostas para a língua na ESO,
Miguel Mato, dos aspectos
didácticos da literatura e David
Otero, de Xesús Ferro Couselo.
N ese mesmo dia, Lo is Diéguez
analisará a sua obra, Manuel
Maria a tradición e modernidade ·
na poesia de preguerra e Manuel
Ferreiro fará unha biografía da
língua Os semin'ários iranse
repetindo nos tres días.
O Sábado é o dia da apresentación
do monográfico sobre Manuel
António, que edita A Nasa Terra,
que correrá a cargo de Alfonso
Eiré, Xosé Luis Axeitos e Miguel
Mato. De seguido, Joaquim
·
Arenas, do Servizo de Ensino do
Catalán da Generalitat, dará unha
conferéncia sobre a situación da
educación e da língua no seu país.
A novedade da ~de do Sábado
será o serninário de Maria Xosé
Queizán sobre a sua obra e o de
ManuelFerreiro so]?re a criación do
himno galega. O Domingo, remate
das xornadas, proxectaranse vídeos,
debatirase sobre a Lei de
Normalización e clausurará Rafael
Ninyoles c;:oa conferéncia Espazo
lingüístico, economía e território:
unha perspectiva valenciana.+

A AS-PG a presentou a História da Literatura,

'unha obra para achegar a c;ultura ·ao grande público'
•A. ESTÉVEZ
Un grande proxecto; asi definen os
seus responsábeis a Historia da Literatura Galega; que se apresentou
o Mércores l O pola tarde no Pazo
de Fonseca, en Santiago de Compostela. A Asociación Socio-Pedagóxica Galega emprendeu este proxecto que cubre un valeiro dentro
do panorama 1iterário. "É a primeira vez que se fai unha História da
Literatura comp1eta, con amplitude
e en galega. Até agora, habia dous
manuais, un deles en castellano. O
máis consultado é o de Carvalho
Calero, pero só se refería á literatura contemporánea", di Alberte Ansede, presidente da AS-PG.
Aptesentaron este proxecto en Santiago o presidente da AS-PG, Alberte Ansede, a p~ofesora Laura Tato,

unha das colaboradoras na obra, o
presidente de Promocións Culturais,
empresa editora de A Nosa Terra,
Cesáreo Sáti.chez e Olga Profili, responsábel das línguas e culturas minorizadas da UE. Asistiron representantes de diferentes institucións,
escritores e alguns dos colaboradores do proxecto. Olga Profili amosouse satisfeita por comprobar "in
situ" as iniciativas culturais para as
que se destinan axudas. "Isto é excepcional e, ádemais, hai que felicitar aos responsábeis por todo o traballo que hai detrás", afirmou.
A História da Literatura conta cun
ampló abano de colaboradores, escritores, profesores e investigadores. Xosé Mª Alvárez Cáccamo,
Carmen BlaFico, Carlos Casares,
Xosé Manuel Eiré, Lorenzo Fernánqez Prieto, Mº Carmen e Pilar Gar-

cía Negro, Anselmo. López ·Carreira, Manuel Lourenzo, Miguel Mato
Fondo, Francisco Pillado, Francisco
Rodríguez, Goretti Sanmartín e Manuel Vilar son algúns dos colaboradores que fueron posfuel este proxecto: Desde as cantigas de Amigo
até a narrativa contemporánea, per-

córrense os movimentos e autores
que marcaron ·e cambiaron o rumo
literário do país. Dos .cincuenta libros que forman a História da Literatura, haí cabida para títulos concretos máis estudios e antoloxias.
Ademais de lembrar que se ache-

gaba o vixésimo aniversário da
criacióri da AS-PG, Alberte Anse. de e Cesáreo Sánchez, presidente
· de Promodóris Culturais, reseñaron que se viña de conmemorar o
centenário do nacimento de Anxel
Casal e que, de seguido, cumpririans e sesenta da morte. "Para
nós, é un deber continuar a tarefa
de Casal Como editor e se el vía
como os seus libros circulaban
restrinxidamente, nós ql,leremos
chegar ao público, en xeral, non
só aos círculos académicos. As literaturas, nos contextos onde hai
un conflicto de culturas, curnpren
a misión de concienciar. Entregando esta enciclopedia á xente,
queremos entregar mil razón para
reclamar o direito que ten a cultura galega a existir e a facerse un
oco no marco das culturas mundiais", di Alberte Ansede. +
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Ben-Cho-Shey,

ª'
O 5 de Abril curnpríronse 1
•X.C.

Xosé Ramón e Femández-Oxea, máis coñecido polo
seu seudónimo Ben-Cho-Shey, naceu hai agora 100
anos en Ourense. O centenário pasou desapercibido, e
non se aproveitou a ocasión para lle adicar o Día das
Letras Galegas, acaso porque morreu só hai nove anos.
A sua biblioteca, felizmente instalada xunto á de Blanco
Amor e Alberto Vilanova na Deputación de Ourense,
oferece unha enorme porta aberta á investigación.

Dionisio Gamello Fierros imponlle a Ben-Cho-Shey a medalla de Correspondente da Académia da História _o 6 de Maio de 1952
no Centro Galego de Madrid.

"A min fixérame impresión o enxebrismo irredutíbel do Ben-ChoShey. Falaba castelán cando non
tiña máis remédio. O tema de Galiza era inesgotábel nos seus labres... O románico en Ourense, o
barroco en Santiago, as colchas
de córes, as antigas alfarerias que
ainda traballaban ... ", asi recorda-

ba Anxel Fole ao seu compañeiro de angueira nacionalista, na
bomenaxe Galicia no corazón,
que se publicou en 1977. Fole
facia tamén pé na esperanza coutada en 1936, cando el mesmo
era secretário do Partido Galeguista en Lugo e Ben-Cho-Shey
seu presidente.

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

Carµpaña
de colonización
Do ensino. durante
o franquismo
BEN-CHO-SHEY

Dende fai unha tempada ven aparecendo na
prensa diaria ·o anuncio dunha campaña de
alfabetización que se vai facer perante trinta
e .tres días nas provincias de Ourense e Pontevedra.
Esta campaña, na que se prescinde en absoluto do maxisterio indíxena. vai ser levada a
cabo, según din, por mozos universitarios
probabelmente alleos 6 país e desconecedores da sua fala e das suas caraiterísticas.

material e de libros que nelas se padece. E
nestas condiciós, cando de enriba nos din
que se non pode cargalo erario con unha rubida de soldos, vanse gastar perto de dez
millós de pesetas en movilizar a máis de
cinco ceritos de mozos universitarios pra
Hes fornecer un vraneo gratuito en Galicia.
Canto millor empregados estarian ises cartos en pagar gratificaciós a tódolos mestres
que xustificaran a redenc;ión total dos analfabetos do seu distrito escolar.
Por outra parte nun mes se non poden facer
miragres nas escolas a menos que ises mozos un iversitarios señan taumaturgos e troquen aos analfabetos en alfabetizados soio
con Hes fungar no trigémimo alfabetizador.
Craro está que oíste choio da alfabetización
cumpriría acrarar en qué idioma é que se vai
· desanalfabeti~ar. Porque quedamos en que
en Galicia confésanse pubricamente e sin
vergonza algunha analfabetos do noso idioma incruso xentes con título universitario.
¿E por qué non tratamos de lles ensinalo galego a istes analfabetos titulados?

O da alfabetización debéulles parec.e r un
pouco forte ós orgaizadores e agora troca-

ron iste letreiro polo mais suave i eufémico
de «Campaña de educación popular». De tódolos xeitos a cousa non perde o caraiter
ofensivo de trato de colonia prá nosa terra.
Confeso que non pensaba ocuparme diste
desagradabel choio por un refugo instintivo
cara estas cousas amasadas nos _outos organismos da cultura nacional e pra non seguir
sentando praza de eterno protestante, mais
nistes días levo recibido moitas cartas de escolantes galegos que se laian do papel no
que os deixan e consideran esa campaña como un aldraxe pra iles e prá sua profesión, e
por eso foi que me decidin a xuntala miña
protesta á distes homes que calan por medo
·
e por outras consideraciós.
A verdade é que os que se deberan facer
cárrego do estado ·de ánimo do maxlsterio
galego afectado polo aldraxe son os seus representantes oficiaes, mais istes parece ser
que somentes se representan a iles mesmos
e por eso non sinten a sua dignidade ferida.
Porq.ue si a famosa campaña é necesaria,
¿qué papel pintan nas escotas os escolantes?
E si os escolantes cumpren co seu deber,
¿qué falla fai a campaña?
Pra ninguén é un segredo o mal pagado que
está o Maxisterio, o desatendidas que as escolas están e a penuria de mobiliario, de

Pasma o comprobar como, por unha parte,
se escatiman os cartos pra pagalo traballo
diario, abnegado e moitas veces heroico dos
mestres espallados polas nosas aldeias que,
sin ter feito votos de ningunha clase, están ·
vivindo unha vida de sacrificio, de privaciós
e de verdadeiro sacerdocio e pola outra se
gastan os millós en tracas pedagóxicas en
rechamantes campañas de relumbrón das
que somentes ficará nos pobos a lembranza
do teatro de monifates e doutras trangalladi- ·
ñas entre .as que non fallará, con toda segutidade, o ir a lles ensinar ós galegos a bailala muiñeira acrobática que agora se baila co
as saias polos xoenllos. Oue é tanto como
levar sardiñas a Vigo.
- ¿Cando se rematará eso de considerar a Galicia como unha colonia?+
INÉDITO A FORZA

De onde veu
o seudónilllo
Ben-Cho-Shey
BEN-CHO-SíIEY

De non ter sido pola amabilidade dun bon
amigo, que está en todo, me non houbera
enteirado da sua caq:a xa que os editores de
La Región, enriba de non pagalas colaboraciós, non teñeri a atención de me mandalo
papel cando nel hai algunha alusión, prego
ou aldraxe pra min, co que me espoño a
quedar como un incorrecto, despeitivo ou
cobarde ó non responder axeitadamente en
cada un dos casos devanditos.
Agora, gracias a iste bon amigo, souben da
sua pregunta, que estimo xusta e atinada e
que trataréi della espricar.
O seudónimo de Ben-Cho-Shey naceu na
guerra de Marrocos do ano 1921 no campamento de Tistutin xustamente o dia 29 de
Nadal daquil ano, e a primeira crónica asi
firmada pubricouse en La Zarpa do 5 de
Xaneiro do 1922. Xa chovéu dende entón.
Ocurria daquela que ós combatentes estábanos prohibido o escribir na prensa española
e, ó vela actuación dos corresponsaes periodistas profesionaes que informaban os seus
xornaes dende os cafés de ·Melilla, con
arranxo ó que lles decían no departamento
de prensa da Comandancia Xeral, sin poñelos pés onde soaban os tiros, penséi que debia haber alguén que dixera a verdade i escomencéi a mandar a La Zarpa desa nosa cidade, que dirixían ~asilio Alvarez e Roberto
Blanco Torres, as miñas primeiras crónicas
da guerra, que foron aceptadas e pubricadas.
E como pola devandita prohibición non as
podía firmar co meu nome, tiven que inventar
un seudónimo.·Dende o primeiro intre quixen
que iste fose galego. Certo que podía ter escollido calqueira palabra do noso idioma máis
ou menos expresiva, pro, como ó mesmo
tempo queria que rivera unha apariencia árabe
ou moura, polQ aquel da procedeneia e do
motivo das crónicas, despoixas de lle dar
moitas voltas decidinrne a poñelo nesa feitura
ca que xa quedóu definitivamente.
Esta é a verdade e a razón de lle ter intercalado ise H que vostede atinadamente atopa

de roáis. Non hai, polo tanto, nela razón algunha etimolóxica nin tampouco é derivación doutra palabra. Hai somentes un enmascaramento ou, por decilo en pedante, un
camouflage polo xeito do que fixeron os
aliados cando na Grande Guerra do 1914
pintaron os tanques, os cañós, as rendas e os
soldados con coores someHantes ós do tarreo por onde andaban pra evitar que os nemigos os descobrisen.
O Shey do Ben-Cbo-Shey non é máis que
un xeito de lle dar apariéncia árabe á palabra galega Sei, cousa que fixen ledamente,
ca irresponsabilidade daquiles anos mozos
sen me preocupar de filoloxias e sin maxinar que o tal seudónimo houbera podido
chegar·a ter tantos anos de edade, nin acatada favorábel acollida que a xente lle dispensóu i eu agradezco con toda a miña ialma.
Coque vai dito coido que a sua dúbida .ficará acrarada, cousa que me gorentaria. +
LA REGION, (21-5-1968)

Os irrnauciños
BEN-CHO-SHEY

Polos comenzos diste século vinte a Galicia
vilega e cibdadán vivia de costas 6 agro e
afastada da vida rural. O divórcio entre os labregos e os vilegos era casi total. Aquiles
vian nas vilas os lugares a onde ían parar os
productos do seu traballo en forma de trabucos, de costas dos xuzgados e doutras gabelas
que os esquilmaban. Pola sua parte os señoritos vilegos adivirtianse ríndose dos badocos e
facéndoios ouxeto das suas bulras e das suas
trasnadas. Fiel refrexo daquil clima é o «Catecismo do labrego», do Tio Marcos da Portela.
Nembargantes o idioma galego estaba vivo
en vilas e cidades e a muiñeira bailábase ainda nos casinos ó final das festas de sociedade.
.Mais era cousa nidia que a nosa lingoa perdia
terreo diante do cast.elán, viítima da constante
e cada vez meirande presión oficial.
A sementeira feita polos precursores foi
xermolando e coa revolta espiritual da guerra do 14 agromou ó se crear as Irmandades
9a Fal~ fai agora meio século.
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razón dun galeguista de corpo inteiro
BO anos do seu riacimento
"O noso programa de acción futura era verdadeiramente tan amplo como ambicioso. Emprincipiando por unha pelerinaxe a San
Andrés de Teixido, pola xente do
Partido e máis da Mocedade, e
seguindo cunha xeira pola Bretaña, Irlanda, Gales e maila Escocia. No emprincipo do ano trinta
e seis xa babia coarenta apontados ás duas xeiras. nen que dicer
ten que estábamos seguros que
autonomía de Galiza seria un feito á vol ta de moi pouco tempo ...
Ai entón!. .. Todos mercaríamos
un diário escrito totalmente en
galega, duns coarenta mil exemplares de tirada ... Ninguén se atrevería a pór barreiras a tan entrañábeis arelas ... ".

a

na

29

Obra inacabada
Unha pexa na sua saude provocada
~··· ······

por unha hemiplexia, impideulle poñer cima a unha obra enorme. BenCho-Shey é coñecido polos seus traballos antropolóxicos e etnográficos,
maiormente, pero tamén cala na literaura de criación, os estudos lingüísticos e o xomalismo, do que ofercemos algunhas mostras nestas páxinas.
Alguns escritos inéditos desta época
-forzados pola censura- testemuñan a dureza do franquismo, como
cando describe a sua detención en
M~ o 1º de Maio do 1969 estando
a gravar unhas coplas dos Maios,
acusado de "divulgar a Marsellesa".
Fernández-Oxea tomara para si o
seudónimo Ben-Cho-Shey, para escreber nos xomais cando est~ba no
exército en Marrocos, e aquela primeira camuflaxe acabou por formar
parte inseparábel da sua vida. O estudo "Santa Marta de Moreiras",
dos poucos traballos seus que agora

mesmo se poden topar nas librarías
en edición viva (Castro), é para
moitos o culme do seu traballo, pero
como a tantos outros autores galegos fáltalle unha atención que só logran cando se lle adica unha data
como o Dia ·das Letras Galegas.
Neste ano sinalado da sua centúria
non foi posíbel pola norma autoimposta pola Academia de que teñen
que pasar dez anos despois da morte
do homenaxeado.
Con 76 anos ainda facia proxectos 1
preocupado por non poder rematar
cos traballos para os que xa tiña os
materiais "O Libro do meu Ourense
está bastante adiantado, pero ainda
lle falta moito. Para o libro das
anécdotas teño publicadas algunhas,
que haberá que recoller e ilas xuntando. E logo redactar as notas que
están en apuntes. O traballo que está
máis adiantado é o dos Oxeas que

coido rematar axiña. A miña grande
ilusión é o da. gaita, que terei que me
poñer a il, anqueo deixe inédito. No
capítulo de soños entra o dicionáriode emblemas heráldicos galegos,
que me gustaría facer e nunca farei".

Unha biblioteca salvada
Ben-Cho-Shey veu cumprido o soño de salvar a sua biblioteca e todo
o seu traballo de acumulación de información .. A donación fíxoa á Deputación de olirense, e hoxe ese património está 'unido ao doutros dous
ourensáns ·ilustres, Eduardo Blanco
Amor e Alberto Vilanova. Nos baixos da Deputaeión, pendentes de futuro traslado ao edificio Simeón, a
Biblioteca conforma un centro de
investigación de primeiro nível, tan-~
to polo valor próprio dos tres fondos sumados, como pola facilídade
que oferece aos vísitantes.

Unha viaxe pola obra de FemándezOxea, deberá ter parada tamén nunha
prolixa correspondéncia con testigos
da história cultural galega deste século. O Ben-Cho-Shey foi especial valedor de todas as actividades galegas qe .
se facian en Madrid nos anos 50 e 60,
. pésie ao seguimento do franquismo.
O .grupo de Amigos de la Unesco onde el mesmo_daba clases de galego,
ou o acollimento dos Brais Pinto.
O xonialista lugués Xoan Soto resumía aqueles anos en Galida n.o corazón: "detrás de todos aqudes dias, animando aquela Galiza desterrada en
Madrid, sempre estaba Ben-ChoSbey. Pola sua casa da rua Martín de
los Heros pasamos todos os galegos
que soñábamos -vá ilusión tantas veces-- en converter o noso vocerío iracundo e folclórico nun compromisó
eficaz para o naso país. Detrás da Galiza estivo sempre Ben-Cho-Shey". +

•.•....•..........•..•......•..............................•............•.•..............•..•..........•.••.....•........................•••............ ........................

No comén pasaron un pouco desapercibidas,
como adoita ocurrir con tódalas cousas novas,
mais non tardaron en se dar a conocer pola
sua actuación na prensa, no mitin e noutras
actividás políticas e culturaes. Destas compre
destacar a levada a cabo polos cadros artísticos das Irmandades ao poñ.er en escea obras
de teatro galego, que tiveron grande ésito.
Casi ó mesmo tempo que as Irmandades xurdiron os Coros Galegos si ben as suas actividás eran difrentes. O fin principal das lnnandades era o cultivo da fala galega en tódalas
suas manifestaciós tanto oraes coma escritas
e os resultados non poideron seren millores.
Os .irmaus comprometiámonos a usar decote
a nosa fala na conversa i en tódolos actos da
nosa vida. Esto pra moitos de nós non era novedade porque xa o viñamos facendo dende
nenos e non sinificaba nin troque de conducta, nin sagrifizo algún. Pro a todos lles non
pasaba o mesmo. Había quen nas suas casas
lle refugaban o falar en galego e pra estes,
i, era un e forzo dino de loubanza o de se
decidir ó emprego do galego na cónver a.

Manifestaciós grandiosas da fraternidade
que xunguia os irmauciños foron os enterros
de Lousada Diéguez, en Pontevedra, e de
Antón Villar Ponte, na Cruña, ós que asistiron irmaus de todolos recunchos de Galicia
e somentes fallaron os que non se enteiraron
-ou os que estaban doentes:

vai
de topónimos

·E

BEN-CHO..SHEY

No intre de fervoroso rexurdimento que estamos ·a vivire seria de grande importáncia que os
galeguistas de agora tivesen o mesmo esprito
de fratemidade que decote xunguíu ós irmauciños, ós galegas bós e xenerosos que atinaron a
crealas Irmandades da Fala cuio cincuentenario
celebramos hoxe adicándolle unha fonda e garimosa lembranza ós irmaus idos e ós que deron
a sua vida por unha Galicia ideal.+
CORREO DE GAUCIA,

(5-6-1966)

Sempre que se fala das falcatruadas q,ue a
cotio se fan coas nosas toponimias sale a relucir a xa famosa cometida co nome do centro oleiro ourensán de_Niñ~daguia.
Mais, en punto a desbarates dista clas, abondan os topónimos galegos escangallados polos castelanizadores ignaros que lle van a
. mau ó Niño de ·la Guia e, si non lle ganan
por puntos, algús empátanlle.

Como non podía menos de suceder as Irmandades tiveron os seus nemigos, ¡como
non!, e moitos foron nemigos asañados. Istes tales deron · en nos chamar despectivamente «Os Irmauciños» mais non conquerirori que o alcume nos alporizase senón, que,
como ocurre decote nas loitas políticas, tomámolo como enseña e como timbre de orgulo e precuramos ser decote bos irmauciños e comportarnos c9mo tales.
Ata que a guerra incivil esP1agóu canto en
Gal icia habia de galeguismo a irmandade
foi un feito real entre todolos irmauciños e
onde queira que se atopasen os irmaus como
.tales se trataban e se comportaban.

-

.

Así, á primeira ollada, parece coip.o si naquil
paraxe de perto da Cruña e non moi alongado do flamante aeródromo de Alvedro -que
miragrosamente salvóu o seu enxebre nome
cando tan lindo resultaría traducilo por Alviejo. ¡Al viejo, ché!- vivise unha velida dama en precura da cal fose un cabaleiro andante a lle render parias dun ardente amor.
Pero a vida é mais prosaica que todo eso e
onde os poetas ou os malos traductores, sinónimo dé traidores, ven unha dama, a realidade pon unha muiñeira. Que niste caso
concreto tampouco é a danza tan desfeita e
titiritada polos bailaris distes tempos de tanta presa, senón a muller do muiñeiro.
Do muiñeirq que estaría ó coidado da acea.
E ben sabido é que unha acea non é mais
que un humilde muiño. E a toponímia que
nos levou a todas estas lerias, chamábase,
denantes da falcatruada Acea da Má.

Pro mai importante ainda que o de falar foi
a conquista da escritura. Escribir en galego,
ainda pra o que empre o falamos, supuña
un traballo. Na escola e no Instituto ninguén
nos ensinara a escribir en galega e tampouco
había sítios onde adeprender, polo que cada
un axeitóuse como poido pra sair adiante.
Un feito indi cutibel é que ata que se fundaron as Irmandades da Fala endexamais se
empregara o galego na correspondencia,
ninguén escribira nunca unha carta en galega. Foi a partir de entón cando os irmaus
impuxeron o emprego do naso idioma i:io
xénero epistolar e aunque non fora mais que
por eso as Irmandades xustificaron dabondo
a sua eisistenza e son merecentes da gratitude dos bós galeg_os.

Hoxe mismo --'llil data heroica da resésiga xesta
madrileña .do Parque de Monteleón- co gallo
dun suceso desgraciado que causou a morte dun
cativo, saiu a relocir nos xomaes o lugar do suceso co ·alcume da Haciadama, con hache e todo.

Que de Acea da Má poidera sair ise Haciadama
é un misterio que lle brindo ós filólogos e ós etimoloxistas sabedores destas cousas, porque o
meu probe saber non chega a tan fondos arcanos.
E xa que estamos perto da Cruña podémonos
chegar á «vella cidade» na que nos atoparemos cunha rua chamada hoxe de Caballeros.
Deset\o de Díaz Pardo en
Galicia no Corazón

¿E sabedes de onde lle veu isa noineada á tal
rua? Non ceitamentes de que nela viva un gi'an
cabaleiro e ardido defensor da nosa lingua, como Leandro Carré, serión a consecuencia dos
fondos conocementos ling_uísticos dos ediles
cruñeses que, xa fai anos, coidaron que caballeros era a traducción castelán de alcabaleiros,
que era como denantes se chamaba. Como non
fose po~ aquelo de contraria contrariis latino.

Nnda se poderia falar outra vez desas Portas
da Aira ou Eire, tan abondosas en Galicia e
todas elas trabucadas en Puerta de Aire. E
das Pontes, que levan camiño de se quedaren
en Puentes, e <lesas jotas odiosas e imposíbeles de Has arrincar a Coruxo e Sanxenxo.
Máis agardemos a que algún día a cousa adequira concencia popular, a que Galici~ desperte
do seu sono e podía que pra entón nos quedemos sin tema os que con tanta teima como falla
de fortuna levamos anos e anos insistindo nil. •
LA

NOCHE ,

(8-5-1964)
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O trinque-

Convbcatórias
Alférez Provisional s/n. Os prémios
anteriores foron para Xesús Pisón por
Ei Feldmülde e por Venenos, Roberto
Vidal Bolaño por Días sen glória, Raúl Dans por Matalobos e O serodio remordem nto do amor de Xavier Lama.
As bases da convocatória foron publicadas no BOP do 2 ~ de Marzo.

mo e a frase "Menor de 17 anos'', se for
o <;:aso. Hai un primeiro prémio de
80.0000 pta, e catro accesits de 25.000
pta. As bases están a disposición do público na Casa ·da xuventude: teléfono
(988) 22 85 00, e fax (988) 24 99 30.

Prémio Vicente Risco
O Concello de Castro Caldelas e
máis a Fundación Sotelo Blanco convocan o 111 Prémio Vicente Risco de
antropoloxia e ciéncias sociais, dotado con 1.000.000 pta. Poden concorrer
todos os que apresenten obras sobre o
ámbeto rural galego desde o ponto
de vista antropoloxico ou das ciéncias
sociais (história, economia, socioloxia,
etc). Os textos, inéditos e orixinais,
han de chegar escritos.. na normativa
do Instituto da Língua· Gillega e d~ Real Académia Galehga, .e ter unha extensión que ande entre as 150 e as 300
páxinas en tamaño fólio a dobte espazo. Para participar hai que apr~sentar 6
cópiás, baixo lema e.plica, antes do 31
de Agosto de 1996 na fundación Sotelo Blanco: Apartado de Col'f.e_os 2.096.
15780 Santiago. l\ílai:or infomn1ción na
t, Fundación Soltelo Dlanc·<o:-San Mar' 'cós s/n. 15820 Santiago. (981)' 5lf.·25
· 71. ·Ou no Concello de Castro Caldelas: · rua do Concello, l. 32760 Castro
Caldelas. (988) 20 30 00/20 33 O~.

Carteis para
o Festival Irmandiño

Prémio Café :t>ublin
de narrativa breve

A Asociación cultural Ca§telo de Moeche convoca.un concurso de carteis para anunciar o XVII Festival Irmandiño.
Os carteis terán un tamaño de 50x56 cm.
en duas cores máis o fondo, e levaran a
lenda "XVII Festival Irmañdiño·; Moeche, 16-17 de Agosto de 1996". o premio é único de 2~.000 pta. e máis unha
placa. Hai que apresentar as obras antes
do 14 de Abril no Café Bar O Castelo.
'Castelo de Abaixo: .15563 Moeche.
Maior información ~o (98+,) 40 ~41 m.

· Torneo de-Xadrez
Amizade

Prémio Ourense
de cantos
A Casa da xuventude e a Agrupación
de Libreiros de Ourense, convocan o
décimo terceiro prémio de contos aberto
aos xoves de entre 14 e 30 anos. Os traballos, de tema libre, orixinais e inédi- ·
tos, terán unha extensión mínima de 6
fólios e ~áxima de 25, escritos a dobre
espazo e por unha soa cara. A entrega,
persoalmente ou por correp, ten que ser
antes do 27 de Abril na Casa da xuventude de Ourense: Celso Emilio Ferreiro,
27. 32004 Ourense. As narracións 'han
de chegar baixo seudónimo e acompañadas dun sobre pechado cos dados do autor no interior, e no exterior o seudóni-

A Asociación Máximo Gorki de solidariedade entre os povos (Vigo), organiza a déCimo segunda erución do Torneo
de Xadrez Amizade. Cpmezará o 13 de
Abril e désenvolverase con sistema suiw a 6 roldas. Hai 5 trofeos e obséquios
para todos os participantes. A inscrición
está aberta no local da asociación: Marqués de Valadares, 1~1ª oficina 5. Teléfono (986) 22 44 57. de 5 9 do· serán.

a

Prémio de teatro
Rafael Dieste
A Deputacióq da Coruña convoca a
sesta edicón do prémio.Rafael Dieste,
·dotado con 750.000 pta. Os textos han
de chegar por-triplicado e babeo plica,
. an~es do 25 de Abril, á Deputación; .

•

<

Poden concorrer orixinais inéditos. de
un ou vários refatos-,-cunha extensión
que ande entre os 65 e os··1qo ró~los
(DIN A4, con 2.000 Qaracteres porfolio
aproximadamente). tlai que apresentalos por cuadriplicado e baiJm plica,,antes das 12 da·noite do'l de Maio, ..dirixi:
dos ao "ill Prémio de Narrativa -~~e.ve
Café Dublin". Café Dublin. Martin Codax. Vigo. O prémio ascende a· ~00.000
pta. e máis unha viaxe a Dublin: A óbra
gañadora será publicada como xa ocorreu º ' ano pasado co Cable.Inglés de
Xosé Antonio Moreno (Galaxia).

Certame literário
Monté da Condesa ..A Residéncia Universitária .Monte da
Condesa (Santiago) convoca o seu terceiro certame literário, aberto a todos
os interésado~ en duas modalidades.
·En narrativa, cunh~ extensión máxima
de 30 fólios a dobre espazo, ou poesía
cunha extensiónmáixma de 30 versos.
Os traballos han de ser entregados na
Adininistración da Residéncia Universitária ou en calquer rexistro da Universidade de Santiago, antes do 6 de
Maio. Os tres selecionados de cada
modalidade serán publicados pola universidade. Maior información na R.U. ·
Monte da Con~esa: (981) 58 08 09.•

TeatrO.
Teatro do Aqui pon en cena O desengano do prioiro de Ramón Otero Pedrayo, do 17 ao 21 de abril no Teatro
Principal de Santiago.

Teatro de Operacións ·
A Sala Galán de Santiago celebra o
seu terceiro aniversárió cunha édición
especial do Teatro de Operacións entre
outras sorpresas. Esta é unha iniciativa
da sala para "empregar o seu espazo
coma ferramenta para colaboracións
entre artistas plásticos, escenógrafos,
músicos, actores, videocriadores, escritores, etc. Arte efímera 1 suceso,
acontecemento carente de valor comercial". O Xoves 18 ás lO·da .noite
operan :M;. Okó,_Rut Massó, Ana Va- ·
llés e Cristina Sicilia.

A NASA de Santiago enceta o Luns
15 o segundo ciclo de teatro universitário con actuacións ás 10 da noite na
mesma sala. Por afi pasarán, Luns 15,
o Grupo de Teatro de Inglés (da
Univ. de Santiago) con A small affair
de Bob Larbey; o Martes 16, o Grupo de Teatro de Francés (Universi-

Os libros conteñen
mundos inexplorados.
Se non sabe dunha boa
novela déixese
aconsellar. Odia 23 é o
Día do libro.' A leitura

. dade de Santiago) con Instantáneas
. de Jean Tardieu; Mércores 11, a Aula
de Teatro, da Universidade da Coruña pon .en cena Luces de Bohemia
de .Valle Inclán; . X oves 18, tócalle, o
· turno a Aula de Teatro do Campus
de Lugo con Deire, a coitada de
Synge; V enres 19, a Faculdade de
História da Universidade de Santiago interpreta Neno adulto, neno
· mortó· de Claite bowie· e Os cravos
de prata de Nicolás.Bela.·O cicló ainda c'Ontinila á- semana seguinte· coa
Aula de Teatro da Univérsidade de
Vigo e o da Faculdade de Sicoloxia
de Santiago.

• ~ao tenda solidária. Vende produtos de cooperativas e comunid3des indíxenas do Sul. Aos produtores
se lle§ paga 1,m prezo digno, e-coas_ga-·
náncias desenvolvense- prox~~tos de
melloras. soeiais e ecolóxicas. Alimentaei6n: ·café (de' Cuba, ChÍapás, Costa
Rica e Nicarágua), sucre de cana de
Filipinas, Ron Liberación (Cuba), chiculate de Bolívia, mermeladas de
Ecuador, Té índio, barriñas de sésamo,
entre outros produtos naturais. Artesanía: hamacas (Amazónia, Bangladesh), macutos, camisetas, caixiñas,
almadroques, frautas, xoguetes, etc.
Libros: de ecoloxia, antimilitarismo,
feminismo, solidariedade Norte-Sol,
alternativas económicas, etc. Papel
reciclado: fólios, carpetas, sobres, libretas, axenda de economia alternativa, etc. Elduayen N2 8. 36202 Vigo.
Teléfono (986) 81 37 07, ás mañás.
•Véndese praza de garaxe na Ronda da Muralla, 188-sótano 2Q, praza
17. Lugo. Teléfonos (982) 46 52 92 e •
(981) 26 05 93. 1.300.000 pta.

• Por non poder atendelo, traspásase negócio de comida para levar. Teléfono (986) 87 90 16.
(
• Quedo con peqoerrechiños por
horas. Respotlsabilidade e seriedade.
Informes. Baratiño. Perguntar por Ca- rol no (981) 35 02 67.
• Vendo traxe noiva de Vitorio & Lucchino. Talla mediana (986) 22 03 08.

Nau de arriares
O Centro Dramático 9a1ego prnduce a
. peza de Gil Vicente, b.a!xo · a versión
de Candido Pazó. Pódese ver en Burela, na Casa da Cultura, o día 10 ás
11 da noite. Logo pasan a actuar en
Cangas no Cine Galáxias os días 23 e
24 ás 10,30 da noite.

Mourenza
Xosé Rabón dirixe .a peza de Armando Cotarelo Valledor Mourenza (lance
dramático nun acto), no Círculo das
Artes de Lugo o Venres 12, e no Centro Cultural de Xove o Venres 19.

' \~ósti~-·- :~~ . - .

r

70 Centro Dramático Galego represen.---. ta a peza""'de -Arihaiido. Cot~elo Valle,.dor, baixo a dirección de Manuel Lourenro. Acfuan no ~uditório Municipal
·de_Ñarón, o Xoves.18 ás 11 da mañá, e
Venres 19 e Sábado 20 ás 8 do serán.

A histéria~ de Lili Braun
Espectáculo de'Variedades e transfor-.
. mismo da mari de Arre Produccións,
na NASA de Compostela o Sábado 13
· ás 11 da noite. +

enriquece e axuda a
vivir. Mellor que as
medicinas contra o
·stress. Pásese por
algunha libraria e
procúrese o sofá máis
cómodo da casa.+

Anúncios de balde

• Véndese violin . Razón no teléfono
(986) 27 17 07.

O desengano do prioiro .

Ciclo de teatro·
universitário

Libros .

• Estamos a emitir, desde hai xa ano
e médlo, na emisora do Campus de
Ferrol. .Rádio Kaos no 97.7 de FM. A
todos os grupos galegos, se queredes
que pinchemos a vosa música, enviádenos os vosos traballos ao programa Camiando polo lado máis selvaxe. Rádio
Kaos . Avenida 19 de Febreiro s/n .
15405 Ferrol. Máis información no
(981) 31 56 45, Fernando .
• Estudante busca buardilla, estúdio ou piso pequeniño na zona centro da Coruña. Chamar ao 22 80 33.
• AX• .PO-AK. Diesel. 750.000 pta.
Con extras e -60.000 Km. Teléfono
. (986)47· 0167. .
'
•Enciclopédia Los grandes compositores (7 tomos), de Salvat, sen estre-

nar, a metade de prezo: 35.000 pta.
Teléfono (988) 25 50 07, Miguel.
• Xa se pode escoitar unha emisora
diferente Radio Piratona, en Vigo, no
103.6 de FM. Todos os dias de 9 a 11
da noite. Apartado de Correos 8278.
• Curso de verán no mes de Xullo en
Irlanda, para estudantes. Acompañados por titora. E turismo rural no mes
de Agosto tamén en Irlanda. Perguntar
por Cannen no (986) 70 40 20, ás noites.
•Vendemos os seguintes números da
Festa da Palabra Silenciada: monográfico de Rosalía (nº 2, 300 pta), monográfico de Xohana Torres (nº 4, 300
pta), monográfico de Literatura Infantil (nº 5, 700 pta), monográfico de Emília Pardo B37.án (n11 6, 700 pta), A MuUer nos medios de comunicación (n11 7,
900 pta), monográfico de Erotismo (n~
8, 900 pta), monográfico de Colonialismo e Sexismo (n2 9, 1.000 pta), O desafio de Antígona. A razón de fin de século (n2 10, 1.300 pta), As novísimas
pintoras galegas (n2 11, 1.500 pta). Podes solicítalos no Apartado 976 de Vigo.
•Vende-se coche Mini 850, cor verde e capota branca, con só 56.000 Km,
para restaurar. Prezo módico. Chamar
ao teléfono (981) 69 51 47.
•Véndese Renault 18 turbo. Bon estado, cor gris, ano 1983. Chamar ao
(986) 42 06 87.
•Véndese material de ferreteria: estanterias, escaparates, mostrador, etc. Toldos
en gravación, mercancías de ferreteria e
efectos sanitários. (981) 7164 30.
• Licenciado en língua e literatura
inglesa imparte clase a todos os níveis. Perguntar por Máximo no (986
26 30 OO.
• Equipa de licenciado en informática realiza calquer tipo de proxecto
informático en galego tanto para empresas como para profe ión liberai ,
Prezos segundo proxecto. Preferentemente na Coruña ou Santiago. Telf.
(986) 27 34 13, perguntar por Toño.
• ARO (As.wcia~m Reintegracionista de Ordes). Enviamos de balde o catálogo das nossas publica~ns . Apartado ·
de Correios n11 16. 15681 Ordes.
•Oferta de discos e casettes. Música
oriental. (986) 41 34 96. •

Cinema
. Q ES~UDQ DA GALIZA
DESEt'IADQ
PQR CASTELAQ
EN INSl~NIA · QU
~HAVEIRQ

• Prezo

Chaveiro:
500 pta + 160 pta de gastos de envio
Insignia:
Prezo 20~ pta

Pagamento a meio de selos de correos
ou ingreso na conta de C9ixa Galicia

2091 0501 683040001024
Solicita a cantidade
que desexes ao apartado
1371, 36200 de Vigo.

BagdadCafé
de Percy Adlon
Unha película de Percy Adlon, ambentada no deserto de Texas púo
cun ambente tenro que o fai parecer
exótico. O Cine clube Lumiere e
máis o colectivo de mulleres Alecrin
quedaron para pasala o Xoves 18 no
Centro cultural Caixavigo, e intercambiar ideas no colóquio que celebrarán de seguido.

'Campanadas
a meianoite
O Xoves 11 ás 20', 30 e ás 23 h. na
Casa da Cultura de Ourense, e dentro do programa do Cine clube Padre Feijoo psan o filme dirixido por
Orson Welles en 1965, para' o que se
baseou en textos de Shakespeare. Co
mesmo horário e no mesmo local, o
Cine clube pasa e> Xoves 18 Ed Wood (1994) a mellor película do "peor
director do mundo" Tim Burton.

Viridiana
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(Durán Loriga, 10. A Coruña), oferece
o Martes 16 o filme de Luís Buñuel. O
pase comeza ás 20,15 h.

500 anos
de Universidade e
100 de cinema
A Universidade de Santiago artella
un ciclo de cinema, co gallo do seu
quinto centenário, que comezou o
pasado Xaneiro e durará até o mes
de Setembro. Os filmes escollidos
para o mes de Abril son: O verdugo de Berlanga (dia 22), Sorrisos
dunha noite de verao de Bergman
(o dia 23), Rocco e os irmáns de
Visconti (para o 24), O amigo
americano de W enders (Xoves 25)
e O meo tio de J. Tati (Venres 26).
Os pases son ás J 8 e ás 22,30 h. na
sá 1 dos Cines Valle Inclán de Santiago.•

•
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Exposicións
Unha análise ecoxeográfica do Morrazo

Javier Corcobado y
los chatarreros.
de sangre y cielo

Durante o mes de Abril no Instituto
de Bacharelato de Moaña (e non no
Maria Soliña de Cangas, como se reseñaba a semana pasada) pódese visitar
esta mostra artellada por alunos e profesores do Instituto de Bacharelato
Maria Soliña de Cangas. Consta dunha
maqueta do Morrazo e vários paneis
que estudan botánica, xeoloxia ou a
toponímia, entre outros aspectos, para
dar a coñecer as características fundam entais da península. É un traballo
sinxelamente divulgativo e bibliográfico, sen nengun afán investigador, dirixido a o paseante despistado da Terra
do Morrazo.

Irmaslexos
Divina Porto, Sindo Bouza e Chus
San Martín do Colectivo Artístico Irmaslexos expoñen até o 15 de abril na
sá da estación de RENFE en Vigo.

Ismael de la Serna
Obra do pintor granadino ( 18981968), maionnente óleos sobre lenw e
algun collage e acuarela, até o 12 de
Maio no Centro cultural Caixavigo.
Abre de 18,30 a 21,30 da Luns a Venres, de 12 a 14,30 e de 18,30 a 21,30
h. nos Sábados, e de 12 a 14,30 h:- Domingos.

Unha análise
eco-xeográfica
do Morrazo
Durante o mes de Abril no Instituto
Maria Soliña de Cangas pódese visitar está mostra artellada por alunos e
profesores do centro. Consta dunha maqueta do Morrazo e vários paneis que
estudan botánica, xeoloxia ou a toponímia, entre outros aspectos, para dar a
coñecer as características fundamentais
da península. É un traballo sinxelamente divulgativo e bibliográfico, Sen nengun afán investigador, dirixido a un paseante despistado da Terrado Morrazo.

José Castro
Expón pintura e escultura, até o 23 de
abril no Centro cultural Caixavigo. De
Luns a Sábado de 18,30 a 21,30 h.,
Domingos de 12 a 14,30 h.

Os músicos do pórtico
de San Martiño de Noia
O Consello da Cultura Galega organi-.
za a mostra aberta até o 15 de Abril,
no Ateneu de Ouren e.

Vito Acconci
Mostra retrospectiva no Centro Galego
de Arte Contemporánea (Santiago).
Comprende duas sás adicadas a proxecto e mobiliario interiores, amais dunha
instalación especial relacionada co conxunto do museu. Martes a Sábado de 11
a 20 h., e domingo de 11 a 14 h.

Actua o Xoves 11 ás 10 da noite na
Factoria de Santiago, o Venres 12 ás
11 da noite na Planta Pirata de Vigo e
o Sábado. 13, tamén ás 11 da noite no
bar Oh! da Coruña.

_Sergio Godinho

Antolóxlca de Antónlo Heredero na Casa das Artes de Vigo.
Póxinas coordenadas por

IAGO LUCA

Terragni e a morte:
Il danteum
O Coléxio de Arquitectos de Galiza organit.a esta mostra aberta no Teatto Principal de Pontevedra até o 15 de Abril.

Din Matamoro
Colga cadros na Biblioteca Pública
Provincial ·de Lugo. Abre de Luns a
Venres de 10 a 20 h.

Encontros coa natureza
Fotografias de Roberto Fernández e
proxeccións de vídeos écolóxicos na
Casa da Cultura de Noia.
·

Vocabulário segredo

Reflexos sonoros na cór

Obra de Manuel Bouzo até o 6 de
Maio na galeiria Volter de Ourense.

Cadros de Rafael Úbeda no Auditório
de Galiza, Santiago, do 23 de Marzo
ao 19 de Maio.

A lus na sombra
Até o 5 de Maio no Centro Galego de
Arte Conteporánea, expoñen a instalación do artista Isaac Pérez Vicente.

A muller e a prensa

Colección permanente
do CGAC

Unha mirada crítica
á realidade

O Centro Galego de Arte Contemporánea expón as suas novas adquisicións.
até o 14 de abril. Abre de Martes a Sábado de 11 a 20 h., e Domingos e festivos de 11a14 b. Luns pechado.

Antonio Hered~ro
Pinturas na Casa das Artes de Vigo.
Abre de Martes a Venres de 11 a 14
e de 17 a 21 h., Sábados só de tarde
e Domingos e feirados á mañá. Até
o 28 de Abril. Segundo Alvaro Cunqueiro, Heredero "construe o pintado cunha voluntária simplicidade no
debuxo. Cousa necesária, porque o
que nos regala é unha cálida, vagante, surprendida ollada, a sua, a dun
pintor, a dun artista, a dun revelador
de todo o que está aí, diante nosa, e
sen embargo, é cousa secreta até que
el o ve".

Mostra aberta na Agrupación Cultural
Auriense, Ourense.

Fotografias expostas no Antigo Casino
de Viveiro.

A víaxe
Fotografias de Daniel Díaz na Casa
Xuventude de Ourense.

José Afonso, andarilho,
poeta e cantor
_
tJ n

percorrido.. pola figura do Zeca
Afonso, fotografías, escritos e outros
engados expostos durante a primeira
quincena de-Abril en Vigo da man da ;
Asociación Cultural. Unha oportunidade para coñecer as suas relacións co noso país.•

Música popular portuguesa, o Venres 19 ás 12 da noite no Café Liceum
do Porriño e o Sábado 20 ás 11 da
noite na NASA de Santiago, con
Sergio Godinho, cantor e autor con
14 albums orixinais editados e actor
de teatro, cinema e televisión. El
apreséntase coma "Un músico. E na
música, englobo as palabras, nese
aspecto son un poeta; englobo o estar nun escenário e nese aspecto son
un cantor~ e son tamén un compositor porque fago melodias e ritmos á
partir de cousas que ".OU escollendo.
Un músico usa todo".

Concerto Bravu
Xenreira e Rastreros, xuntos o Sábado 27 de Abril ás 11,30 da noite oo
Café Liceum do Porriño. Xenreira
pon a gaita en compaña do ska, o rap,
ou o punk-oi! a combater o racismo,
o fascismo óu a negación do povo galego. Os Rastreros veñen avalados
polo grande éxito lÓcal das suas "versión s bailables
do requiem_-viacrucis da Virgen
de los Conflictos" o que os levou a acadar un
grande éxito e
polo tanto a un
"holoéausto de
luxúria e lascívia que precipitou o ingreso da
banda nunha
secta ·satánicomarxista, liderada por un exministro prófugo, na que eran
fre¡;uentes as orxias con sobredoses de incienso alucinóxeno". Aproveitando o concerto apres~ntarán o novo disco da Unión Bravo_no que incluiron cancións xunto
outros representantes da carraxe musical galega.

Extremoduro e
Platero y Tu
Unha cita inevitábel para os amigos do
hard:.core, ci Sábado 13 ás 10 da noite
na sá Óxido de Vigo.

As máquinas

de Leonardo
A Casa das Artes de Vigo abre até o
28 de Abril no seu segundo andar, a
mostra divulgativa As máquinas de

Australian Blonde
O grupo de Xixón actua en Lugo, no 2
de Copas o Mércores 17 ás 11 da noite, en Santiago na Factoria, o Xoves
18 ás 10 da noite, en Vigo.na Iguana o
Venres 19 ás 12 da noite, e no Playa
Club da Coruña o Sábado 20 ás 12 da
noite.

Leonardo.

Portugal
Ex lOsiciúns

Snuff

No PORTO:
Artistas representandos na ARC0'96, diariamente na galeria Quadrado Azul (07-351-2-59 51 95).

O grupo inglés comparte cenário cos
alemáns de Triptycb, o Mércores 17
na Factoria de .Santiago. Ás 9 da noite. ·

Sérglo Godlnho.

Los Enemigos

.

Estarán na Factoria de Santiago o xoves 25 ás 10 da noite, e no Playa Club
da Coruña o Venres 26 ás 12 da noite.

Aniversário dos Adictos
a Deep Purple
O Clube de Adictos a Deep Purple celebra o seu segundo aniversário co
concerto do Sábado 13 ás 11 da noite
no pub Malasaña (López de
Neira, 29) de
Vigo. As portas
da sá abrén ás
8,30 do serán
para caldear o
ambente con vídeos (Ritchie
Blackmóre's en
Dusseldorf) e
novidades discográficas. Entrada 500 pta. con
consumición incluída.

José Soto
Flamenco a cargo
de José Soto Sorderita, o Venres
12 ás 11 dá noite
na NASA de Santiago, e o-Sábado 13 ás
11,30 no Café Liceum do Porriño.

Sicko

. ·'

O grupo de Seattle actua o Mércores
17 de Abril na Iguaria de Vigo.

Real Filharmonia
de Galiza
Dirixida por Odón Alonso, con Gabriel Croitoru no· violín. ,E stán no Auditório de Galiza (Santiago) o X oves
11 ás 9 da noite.

Festival da Canción
do V Centenário
da Universidade

-

O Xoves 11 ás 9,30 da noite na NASA
(Santiago) celebran a última eliminatória do Festival da Canción V Centenário da UniveFSidade de Santiago con
Banda do Ático, Juan Luis Pérez Seoane, Rafa Letal, Papaqueixos e
K.G. Ben. Entrada de balde.• ·

EN LISBOA:

In-Havana-Out no Arquivo Fotográfico Municipal (07-351-1-886 23 32),
Dous fotógrafos Valter Vinagre fotografa A Habana ('In'), e Adriano Miranda ('Out') percorre as zonas rurais.
Miró Gravador o Centro Cultural Belém expón até o 5 de Maio, gravuras
do Centro de Arte Raiña Sofía (07351-1-3019606).

Teatro
No PORTO:
Un auto de Gil Vicente de Almeida
Garret, encenificación de Luis Miguel
Cintra con Margarida Marinho, Beatriz Batarda e José Airosa. No Teatro
Nacional de Sao Joao (07-351-2-208
83 03). Marlone está a morrer de Samuel Beckett interpretado polo elenco
do Teatro Experimental do Porto, na
Casa das Artes (07-351-2-600 43 Oi). ·

Um auto de Gil Vicente.
EN LISBOA:

Odeio Hamlet, encenificación de Diogo Infante interpretada por Femando
Lapa, Maria Henrique, Cristima Carvalhal, Joao . Baiao, Ricardo Carri~o e
Diogo Infante. Até o 2 de Xño no no
Teatro Villaret (07-351-1-353 85 86).
Histó-rias· dá puta da vida militar
(Náo matarás), encenificación de
Norberto Barroca a partir do debuxante Iva: Diariamente no Teatro Maria
Vitória (07-351-1-346 17 40). Tra- ·
dm;oes de Brian Friel polo elenco do
Teatro Malaposta (07-351-1-938 84
07) e baixo a dirección de Antonino
Somer, en cartel até o 14 de Abril. É

un espectácúlo sobre ·c~LonialiSmo in~
glés na Irlanda, e dá sua~ tejma por rematar coa 1íngua autóctona como mellor proceder para aniquilar a identidade cultural.
EN VIANA DO CASTELO:

Terra de Lobos escrita por António
Torrado a partir do conto Lobosandans de Méndez Ferrin. Polo Tetro do
Noroeste, baixo a dirección de Catarina Amaro, do 27 de MaTzo ao 4 de
Maio no Teatro .Municipal Sá de Miranda en Viana (07-351-058 82 32
59). Despois arranca o resto do mes
para Galiza. •

•
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Un traballo de Manuel Ferreiro amasa os erras d.a versi6n .oficial do himno

TRES EN RAIA

Confín dos .verdes castros e valeroso clan
"Por moito que as suas observacións estreiten non
pouco a liberdade rítmica do
poeta, non obstante, alá vai
iso, cos acentos colocados
onde vostede indicou e co
engadido de duas estrofas
máis". A primeira versión distaba moito da final e dicia
Que din os rumorosos, Q'aos
celtas, forte gente, Somellan,
na pendente, Donde bryando
estan?

• ARANiXA ESTÉVEZ

F

oi composto en 1890 pero até case un século
despois non se conver. teu no himno oficial da Galiza.
·' Os Pinos, o .poema de Eduardo Pondal; .foi transformándose neses cen anos; alguns
cámbi~s teñen máis importancia que -outros e desvian o
sentido orixinal do texto. Manuel Ferreiro, experto na obra
pondaliana, tenta, co traballo
De Breogán aos Pinos. O texto do himno galego, publicado
por Laiovento, recuperar a orixin~lidade_ dun texto tan emblemático. Remexendo nos
autógrafos depositados na
Real Académia, descóbrese a
tarefa de Pondal para escribilo, as voltas que tivo que dar
para adaptalo á música, o resultado final e o que cantamos actualmente.
.

'

.

'••·

Pascual Veiga, autor de Albo- ·
rada, chamou a Eduardo
Pondal ,xa que tiña·unha música para a que precisaba unha letra. Era o ano 1890. Ráchase coa crenza xeralizada de que o emigrante
na Habana Xosé Fontenla tora o artífice da
criación do himno.
No ano 1906, este
pediulle a Pascual
Veiga e a Eduardo
Pondal que lle enviaran a Cuba as
partituras do himno. Veiga respostou co envio e
cunha carta que
comentaba que "o
meu traballo non admite a fixación dun
prezo, este decidirao o
éxito que a miña obra
acade, non se pode medir
pala sua extensión relativamenté curta. Mais se vostedes
queren corresponder ao meu labor con mil
pesetas, aceptareinas tan gastoso como
recoñecido, sobre todo pola oportunidade
de recebelas no trance dunha enfermidade
nada breve".
O emigrante dirixiuse a Pondal suxerindo
modificacións engadir algun verso. Estas
cartas .foron a base do erro que fixo crer
durante moito tempo que o himno galega
tora unha idea de Xosé Fontenla. El só so-

e

e:::

Eh Maio dese ano, xa estaba
elaborada a versión definitiva
qu.e entraba no concurso da
mellor "Marcha Rexional Galega", cuxo xurado presidia o
músico francés Laurent de Rillé. O primeiro prémio foi para
o catalán lvo Gotós pero non
deu tempo a interpretar a
composición nen a el nen a
Veiga. Anos despois, entra de
verdade a figura de Xosé
Fontenla, que en 1907, é o
artífice da oficialización do
himno, que comezaria no
Centro Galego da Habana.
O proceso acrítico de acumulación da obra de Pondal tamén afectou ao texto Os Pino~.· segundo conta Manuel
Ferreiro. Os erres de imprensa que pasan dunhas edicións
a outras modificaron aspectos
fonéticos, ortográficos e métricos, as veces , definitivos, para
a compresión do texto. Un dos
Deseño de Luís Seoane para a edición de
cámbios máis chamativos é o
Queixumes dos pinos feita na Arxentina en 1940. da palabra chan porclan. FeÁ esquerda Pascual Veiga.
rreiro afirma que non ten sentido na obra de Pondal a expresión valeroso chan xa que para o poeta
licitou a partitura, que xa fotiña un significación especial a palabra
- ra compo'sta anos antes. Foi
clan, asociada ás-orixes celtas. O adxectien 1974 Amado Ricón quen,
vo féridos é insólito para Manuel Ferreiro e
ao difundir as tartas de 1890,
débese á deturpación do poema xa que a
esclareceu a história.
forma correcta seria férridos.
Non é ' un chan valeroso
Este traballo revela outros erros de transmisión (cinguido por cinxido, ronco por
Tal como re1ata Manuel Ferreiro, Eduar~
rauco, iñorante por ignorante) e tamén
do Pondal foi rápido en aceptar o encarchaves para comprender o proceso de
go de Pascual Veiga para poder aprecriación de Eduardo Pondal. A estrofa fisentar o texto nun certame musical da
nal, qye se engade a partir de 1917 (GaCoruña que tora "a expresión fiel do espíllegos, sede fortes, prontos a grandes feíritu desta rexión; co obxecto de que ao
tos ... ) pode ser ou non de Pondal. Maxeito da Marcha Real, Marsellesa etc senuel Ferreiro di que, agás que exista unxa cantado en toda Galiza co entusiamo
ha firme documentación, non é aconseque esperta no ánimo o Sentimento da
llábel afirmar a autoría desta estrofa. Ainpatria" . Pondal escrebeu -e reescrebeu
da que pode ser a que o emigrante FonatendendQ as suxeréncias que lle facia o
tenla lle suxeriu engadir en 1906. •
compositor sobre métrica e acentuación.
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• G. LUCA DE TENA
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erá a primeira vez que o governo
de Londres perda algo importante
sen irá guerra e o símbolo da vaca ten un valor altísimo para os británicos. Non é labor pequeno decidir
que ven antes, se a monarquia ou as
cortes.

Na interpretación inglesa, os tempos
que viviran baixo o papado de Roma
foran maiormente de ovellas e produción lanar, pero no albar protestante
cambiaron ao raxo de vitela pouco feito, que era alimento mellorado e de
máis ofensa para os traficantes de bulas. Aos irlandeses, por aguantarlle a
lei ao Papa, castigáronos a patacas e
á fame delas.
Tan falsa como pode ser esta versión
(os escoceses non se libraron da fame nen da queima por seren protestantes), é certo que as vacas están
antes que o Banco de Inglaterra entre
os emblemas de prosperidade. Un
prexuizo moi extendido no Sul da illa,
di que na outra beira do paso de Ca. lais todo o gado son bois para arar,
parco para salgar e algo de galiña para unha festa.
O pranto palas vacas ao pé do forno
crematório di que se perdeu a riqueza, o ideal patriótico dunha leira e un ha vaca para cada casa, e a cociña
nacional. Aos gandeiros que as mataron por alimentación intensiva, recoméndolles que lean os discursos de
Fraga avisando aos galegas que deben queimar as vacas ou xuntalas neses campos de concentración zootécnicos se queren ser modernos coma
os do Norte.+
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o PP retornou a Semana Santa.
A televisión bombea, sobre os
corazóns agnósticos, imaxes
que os magrebies inmigrados ao Estado español confunden co Ku-KusKlan. Pero a Semana Santa tamén foi
secularizada. Agora é máis laica. Para
os menores de idade que forman a
tropa encarapuchada trátase dun xogo. As señoras teñen desculpa para
estrear médias negras, amasar o peiteado e corrillear sobre a viciña. Para
os turistas é un espectáculo. Os mili. tares ferroláns -alía Semana Santa
é de interese nacional- van para
que os vexa o almirante. Un mal paso
poderia repercutir sobre o escalafón .Os paisanos do común prefiren ver
perder ao Depor no .televisor.
Os tempos cámbian. Agora non hai
recollemento, nen solemnidade, nen
espiritualidade, mália o que digan os
pobres locutores da TVG, por medo
ao cilício. •

