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Retorna a unidade sindical 
A previsíbel mudanza na 
Moncloa, coa chegada ·da di
reita ao poder, permitirá que 
en Galiza se retome a unida
de sindical. Os primeiros pa
sos xa están dados e mesmo 
é posíbel unha convocatória 
unitária de UGT, CCOO e 
CIG para o vindeiro primeiro 
de Maio. Os últimos meses de 
Felipe González no poder, 
baixo un forte acoso da direi
ta, estivo no fundo dunha acti
tude pouco propensa ás mo
bilizacións por parte das duas 

Silvia Tubert 
'Para a medicina, 

centrais estatais. Esta idea foi 
posta de manifesto incluso 
polos secretários xerais de 
UGT e CCOO. Unha resposta 
contundente dos traballado
res á política do Partido So
cialista, mália que fose xusta, 
entraria a facerlle o xogo ao 
PP. Os motivos de mobilizá
rense eran visíbeis para Mén
dez e Gutiérrez, cunha base 
que reclamaba atitudes máis 
firmes contra a reforma labo
ral e en demanda do emprego 
a cada máis escaso. {Páx. 7) 

a muller só é un aparato reproclutor' 

Autora de "La sexualidad fe
menina y su construcción 
imaginaria" e "Mujeres sin 
sombra", Silvia Tubert consi
dera que a psicoanálise lle 
acae ben aos estudos sobre 
as mulleres ao ser quen de 
desenmascarar os procesos 
de dominación sexista que se 
dan no ámbito social e dos 
que dan boa canta institu-

· Cións como a família que 
"perxudica a saude mental 
das mulleres mentras benefí
cia aos homes". (Páx. 12 e 13) 

VI Congreso de CCOO de Galiza 

Xesus Díaz, 
secretário xeral 
'Maioritários e críticos 
tivemos posturas 
integradoras' 

(Páx. 8) 

DEUS SENTADO 
NUNSILLÓN 

AZUL 
Carlos Casares 

Carlos Casares regresa á nm·ela 
cunha historia rebordante ele 
vida, retrato clunha época e 
reflexión literaria sobre unha 

hurnanidade menesterosa. 
sempre á procura de luz e 

cligniclacle. 

O próximo Domingo en Celanova 

Homenaxea 
Xosé Velo, 
o protagonista 
do secuestro 
do Santa Maria 

(Páx. 17) 

Puiol afirma que o carácter de nacionalidade histórica 
de Galiza non se recoñecerá 
'en canto os galegos non se pronuncien' 
Galiza non é recoñecida ainda 
no concerto estatal como nacio
nalidade histórica. O seu papel, 
no marco do debate que se está 
a producir sobre o modelo de 
Estado, dependerá da actitude 
das forzas políticas galegas, no
meadamente da que ostenta a 
maioria parlamentar e o governo 

da Xunta. Pujol decía con bas
tante claridad e nu nha ampla 
entrevista que o pasado día 12 
publicaba o diário catalán La 
Vanguardia que "polo menos 
hai duas realidades colectivas 
dentro de España: Cataluña e 
Euskadi. As duas teñen unha 
personalidade moi forte, máis 

forte mesmo que a de vários 
estados europeos". O presi
dente da Generalitat afirmaba 
tamén que a heteroxeneidade 
do Estado español "non ten na
da que ver coas chamadas pe
culiaridad es rexionais ou as 
xenéricas referéncias á sua 
pluralidade". (Páx. 5) 

Máis de 20 alcaldes populares están 
dispostos a formar un novo partido 

Rebelión no PP 
O problema da ESO e dos acce
sos á autovia no Condado serven 
de desculpa. As bases do PP re
bélanse contra Fraga. A indefi
nición na sucesión, a claudica
ción ante Aznar e o ascenso 
do nacionalismo poden facer 
perigar a exemonia popular 
se non lle sacan lustre 
ao seu galeguismo. 
Máis de 20 alcal- r/ 
des, co seus res-
peitivos conce
lleiros, asinaron 
xa un docu
mento no que 

se comprometen a formar un 
novo partido se non son 

atendidas as suas de
mandas. Vilalba sofreo 
as primeiras manifes
tacións contra a Xun

.. ta e o próximo dia19, 
os alcaldes levantis

cos encabezarán unha 
manifestación en Com

'\ ~ poste la. É a segunda 
1 edición do fletán, 

' pero esta vez son 
os próprios car
gos populares os 
que protestan. 



A ESO e as Autovias serian unicamente unha. disculpa na guerra interna 

Máis de 20 alcaldes do PP están 
dispostos a formar .un novo partido 

< • . 

A. EIRÉ- H. VIXANDE 

-Un novo partido pode aparecer no panorama político galega xurdido das fileiras do.PP. Máis de 25 alcaldes xa firmaron un manifesto polo 
que se mostran dispostos a abandonar o Partido Popular e integrarse nunha nova formación. · Con eles abandonarian o partido a maioria 
dos concelleiros da sua candidatura. _Os problemas da ESO. ou das Autovias semellan ser só un ha disculpa na puxa interna existente en
tre os populares galegas. Anteriores conflitos· saciáis máis reievantes como a cuota láctea, non taran quen de sacalos do seu mutismo. 

O 19 de Abril, 18 alcaldes do PP 
encabezarán unha manifesta
ción en Compostela contra á po
lítica educativa do seu próprio 
partido. A semana pasada, Vilal
ba, a vila de Fraga, era cenário 
de manifestacións contra da 
Xunta. O Xoves, 11 de Abril un 
grupo de 18 alcaldes do PP na 
província de Lugo, reunidos na 
capital, emitian un manifesto 
desmentindo que· Francisco Ca
charro Pardo, presidente do PP 
provincial e da Deputación, es
teña instigando as mobilizacións 
municipais contra da ESO. 

Contraditoriamente coas anterio
res afirmacións, 17 destes alcal
des presentes, manifestaron expli
citamente ou deron o seu apoio 
tácito a que, de non terse en canta 
as suas demandas, abandonarían 
o partido. Dos 18 rexedores pre
sentes: Baleira, Barreiros, Guntín, 
O lncio, O Vicedo, Muras, Triacas
tela, Trabada, Poi, Ribeira de Pi
quin, Samas, Riotorto, Paradela, 
Pantón, Sober, Xermade e Outei
ro de Rei, unicamente o de Muras 
afirmou publicamente na reunión 
que non pensaba abandonar o • 
partido fose cal fose a decisión to
mada polo Govemo autonómico. 

Pero a rebelión popular estase a 
extender a outros concellos lu
gueses que non teñen proble
mas ca ensino. Un documento 
redactado ese mesmo dia está 
a ser enviado a outros rexidores 
lugueses pedíndolles que se po
sicionen sobre o problema da 
ESO e, no caso de non mudar a 
política educativa da Xunta, 
mostrarse disp,ostos a abando
nar o partido. A hora de pechar 
esta edición xa foron máis de 25 
os alcaldes que mostraron o seu 
apoio a esta medida. 

Máis os levantiscos populares 
móstranse firmementes decidi
dos a non quedar politicamente 
desamparados. Negociaron con 
Cacharro Pardo non só o total 
apoio da Deputación, senón o 
seu papel de valedor ante a Xun
ta se se ven abrigados a tomar a 
decisión. Para coordinarse cons- · 
tituirán un novo partido politico 
no que se comprometen a inte
grarse os firmantes, mentres 
agardan a sucesión a Fraga· Da
quelas será a hora de facer valer 
o seu peso e, se non consiguen 
arran.xar o da ESO, negociarán 
outras contraprestacións que 
apresentarlle ao seu eleitorado. 

Hai que ter en conta que moitos 
destas alcaldes entraron no PP 
desde a desfeita da UCD, ben 
procedentes de CG e negocian
do directamente con Cacharro e 
non co PP. como no seu dia de
claraba a A Nosa Terra o alcal
de de Paradela, o coaga. Mato 
Díaz, ao que os une un ;:>acto· de 
vasalaxe diputacional. Agora, 

V"ltoñno considera que a virtualidade dunha nova formación vai depender de co
mo o PP utilice o "G". 

cando o próprio Vitorino Núñez 
recoñece que existen intentos de 
voltar a resucitar o espírito cen
trista, as protestas dos alcaldes 
coiten un importante peso interno 
na futura conformación do PP .. 

Os alcaldes de Paradanta 

T amén os alcaldes de Paradan-
. ta-O Condado negan que este

ñan enfrontados co partido. Máis 
hai un dado significativo, foi Fer
nando Pensado, un deputado 
que actua como cancerbeiro de 
Cacharro no Parlamento ·galego 
(en definición dada máis dunha 
vez por outros deputados) o que 
levantou o seu enfado ao posi
cionarse en nome do PP contra 
a construción de novas acesos á 
autovia. Desde a semana pasa
da, as distintas reunións entre 
os alcaldes pontevedreses suce
déronse en paparotas públicas 
ou en con~ílios privados. Nelas 
estiveron sempre presentes ho
mes directaJT!ente ligados a Cui
ña Crespo. A par, en Tui, Diaz 
Guedes, tenta mudarlle a cadeira · 
de alcalde a Capón, o actual' r~ 
xedor, tamén do Partido Popular. 

Mentres tanto, en Ourense, as 
tres faccións en litíxio andan á 
conquista de alcaldias. Quen 
máis empuxe está a demostrar é 
Saltar Pumar, que grácias ao 
transfuguismo de concelleiros do 
PSOE xa se fixo coa alcaldia de 
Maceda e agora ten sitiada a de 
Vilariño de Conso. Pérez Vidal 

móstrase expectante, pois con el 
ainda non vai directamente a 
guerra, pero dille ·a Vitorino Nú
ñez a saida do Parlamento, para 
que todos puidesen ouvilo, que 
"as miñas alcaldias non lle me to
quedes". 

Son nestas onde pode comezar 
proximamente as guerras. Na 
Rua os ex--coagas teñen pac
tado co PSOE. Vitorino Núñez 
tentou recuperar para o P P a 
candidatura independente de Vi
cente Solart, enfrontado a Emilia
no Ouiroga, apoiado por Saltar. 
Nun primeiro momento tivo o plá
cet de Saltar Pumar, pero cando 
a cousa estaba feita, este voltou
se. atrás. Foi ese episódio o que 
levou a Vrtotino a demitir da exe
cutiva provincial do PP "como 
xeito de adverténcia". En Melón 
govema o PSOE, co apoio dun 
concelleiro do BNG, frente aos 3 
que ten o PP (ex-centristas} e os 
3 que teñen os independentes 
(históricos do PP). 

Cacharro e Cuiña negan 

O mesmo dia que se reunian os 
18 alcaldes lugueses, compare
cian tamén nunha rolda de pren- . 
sa Xosé Cuiña e Cacharro Par
do. O motivo aparente era o de 
apresentar un convénio entre a 
Consellaria de Política Territorial 
e a Deputación para facer obras 
en distintos rios; pero a rolda de 
prensa tivo os problemas parti
dários como eixo. 

O conselleiro negou con rotundi
dade que o conflito xurdido en Lu
go teña algo que ver coa suce
sión de Fraga. "Non hai nengunha 
guerra no PP'', afirmou Guiña, pa
ra manifestar a con-

se tamén en Lugo os integran
tes da Confederación de Aso
ciacións de Pais de Alunas da 
Galiza (Confapa) . Despois 
desta reunión puxeron de ma-

n ifesto como 
tinuación que nunca · 
se considerara can- A . . , 
didato para tomar o marnf estac1on 

existen "dous 
critérios distin
tos en educa 
c1on , o que do 19 en 

Compostela 
apoiada por máis 
de 20 alcaldes do 

sostén Cacha
relevo de Fraga nen 
no pasado nen cara 
o futuro. Cuiña de- . 
mandoulles aos al
caldes díscolos que 
fixeran un "estarzo 
de comprensión 
cando se teña que 
aplicar o plano da 
ESO". 

rro Pardo e o 
do Conselleiro 
Piñeiro Per 
mui ", ao que 
acusaron de 
"agredir aos pp e as realizadas sectores so-

en Vil alba son ciais ", en rete 
réncia as des-

Pola sua banda, 
Cacharro tildou as 
afirmacións que si
tuan o conflito da 
ESO dentro das 
desputas á suce
sión de Fraga co-

inéditas nas 
protestas contra 
Fraga. 

calificación s 
vertidas contra 
as APAs en 
dias anteriores , 
afirmando que 
non eran repre
sen ta ti vas . A 
Confapa afir-mo "puras inven-

cións". O presiden-
te da Deputación considerou 
"razonábeis" as propostas dos 
alcaldes e dubidou de que a 
ESO millore a calidade da ensi-· 
nanza. Cacharro foi moi duro ao 
criticar á política de Educación 
afirmando que non se poden ter 
aos rapaces desde as sete da 
mañá ás cinco da tarde cun só 
bocadillo traido da casa pois 
"cando cheguen de novo, esbal
dados de cansos, non van po
der estudar nen facer nada". 

Dous critérios en Educación 

O Sábado 13 de Abril reunían-

mou que os 
dous critérios existentes xa 
quedaron patentes no conflito 
do transporte escolar, cando 
Cacharro sostivo que este non 
debia de ser xestionado desde 
Santiago. 

O presidente da Conf apa, Sán
chez Arévalo tamén manifestou 
que a ESO beneficia aos cen
tros privados, poñendo como 
exemplo que estes atópanse 
ampliando as suas instalacións 
en previsión da aplicación da 
LOXSE desde hai meses, "ao 
contrário do que está a pasar 
no ensino público".• 

. , 



Negativa dos populares a apoiar o_s compromisos adquiridos 

Os enlaces das .ciutovias enfrentcin aos alcaldes do Condado -co PP 
A negativa do Partido Popular a 
secundar, nunha Comisión par
lamentária celebrada o Martes 

·nove de Abril, unha Proposición 
non de Lei do BNG para instar 
ao Estado a aumentar os enla
ces nos tramos 
da Autovia das 

nica Velasco, integrante da 
Plataforma-; ademais, antes , 
das eleicións do tres de Marzo, 
Mariano Raxoi asinou unha de
claración de princípios apoian
do todas as nosas reivindica-

cións, pero che
ga o momento de 

Rias Baixas no 'Q 
Condado levan- S alcaldes 
tou unha tormen
ta política na zo
na, xa que o PP 
previamente 
comprometera o 
seu apoio á mo
ción do Bloque, 
que recollia as 
demandas da 
Plataforma de 
Seguimento da 
Autovia no Con

celebrarse a Co
misión 2ª de Or
denación do Te
rr.itório e Obras 
Públicas do Par
lamento, e o re
presentante do 
PP, Fernando 
Pensado, bota 
para atrás a Pro
posición non de 
Lei do BNG que 
recollia os enla
ces a solicitar en 
Madrid". 

vense atrapados 
entre o PP e o seu 
eleitorado. Tfpico 
no caciquismo" 

dado. 

Contradición "Non hai proble
mas co resto do 
Partido, pero eu 
teño a abriga de 
defender os inte
reses dos vici 
ños", dicia o al
calde das Ne
ves, Osvaldo Li-

0LAIA FERNANDEZ CAVILA, 

parlamentária do BNG 

Para Olaia "Fer
nández Dávila, 
parlamentária do 
BNG que forma 
parte da Comi
sión 2ª de Orde-

no González Pe-
reira (PP}, pou-
cos días despois 
do voto en con-
tra dos enlaces por parte do 
PP. Nun primeiro momento a 
resposta dos alcaldes dg Con
dado foi airada, más tarde ate
nuouse. As reunións entre re
xedores municipais sucedéron
se e --o alcalde da Cañiza, Cé
sar Mera, pasou de apoiar aos 
outros concellos a ignorar ao 
resto da Comarca, para voltar 
a rectificar máis tarde. As xes
tións feítas en Compostela non 
fixeron máis que reafirñ:iar a 
negativa a apoiar os enlaces. 
O outro resultado dos contac
tos foi que os alcaldes do Con
dado deixaron a un lado as crí
ticas á Xunta. 

"Nunha reunión entre a Plata
forma e Vázquez Portomeñe 
conqueríramos que este com
prometera o apoio do PP ás 
nosas demandas -explica Mó-

nación do Territó
rio, "o PP incorre 
nunha contradi-

·ción e os alcal
des do Condado 

quedan atrapados entre o que 
dicta o seu partido e o que de
manda o seu eleitorado; cóm
pre ter en conta que o Partido 
Popular non é quen de definir 
un programa político -que esta
bel eza as prioridades neste 
ponto e cada alcalde basea o 
seu apoio nunha relaciórl' clien
te lar cos votantes, é un caso tí
pico de caciquismo". 

"Durante os periodos de alega
cións dixéronnos ql!e tiñamos 
que apresentar un estudo- da in
tensidade do tránsito e fixémolo 
-dixo o alcalde de Arbo, Manuel 
Rivera Rodríguez (PP)-; de
monstramos que hai cinco mil 
coches que, a diário , teñen a 
necesidade dese enlace de Li
ra, no .lugar de Puzo, a mesma 
análise indica que a sua cons
trución faria que o utilizasen í'.lil · 

veículos máis, todo indica que, 
cómpre facer un enlace comple
to, ou como mínimo en direc
ción a Vigo". 

A Plataforma pede que o enlace ·· 
sexa completo, é dicer, que se
xa posíbel incorporarse e deixar 
a autovía tanto para os automó
beis que van ou veñen desde 
Vigo como para os que proce
d.en ou se dirixen a Ourense. 

Nun treito de 40 quilómetros, 
entre o Porriño e a Cañiza; o 
proxecto de Autovía das Rías 
Baixas só contempla dous ?nla
ces, Moreir·a e Batalláns, meñ
tres que ao pasar polo Porriño, 
en . dous 'quilómetros e médio, 
hai catro enlaces, os tres da 
própria localidade máis o do -
Confurco, no lugar de Cans, no 
mesmo término municipal. Este 
nó que tora solicitado polos vici
ños pero definitivamente foi ubi
cado vários a quilómetros do lu
gar no que o situaba a demanda 
viciñal. Precisamente este últi
mo enlace, nun treito aberto pe- . 
ro nori inaugurado, rexistou nos 
últimos dias vários acidentes de 
tránsito que os membros da de
nominad a Coordenadora Pro 
Enlace do Confurco achacaron 
á situación do enlace, do que di
xeron que debería ser traslada
do ao alto do Confurco. O acce
so ao nó ten curvas con pouca 
visibilidade, desníveis de até . o 
9,5% e carece de carril lento. 

Un fracaso máis de Fraga 

Lira e Guláns 

Desde a constitución da Platafor-. 
ma de Seguimento da Autovía no 
Condado, apoia-
da tamén polos 
alcaldes da co- · 'N 
marca, insistiuse . on hai 

Un dos argumentos dados des
de o moptma para reducir o nú
mero de enlaces -está relacio
nado coa seguridade vial. A 
máis enlaces máis acidentes, 
din no Ministério, pero isto é 
contestado pala Plataforma. O 
do Confurco está a resultar pe
rigoso porque o seu deseño 
non é o máis indicado. "Non. · 
ten porque haber acidentes 
nos enlaces se están ben feí
tos -explica Mónica Velasco-, 
por outra banda non sq.bemos 
que razón teñen para non facer 
o de Lira, xa que está nunha 
zona chá e a zona é de monte 
viciñal, · polo que instalar. o nó 
non custaria moitos cartas e 
poderia facerse en quince 
dias"'. En calquer caso, o Plata
forma e os alcaldes recordaron 
que catro enlaces en 40 quiló
metros non son tantos, cando 

menos se se 
compara cos se
te riós dos doce 
quilómetros ae 

na necesictade de 
incluir dous novas p~oble_m~s CO 

autovía que unen 
ao Porriño con 
Tui. enlaces, un deles resto do Partido, 

en Guláns e o ou.-
tro en Lir-a. O Mi
nistério de Obras 
Públicas, Trans
portes de Médio 
Ambiente (MOPT
MA) di que está 
confirmada a rea
lización do de Li
r?, per-0 a empre
sa concesionária 
da obra asegura 
que non ten coñe
ci mento da deci
sión do Ministério. 
O enlace de Gu
láns nori foi confir
mado. 

Despois de que o 
PP botase abaixo 
a proposición do 
BNG, o deputado 
desta forza no 
·Congreso, Gui-
llerme Vázquez , 

pero teño que 
defender os 
intereses dos 
viciños" 

0.l. GONZALEZ. PEREIR-A, 

alcalde das Neves (PP). 

Covelo 

No concello de 
Covelo o seu al
calde orienta as 
críticas cara ao 
MOTPMA. No 
termo municipal, 
un dos enlaces , 
o de Batalláns, é 
completo, pero o 
outro, o de Lenti-
11 a, en Paraños , 
só é en dirección 
a Vigo, de modo 
que o trasporte 
pesado que quer 
ir car-a Ourense 
ten que subir o 
alto de Fontefria 
para se incorpo-
rar na cañiza. 
"Non pedimos 
que haxa tantos 
accesos, pero 

anunciou unha iniciativa no 
mesmo sentido para os próxi
mos dias, pero esta vez no Par
lamento de Madrid. 

hai que estudar as necesida
des antes de facer os nós", di
xo o alcalde de Covelo, Xosé 
Costa Diaz Montero (PP). • 

Fraga lribarne foi gañando oposicións e cátedras 
recitando textos memorísticos. Pero a política é algo 
máis e, tan importante como a receita a aplicar, é saber 
escollar o tempo apropriado para que esta poda ser 
asumida tanto pala sociedade como polos distintos 
poderes que xogan na res publica. O Fraga político 
fíxose falanxista cando os tecnócratas do Opus collian 
as rendas do Estado totalitário. Aperturista no momento 
no 'que a Ditadura .queria cauterizar as feridas internas 
para non desangrarse no quirófano habilitado no Pardo. 
lmobilista cando os EEUU e as multinacionais xa deran 
orden terminante de virar a páxina, polo que preferiron a 
un submiso Adolfo Suárez. Antiautonomista cando se 
deseñaba un novo Estado e, agora, autonomista 
furibundo disfrazado de- federalista cando a reforma do 
Estado demanda a aplicación dunha Constitución que 
s·e prostituiu nun 23-F que el abenzoou. Lider dun 
partido cun 5% de votos e unicamente patrón cando o 
PP chega ao Governo estatal. 

medo á exclusión, pero incapaces de facer política. 
Tampouco hai, como quer aparentar, unha formulación 

e procedéncia pode ser o seu final como sigla maioritária. 
Construido sobre intereses localistas, estes teñen que 
sublevarse cando ven perigar a sua hexemonia. 

A única vitória, máis ben unha retirada a tempo, sucedeu 
na Galiza. Nembargantes, oito anos despois, outravólta, 
se está a descubrir o seu imenso fracaso. Fraga 
desembarcaba na política rexional para pacificar o . 
partido, domarás baronias e constituir unha verdadeira 
organización. Agora estáse a ollar que detrás de F·raga 
non hai nada. Tan só unha grande amalgama de 
intereses xustapostos, só capaces_ de estabilizarse polo 

-~. 

· estatal própria, pois non a segue nen o seu próprio 
partido e, moito menos apresentou un proxecto definido 
para Gal iza, na que nunca creeu e só foi quen de usar 
para os seus propósitos de satisfacción persoal. 

Un Fraga tan vacío que é incapaz de reflexionar en 
solitário e atoparse coa sua realidade. Por iso imprime 
un ha frenética actividade superficial: non ten parada. 
Racha xornais, rotula libros, dá ardes por escrito de 
cacho para testo, recebe visitas, sauda estranxeiros, 
viaxa por todo o mundo, enfurruña cos colaboradores, 
madruga máis que ninguén.... A proba máis evidente é 
a imposibilidade de permanecer todo un fin de semana 
na sua casa. Precisa que lle percuren sempre 
actividades lúdicas para poder escapar da sua soedade. 

Os dous últimos fracasos sonados de Fraga foron a sua 
incapacidade para nomear un sucesor de consenso que 
impedise o esboroamento p¡¡irtidário e o fiar toda a 
política galega ás prebendas que se puidesen receber 
dun governo de Aznar con maioria absoluta. 

Se o refrán galega afirma que os bens do sacristán, por 
onGie veñen van, algo semellante está a ocurrir no PP 
galegó. Formado de aluvión, usando a intimidación dos 
orz?m,entos públicos, esa pr~pr!a ?iv~~si~~de_ de in~~r~ses 

Por outra banda, os poderes económicos que 
confiaron en Fraga como Jnterlocutor ante Madrid non 
só se apercibiron da falácia do seu peso político ante a 
Moncloa con Felipe González, senón que agora ollan 
espantados como o PP galego e a Xunta claudican 
ante os intereses partidários do PP estatal ou, 
formulándoo doutro xeito, duns intereses económicos 
antagónicos aos galegas. 

Os conflitos pesqueiros foron un exemplo para toda a 
cidadania, tendo a sua máxima ~~presión na 
manifestación do Fletán, apoiada polos armadores. 
Pero a falta de poder polftico de Fraga tamén se puxo 
da manifesto na merca de Huarte por San José. A 
Xunta apostou forte pala empresa galega, pero a sua 
presión non tivo ningun éxito. A negociación de política 
fiscal do PP con bascas e Gataláns é a derradeira 
mostra da inpperáncia da política Fraga e do prexuizo 
que causa aos intereses galegas. Parte do capital 
galega deuse conta e anda á percura doutras 
fórmulas. O medo dunha parte do PP é que aposten, 
ainda que sexa mínimamente polo BNG. • 

ANOSA TERRA 
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DIAS . 

•O alcalde 
do Porriño 
será xulgado 
por agredir 
á se«retária 

Ainda que o ·xulgado do Porriño . 
sobreseise a denúncia 
apresentada por Isabel Penedo, 
secretária do alcalde Xosé · 
Manuel Barros, a Audiéncia de 
Pontevedra considerou que a 
atitude do alcalde podía 
considerarse falta e remitiu o 
caso ao xulgado. O alcalde terá 
que sentarse no banco dos. 
acusados polos feitos que tiveron 
lugar en Abril do pasado ano 
cando a sua secretária o · 
denunciou por tela iñsultado· e 
agredido. Despois de acudir a 
unha asemblea de traballadores 
na que se trataba de solucionar a 
negociación do convénio 
colectivo, pendente dende o ano 
1994, Xosé Manuel Barr0s 
chamouna ao seu despacho para 
dicirlle que era unha "sindicalista 

· traidora" e que "merecia unhas 
hostias". A ex secretária di que 
se ergueu da cadeira para botala 
do despacho mentres lle daba 
unhas patadas nas pernas. De 
todo foi testemuña un policía 
local, Xesus Xavier Cal U cha. No 
dia seguinte, trasladáronna do 
seu posta de traballo, 
reducíndolle o salário. 

Mália que o contencioso
administrativo semellaba resalto 
nos tribunais, tivo que pedirse . 
unha execución da senténcia e a 
mediación do Valedor do Pavo 
porque a Isabel Penedo non a 
restableceron no seu posta. 
"Déronme unha mesa e unha 

· cadeira nun lugar de. paso e 
revistas para arquivar. Cando 
remataba tiña que andar detras 
·do mei.J supe!ior a pedirlle 
traballo", di. A espera de 
incorporarse ao concello, Isabel . 
síntese satisfeita porque a 
Audiéncia Provincial considere 
que pode haber un delito de · 
faltas na atitude do alcalde do 
Porriño e tamén polo amparo 
prestado pala CIG desde o 
momento en que o alcalde a 
desprazou do seu pasto, en Abril 
de 1995, destinándoa ao cuarto 
piso do concello onde lle cortou o 
teléfono e toda comunicación.+ 

•O debate 
da investidura, 
para o 29e 
30 de Abril 

Xa se adiantou a información 
sobre o debate de investidura 
ainda que os acordes entre o PP 
e CiU non están selados 

Barricada nas aforas da Coruña durante as protestas de Santa Bárbara o pasado 
mes de Xaneiro. . A. IGLESIAS 

• A Dirección · 
de Traballo 
non admite 
o despediménto 
en. Santa 
Bárbara 

A DiFección Xeral de Traballo 
acordou declarar a 
inadmisibiiidade da solicitude . 
de despido colectivo 

que fixera a dirección da -
empresa de armas 
Santa Bárbara. Baseá.ndose na 
senténcia ·do xulgado do 
Social da Coruña, 
anterior, que consideraba que 
non habia contido nen 
fundamento xurídico para a 
solicitude, esta resolución 
supón o arquivo 
de expediente. Ao denegar a 
petición da dirección 
de Santa Bárbara, a CIG ere 
que hai motivos de abando 
para pedir a_ demisión da 
mesma.+ 

• 111 Asemblea Xeral 
dos CAE para 
,,preparar o futuro" 

O Sábado 20 celébrase én 
Vigo a 111 Asemblea Xeral dos · 
CAE Ensino co lema 
Preparando o naso futuro. Ten 
lugar nos locais da CIG e 
vanse debatir a política a 
seguir, os estatutos e a eleición 
do consello nacional, con dez 

· membros, e do secretário xeral. 
Por- outra parte, os CAF da 
Faculdade de Socioloxia da 
Coruña organizan unha 
semana de proxección de 
vídeos, amasando os conflitos 
_e situación de diferentes 
lugares do mundo. O Luns 22, 
comezan con Timor Leste, o 
Martes 23, tócalle á vez a 
Panamá, o Mércores 24, 
Chiapas, o Xoves 25, Vietnam, 
ao igual que o Venres 26. 
Todas as proxeccións son ás 
cinco da tarde no salón de 
actos da faculdade .• 

·• ·Denúncian ao 
albergue dos Anear~~ 
por culpalos 
dun incéndio 

A Asociación Xuvenil Os 
Numerosos ven de denunciar 
aos responsábeis do Albergue 
Club Anc;ares por uns teitos 
acontecidos o dia 30 de Marzo. 
Despois de chegar dunha 
excursión, os mozos da 
asociación pediron permiso á 
administradora do albergue 
para deixar os seus zapatos 
xunto á cheminea. "Por 
consello da administradora 
deixamos o calzado no lugar 
que nos indicaron: só 
quedaban brasas e arreciamos 
algo máis as nosas botap para 
evitar unha catástrofe". As 
catro da mañá comezou un 
incéndio ao que, segundo os 
rapaces, non se lles avisou até 
catro horas máis tarde, para 
pedirlle cartas: "unha cantidade 
de diñeiro en ~lidade de 
desperfeitos". Ao non chegar a 
un acordo a Asociación Os 
Numerosos decidiU tomar 
m~didas legais. • 

O personal de GEA decidiu realizar cortes de trá~sito e a ocupación do concello como medidas de presión. 
. ' . 

• Peden medidas de emerxénciq_ . 
para os traballadores de Alvárez 

completamente. Despois de que Despois de nove meses sen cobrar, os ·traballadores ·e traballadoras do Grupo de Empresas Alvárez 
o Rei comunicara· ao presidente de Vigo x.a 'perderon a esperanza nas p,.ropostas de salvación que se formularon no comezo da crise. 
do Congreso, Federico Trillo, que A Xunta ainda non concedeu o aval de dous mil cincocentos millóns para reflotar a empresa de lcuza 
José Maria Aznar é o candidato, e a situación económica r:ias f¡:¡mílias que dependen da mesma atópase mqi deteriorada, co que pode 
sinaláronse duas datas, 29 e 30 significar .tantos meses sen ingresos. Cortes de tráfico e a ocupación do concello á espera de falar ce-
de Abri,I, para o debate de as autoridades municipais o Martes 16, foron algunhas das n:iedioas de protesta que adoptaron. Pala 
investidura. Desde CiU, reiteran sua parte, os concelleiros do PSOE e do BNG solicitaron que se convocara un pleno extraordinário 
que ainda quedan aspec!os sen cuxo ponto único sexa a. situación a~tual de Alvárez. As Xuventudes Socialistas solicitaron 
resolv~r _na n~gociación. + "partidas económicas de emerxéncia" por parte do concello para as famílias dos traballadores. + 
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•A Coruña e Ourense 
será o nome oficial 
das provincias 
en todo o Estado · 

O Martes 16 de Abril entraba a trámite 
no Congreso dos Deputados a proposta 

· da denominación oficial galega das pro
ví ncias de Ourense e A Coruña para to
do o Estado. Ao dia seguinte o diário 
conservador abe informaba sobre a 
cuestión, daba por feito a aprobación do 
trámite e, contrariamente ao que viña 
sucedendo até as eleicións do tres de 
Marzo, non se monstraba belixerante co 
galega. Precisamente ese mesmo día o 
xulgado número catro da Coruña con
denaba aos concelleiros do BNG Henri
que Tello e Mário López Rico a dous 
dias de arresto e .cinco mil pesetas de 
multa por ·retirar as plantas que compu
ñan o ele do topónimo local situado nos 
xardins da avenida Alfonso Malina; a 
xuíza non quixo entrar no tema de fun
do, que o nome legal da cidade é en 
galega. Odia anterior, o xulgado núme
ro tres da mesma cidade condenaba a 
unha multa de 50.000 pesetas e ao 
pagamento dos danos, 19.275 pese
tas, a dous mozos que en Agosto do 
pasado ano foron surprendidos pala poli
cía local retirando as mesmas plantas.+ 

• Aldaya foi liberado 
tras pagar o . 
resgate á ETA 

José Maria Aldaya foi liberado o Domin
go 14 de Abril de madrugada, despois de 
pasar once meses secuestrado pala 
ET A. A satisfacción xeral polo remate do 
secuestro estivo matizada palas declara
cións das organizacións políticas e so
ciais implicadas na campaña para a sua 
liberación nas que se laiaron de que non 
fose a policia e si o resgate o que propi
ciara a liberdade do empresário. Aldaya 
foi liberado nun lugar perta de onde dei
xaran a Julio Iglesias Zamora, tamén se
cuestrado hai tres anos, e se sospeita 
que a toba onde estivo pechado fo i a 
mesma na que permaneceu o outro em
presário. A cantidade de cen millóns saiu 
á luz como o posíbel pago da familia, 
que contaba coa liberación desde hai 
máis de un mes. A controvérsia sobre a 
actuación policial e o pagamento do res
gate levou á viuva de Gregório Ordoñez 
a criticar abertamente os pagos dos em
presários por manter o aparato da ET A. 
Pala sua parte, Xabier Arzallus asegurou 
que non se ia a investigar á Ertzaina. + 

• Israel vinga 
no Líbano ás 
vítimas das bombas 
humanas 

Sob excusa de castigar o lanzamento 
de foguetes katiuska desde território li
banés, Israel comezou un ataque con
tra o Líbano que inicialmente dicia ir di
rixido contra posicións da guerrilla pro 
síria de Hezbolá, pero que moi lago 
afectou á povoación civil causando 
cuantiosas vítimas. Israel quer vengar
se palas bombas humanas que nos úl
ti fnos tempos estalaron en diversos 
pontos do Estado hebreo e. que ca.usa
ron numerosas vítimas civiles. A franxa 
de seguridade que os sionistas estabe
leceron no Sul do Líbano -cen quiló- · 
metros- fai imposíbel o ataque con mí
sis katiuska, pero Israel sabe que quen 
portan as bombas humanas son de
sesperados guerrilleiros palestinos que 
quedaron á marxe do proceso de auto
nomia. O próprio lasir Arafat anunciara 
as c~nsecu~l)Ci~s. 9un r:n.al .~co.r~9. • 
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GALIZAE M NO 
------------~-,-----------------

Q MODELO DE .ESTADO A DEBATE 

Pujol pide "que se· pronuncien os galegos" 
antes de recoñecer o rango de Galiza como nacionalidade histórica 

O siléncio da-Xunta pode deixar 
a Galiza sen nengun papel no Estado 
•M. VEIGA 

Galiza non é recoñecida 
ainda no concerto estatal 
como nacionalidade 
histórica. O seu papel, no 
marco do debate que se 
está a producir sobre o 
modelo de Estado, 
dependerá da actitude 
das forzas políticas 
galegas, nomeadamente 
da que ostenta a maioria 
parlamentar e o governo 
da Xunta. 

Pujol decía con bastante clari
dade nunha ampla entrevista 
que o pasado día 12 publicaba 
o diário catalán La Vanguardia 
que "polo menos hai duas rea
lidades colectivas dentro de 
España: Cataluña e Euskadi. 
As duas teñen unha personali
dade moi forte , máis forte mes
mo que a de vários estados 
europeos". O presidente da 
Generalitat afir-
maba tamén que 
a heteroxeneida- A 
de do Estado es- Xu nta 

Congreso dos Deputados, pero 
tamén a evidéncia de que Gali
za non está governada por un
ha forza nacionalista, a diferén
cia das outras duas comunida
des históricas. Esta realidade 
foi posta de manifesto tamén 
por Xosé M. Beiras o pasado 
Martes dia 16 nunha rolda de 
prensa celebrada polo BNG en 
Santiago. O deputado desta 
mesma organización, Francisco 
Rodríguez acusou a Fraga de 
renunciar á responsabilidade 
histórica de presentar as exi 
xéncias de Galiza no marco do 
Estado. 

Nesta altura , e pes1e a insis
téncia de xornalistas, empre
sários e membros do próprio 
partido, o presideote da Xunta 
non expuxo ainda a sua alter
nativa, de forma clara, no de
bate, nen tampouco concretou 
o modelo de financiación que 
posue o Partido Popular gale
go. Beiras calificou a situación 
á que este feíto está a dar lu
gar de "desconcerto cada vez 
meirande". O voceiro naciona
lista lembrou as palabras de 

Manuel Fraga 
durante o deba
te do Estado da 
autonomía, nas 

pañol "non ten 
nada que ver co
as chamadas pe
culiaridades re
xionais ou as xe
néricas referén 
cias á sua plura-
1 idade". Despois 
de indicar o xor-

non concretou 
ainda 

que viña a dicer 
que cando ve-
ñan os nosos xa 
veredes. "Se a 
desculpa ante
rior era que o 
PSOE governa
ba en Madrid , 

a sua proposta 
de financiación 

nal i sta que "ta-
mén está Gali-
za" , Pujol res-
ponde : "Por su-
posto, tamén Ga-
liza ten unha for-
te personalidade 
própria. Pero so-
bre Galiza prefiro 
que se pronun-
cien os galegas 
xa que non coñezo suficiente
mente ben o seu grado de con
cienciación nacional, ainda que 
me consta que nos últimos 
anos ten aumentado". 

Na conciéncia de Pujol subxa
ce, a preséncia do nacionalis
mo galega, por primeira vez, no 

non se ve que 
agora, ante os 
seus próprios 
compañeiros de 
partido -sina
lou Beiras- o 
papel de Galiza 
seña máis rele
vante". 

O máximo res
ponsábel nacio

nalista lembrou ainda que as 
declaracións de Fraga á saida 
do retiro en Sobrado dos 
Monxes eran alarmantes por 
conto se !imitaba a "aceitar o 
30% de cesión do IRPF" e 
"confiar" en que haxa meca
nismos de compensación, pe
ro sen exixilos. 

Desleixo de Fraga 

Para Xosé M. Beiras o fondo do 
problema está en que Fraga né
gase a admitir o carácter pluri
nacional do Estado e recurre a 
termos como "Estado compos
to", como fixo recentemente, pa
ra definilo. 

A respeito do financiamento, 
Fraga erra de plano, segundo 
Beiras. "Saiu á palestra con viti
mismo, criticando o agrávio de 
Cataluña e sendo moi pronto 
acompañado por Vázquez que 
compara Galiza con Extremadu
ra". "Cando o que está en cues
tión, sinala o portavoz do BNG, 
é se o reparto do orzamento pú
blico debe distribuirse entre o 
Estado e as nacionalidades his
tóricas tal e como está hoxe ou 
se debe ser modificado". Beiras 
considera que os fundamentos 
de Pujol son correctos, pois "a 
autonomía financeira é unha 
etapa transitória cara a sobera
nía financeira que todo naciona-
lista debe defender". -

A correlación entre fondos xes
tion~dos polo Estado e fondos 
en mans das nacionalidades de
be irse modificando a favor des
ta última, apóntase na proposta 
dada a coñecer polos responsá
beis do BNG. 

Beiras recoñeceu que entre CiU 
e o BNG sempre haberá dife
réncias, pero que a clave ares-
tora para Galiza está no "desleí- [~~~:::;~2;::;i1\~::tt;;~~~.~:' 
xo de Fraga" que renúncia as ~ 
suas obrigas de presidente e ffi 
portavoz das reivindicacións ga- s2 
legas no foro estatal.• < 

r---------------------------------------------------------------------------, 
O IRPF 1 só é a ponta do iceberg' 1 segundo Beiras 
O portavoz do BNG considera 
tamén que a polémica do 
IRPF, tal e como se está a 
producir só representa "a 
ponta do iceberg". A cuestión 
radicaría en que "se somos 
unha nación ternos que de
fender a soberanía financei
ra". Os princípios que debe
rían rexir o financiamento de
berían ser "a suficiéncia e a 

equidade". A suficiéncia viria 
dada pela realidad~ de que 
Galiza forma parte dun marco 
estatal, polo que non pode 
xerar os seus próprios recur
sos, "pero iso non pode impe
dir que os seus servícios fun
cionen"._ Por outra parte habe
ria que contemplar a débeda 
histórica e o avance nos con
tidos competenciais. 

Tendo en canta que Galiza es
tá subdesenvolvida e forma 
parte do Estado, esta proposta 
debería ser completada cunha 
"política de redistribución de 
recursos". 

"O de menos, sinalou Beiras, 
son os resortes financeiros 
que se utilicen", en alusión ao 
IRPF.t -
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MOCIÓNS DE CENSURA 

O PP segue apoiándose en tránsfugas para .acadar governos municipais 

O candidato a alcaldia de Vilariño de Conso 
acusado de malversar o 13o/o do orzamento municipal 
•X.C. 

Manuela González 
Losada (BNG) alcaldesa 
de Vilariño de Conso, 
apresentou o pasado dia 
15 no Xulgado de Trives 
unha querela criminal 
contra o cabeza de lista 
do PP, Ventura Sierra. 
Pésia a todo a moción de 
censura apresentada pela 
direit~. coa colaboración 
dun tránsfuga do PSOE, 
xa ten data para o debate: 
o sábado 27 ás 19 horas. 

Finalmente Ventura Sierra apre
sentou no rexisto do concello da 
montaña ourensán unha moción 
de censura amparado no apoio 
oferecido por un tránsfuga do 
PSOE. A alcaldesa nacionalista, 
Manuela González, aceitou o en
vite, afirmando que o que non 
quería, por riba de todo, era en
frentamentos entre a povoación, 
e fixou unha data para o debate 
da moción e o cámbio na alcaldia. 

Pero ao tempo a primeira edil 
deste concello de menos de 
1.000 habitantes, acabou as 
averiguacións anunciadas hai 
várias semanas pola sua orga
nización política, sobre irregula
ridades detectadas na xestión 
de Ventura Sierra, con doce mi
llóns sen xustificar dunha sub
vención do Ministério de Cultu-

P.ARLAMENTO 

No centro, a alcaldesa nacionalista Manuela González. 

ra. A querela entregada no Xul
gado comarcal de Trives faise 
por malversación de fundos e 
·reiteradas falsificacións de do
cumento público. O montante do 
fraude detectado é de case do
ce millóns de pesetas, moito 
máis importante se ternos en 
conta que o orzamento munici
pal anual anda nos 90 milóns. 

Un museu etnográfico 
sen rematar 

A denúncia xa fara anunciada 
hai 30 dias por portavoces na
cionalistas, o que non detivo a 

apresentación de censura. O 
centro da suposta corrupción 
estaría na adxudicación polo Mi
nistério de Cultura dunha axuda 
de quince millóns para erguer o 
Museu Etno_gráfico nos baixos 
da nova Casa Consistorial, que 
segue en construcción. Nese 
ano (31 de Agosto e 30 de 
Setmbro) a Comisión de Gover
no expide duas certificacións de 
obra por ese valor conforme as 
obras están feitas. O ministério 
ingresa os cartas na Caixa Gali
cia da localidade e a emprnsa 
COBURSA, que tiña concedidas 
as obras, cobra os cartas. 

O problema aparece cando a 
nova equipa de governo detecta 
a inexisténcia de traballos por 
ese valor. Por médio dun perito 
e un notário certifican que os 
gastos realizados apenas supe
ran os 3.200.000 pesetas, A ex
plicación primeira de Ventura 
Sierra é que os cartos foron 
gastados en obras e en pezas 
para o Museu, o que non se co
rresponde ca feíto de que, agás 
unha malladora pala que se pa
garon 125.000 pesetas, todas 
as pezas que agora se atopan 
armacenadas foron doadas de 
balde polos viciños. 

A empresa Cobursa teria sido, se
gundo esta denúncia, colaborado
ra necesária no fraude, poisque o 
arquitecto técnico da mesma foi o 
que auto-certificou a culminación 
das obras, engadindo que tiñan 
"unha esmerada execución". Co
bursa (Construcciones Burgas 
S.A.) foi adxudicatária asídua de 
obras no concello durante os go
vernos de Ventura Siera. 

Un panorama exquisito 

O resultado das eleicións muni
cipais de Maio do 1995 deulle 
inopinadamente a alcaldia a Ma
nuela González , cando os na
citmalistas era a primeira vez 
que apresentaban lsta munici
pal. O BNG obtivera duas con
cellalias con 163 votos, o PSOE 
outras duas con 165 e as tres 
restantes foron para o PP, enca
bezado por Ventura Sierra. 

Sierra fara alcalde durante 16 

anos, eleito nas listas qo PSOE, 
pero deu un pincho e veu máis 
posibilidades de repetir indo nas 
listas do PP. Poi a sua banda o 
PSOE fixo unha lista encabeza
da por Luciano Estévez, cuxo 
único programa recoñecido pú
blicamente era "desbancar a 
Sierra". Luciano Estévez apre
sentárase noutras ocasións nas 
listas de Centristas de Galicia, e 
agora virou a sua fóbia anti-Sie
rra logo das "conversas políti
cas" con Xosé Luis Baltar, presi
dente da Deputación de Ouren
se. O paso prévio foi abandoar 
o PSOE e fundar o grupo mixto. 

Os responsábeis nacionalistas 
lembran que, cando negociaron 
o pacto co PSOE, oferecéranlle 
a Luciano Estévez a alcaldía, co
mo lista máis votada, pero este 
refusou a proposta porque non ti 
ña interese. "Chegounos a dicer 
que o único que o movia a pre
sentarse era desbancar a Sierra. 
E agora é quen ile dá a alcaldia". 
Para Antucho Espinosa, dirixente 
comaral do BNG, no fundo da 
moción "só está a preocupación 
do PP pola perda que tiveron na 
comarca nas municipais, que ta
mén se ratificou nas lexislativas 
de Marzo. Non poden permitir 
outro Allariz, e ternos seguridade 
que repetirán unha operación se
mellante dentro unhas semanas 
en Rairiz de Veiga". 

O BNG ven de convocar para o 
Sábado dia 20 ás 19 horas, un
ha asamblea viciñal en Vilariño 
de COnso , para solidarizarse 
coa alcaldesa.• 

A x_,nta ampara na lei a falta de transparéncia das fundacións 
•C.V. 

A raigame histórica e xurídica foi 
o cerne do discurso do conselleiro 
para xustificar a existéncia de en
tes e fundacións nun número que 
mesmo dixo que ·era inferior ao 
doutras adminsitracións autonó
micas. O conselleiro quixo curar
se en saude antes das interven-

cións dos grupos da oposición ao 
dicer que coa sua xestión "a Xun
ta de Galiza non está criando un
ha administración paralela, senón 
que está, no exercício lexítimo do 
seu poder de autoorganización, 
realizando unha política de des
centralización funcional". 

Para Suárez Canal, co proxecto 

do governo, as fundacións se
guen a ser "cortinas de fume 
que non permite ver como se 
manexan os cartas públicos e 
que desenvolven a acción de 
governo" sen que o parlamento 
teña sequer acceso ás audito
rias feítas pola própria Xu_nta. 
No entanto, e á resposta do de
putado do PP Daniel Barata, 

que teimaba en comparar os 
servizos municipais de Allariz -
chegou a citar o tanatório o que 
recebeu a réplica desde o esca
no de Ceferino Diaz para dicer 
que era "precioso"- coa política 
administrativa da Xunta, Suárez 
Canal sinalou qL.ie "o BNG non 
está en contra de que desde a 

· acción de governo se recurra a 

organismos públicos , entidades 
e mesmo fundacións para a me
llara de sectores productivos bá
sicos da nasa economia" nunha 
opción que enfrontaba ás "fun 
dacións como cauto pechado de 
quen as crea e que por riba 
exerce o protectorado" polo que 
pediu a modificación da própria 
lei que as regula.• 

P.V.P. 3. 000 pts. 

...... i.I~ttt~ 
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ESTRATÉXIA SINDICAL 

CCOO e UGT frearan as mobilizacións na última etapa de González 

A chegada de Aznar posibilita a unidade sindical en Galiza 
•M.V. 

A previsibel mudanza na 
Moncloa, coa chegada da 
dereita ao poder, permitirá 
que en Galiza se retome a 
unidade sindical. Os 
pri mei ros pasos xa están 
dados e mesmo é posíbel 
unha convocatória unitária 
de UGT, CCOO e CIG para 
o vindeiro primeiro de Maio. 

-··". 

económicas máis liberalizadoras, 
caso das privatizacións, elimina 
o ostáculo principal e coloca de 
novo ás tres centrais operantes 
en Galiza no mesmo carreiro. A 
evolución das negociacións con 
CiU tampouco afecta a esta liña, 
toda vez que Jordi Pujol anuncia
ba, por exemplo, o pasado Ven
res 12 de Abril, nunha entrevista 
en La Vanguardia, que o acordo 
nos "aspectos económicos" po
deria ser "relativamente rápido". 

Os últimos meses de Felipe 
González no poder, baixo un 
forte acoso da dereita, estivo no 
fondo dunha actitude pouco 
propensa ás mobilizacións por 
parte das duas centrais esta
tais. Esta idea foi posta de ma
nifesto incluso polos secretários 
xerais de UGT e CCOO. Unha 
resposta contundente dos tra
balladores á política do Partido 
Socialista, mália que fose xusta, 
entraria a facerlle o xogo ao PP. 
Os motivos de mobilizárense 
eran visíbeis para Méndez e Gu
tierrez, cunha base que reclama
ba atitudes máis firmes contra a 
reforma laboral e en demanda 
dun emprego a cada máis esca
so. En Galiza concurria ademais 
a preséncia do Partido Popular 
no governo autónomo, moi pasi
vo ante a desindustrialización. 
UGT e CCOO preferiron, con to
do, manter unha crítica moi dis
creta a González que mesmo 
provocou fortes tensións entre 
este segundo sindicato e IU. A 
moderación preconizada palas 
respetivas direcións contrastaba 
ademais coas taigas xerais que 
non habia moito convocaran . 
CCOO, polo demais , Jivo que 

TRIALIZACION. IJE GAlÍCIA, 

Sen descartar o diálogo co futu
ro governo, Méndez e Gutiérrez 
anunciaron a sua atitude de aler
ta ante as posíbeis medidas que 
pretenda poñer en marcha o PP 
e o rexeitamento de calquer re
troceso laboral. Ambas centrais 
centran a sua estratéxia na de
fensa do Estado de benestar. 

(1(1 

As tres centrals coinciden en criticar a pasividade das institucións ante o medre do paro. · XOAN SOLER 

A Confederación lntersindical 
Galega considera que a situa
ción en Galiza adequire rasgos 
de emerxéncia nacional, dado 
que aqui o Estado de benestar 
nunca chegou a instalarse. A 
decapitación do sector industrial 
e a auséncia de alternativas dá 
lugar a que a situación esteña 
máis próxima do estoupido so
cial, algo que as outras centrais 
non perciben do mesmo modo. 
Pero, en todo caso, o camiño 
para a unidade de acción pare
ce máis transitabel. 

canear a ofensiva do seu sector 
crítico que acusaba ao maioritá
rio de "entreguista" e "contempo
rizador co capitalismo salvaxe". 

Galiz:a en situación especial 

Pala sua parte, a Confederación 
lntersindical Galega considerou 
que as barreiras impostas desde 
a UE, a marxinación do governo 
central con Galiza, unidas á inca
pacidade da Xunta para oferecer 
calquer tipo de resposta, facian 
imprescindíbeis as mobilizacións. 
A CIG tomou en solitário este ca-

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

miño, no que logrou algun éxito 
sintomático, caso das mobiliza
cións do fletán, primeiro en Ma
drid e logo en Santiago. 

Nos últimos meses, UGT e 
CCOO reiteraron as suas acu
sacións á CIG, á que facian res
ponsa.bel da ruptura da unidade 
de acción. Desde esta última 
decíase, en cámbio, en palabras 
do seu secretário xeral Fernan
do Acuña, que "nós estamos 
sempre a favor da unidade se é 
para facer algo, pero non para 
estar quietos". 

As discrepáncias foron motivo 
de·-alguns agudos enfrentamen-· 
tos. CCOO e UGT chegaron a 
acusar de terroristas aos mari
ñeiros do Morrazo, na liña sosti
da polo ultra-conservador fiscal 
do Tribunal Superior de Galiza 
Ramón Garcia Malvar. En confli
tos como os de Santa Bárbara e 
Alvarez as diferéncias puxéron
se tamén de manifesto. 

Unha nova situación 

A probabel investidura de Aznar 
e a toma previsibel de medidas 

Este xiro poderia ser xa visíbel 
nas manifestacións do 1 º de 
Maio, ainda que dependerá das 
conversas que as respeitivas 
executivas manteñan nos próxi
mos dias. Fernando Acuña, por 
parte da CIG dirixiuse xa, atra
vés dunha carta, aos outros 
dous secretários xerais solici
tando unha reunión.+ 

O IDIOMA COMO ANÉCDOTA 

É case un tópico dicir que o idioma consti
tue o principal sinal de identidade dun po
vo. Todos os movimentos que tiveron a 
Galiza como centro considera-no como o 
grande elemento diferenciador e agluti
nante. O nacionalismo dos anos setenta e 
oitenta fixo do idioma a sua maior bandei
ra, e a integración das persoas no movi
mento nacionalista pasaba por unha con
dición prévia e inexcusábel: usar sempre, 
oralmente e por escrito, o galega. 

As reducidas dimensións do galeguismo e 
do nacionalismo facian posíbel a atención 
individualizada, a formación e o adoutrina
mento ideolóxico do novo militante. A che
gada ao galeguismo nos últimos tempos 
fai-se, sen embargo, por múltiples canles. 
O sindicalismo, a cultura, atraen persoas, 
pero a incorporación máis simples e fre
cuente vén dada pota coincidéncia, moitas 
veces pasiva, sen acción, coa política par
lamentária e municipal do BNG. 

Esta homologación política, sen dúbida 
afortunada, enxendra unhas eivas que se 
están a notar entre as xentes que abra
zan o nacionalismo. Corre-se o risco de 
que a língua se ubique no terreno das 
cousas secundárias. Son moitos os que 
ven o idioma como ingrediente importan
te, pero sen considera-lo alicerce de na
da, ou polo menos sen senti-lo individual
mente corno sinal básico, pear da identi-

XosÉ M. SARILLE 

dade e do que queremos ser como nación. cómpre esixir, por parte de alumnos e pais 

A normalización lingüística necesita hoxe 
dos esforzos individuais, tanto ou máis 
que dos colectivos. Os proxectos dos gru

a título persoal, que se cumpran os míni
mos de matérias a impartir en galega, esti
puladas polo decreto correspondente. Ne1'1 
se cumpren nen se esixe. Ao chegar a un

pos e asociacións, 
por moi interesantes 
e enérxicos que se
xan, quedan reduci
dos a pouca cousa se 
as persoas non asu
men individualmente 
eses princípios. O 
idioma hai que tala-lo 
e escribí-lo sempre. 
E procurar escribi-lo 
ben, sobre todo can
do entre escritores e 
homes públicos hai 
tamén indiferéncia 
pola calidade lin
güística. 

E o idioma hai que 
reivindica-lo e esixi-lo 
particularmente. Esta
mos nun momento en 
que o lexislado non 
se está a cumprir. Por 
desinterese dos res-
ponsábeis políticos e 

ha oficina pública hai 
- - - - - - - - - - - - - que pedir, cordialmen

'Corre-se o risco de 
que a língua se 

ubique no terreno das 
cousas secundárias. 
Son moitos os que 
ven o idioma como 

ingrediente 
irrportante, pero sen 
considera-lo alicerce 

de nada 11 

te pero esixindo os no-
s os dereitos, sermos 
atendidos en galega. É 
o noso dereito, e se 
non o tacemos aqui, é 
difícil saber en que 
consiste a presión para 
acadar a normalización 
lingüística. A Mesa 
acaba de lanzar unha 
campaña para conse
guir que o carné de 
identidade se imprima 
en galega. Nun mes só 
van dez solicitudes. 

Estamos nun tempo de 
reivindicacións econó
micas e moitos dirán 
que estoutro son. tran
galladas románticas. 
En plena feira da go
vern abi 1 id ad e- parece 
que só se deberia talar 

tamén, sen dúbida, por falta de presión 
dos cidadáns interesados no avance da 
normalización lingüística. Nos coléxios 

de cartas, e sen embargo o nacionalismo 
catalán esixe como primeira reivindicación 
que cesen os ataques ao idioma catalán e 

que se amplien os dereitos lingüísticos de 
Cataluña. Ocorre isto cando en Galiza apa
recen voces, tan záfias como sempre, di
cindo que Galiza debe ser homologada con 
Canárias e analisando a reivindicación lin
güística como un capricho. 

Non se trata de ser miméticos con Cata
luña, pero pode parecer que un país que 
está a negociar cincocentos mil millóns 
de pesetas ao ano non debe andar a tra
tar de algo aparentemente tan gratuito 
como o idioma. E ese sentimento come
za a haba-lo aqui: todas as simpatias ca 
da língua, pero nós a causas sérias. 

Este artigo quere ser un convite aos gru
pos políticos, sindicatos e asociacións 
para que debatan a sério cos seus afilia
dos. Que talen de mobilizar os esforzos 
individuais e colectivos, de deixar de to
mar o idioma como unha .anécdota, e de 
integrar esta reivindicación no traballo co
tián de cada grupo e de cada persoa. 
Sen buscar o esencialismo, e menos ain
da o ton apocalíptico, hai que dicir que 
ese desleixo coa reivindicación lingüísti
ca, en nome de metas maiores, só indica 
a profunda debilidade na que todo o ga
leguismo e o seu próprio sustento ideoló
xico están ainda mergullados. + 

XOSÉ MANuEL SARill.E é 
Presidente d'A Mesa pola Normalización Lingüística-



V.1 CONGRESO DE CCOO 

Secretário xeral de CCOO da Galiza 

Xesus Díaz 
'A precariedade. lab-oral 
non é rendíbel nen para o empresário" 

• CARME VIDAL 

Xesús Díaz ven de ser 
reeleito secretário x·eral de 
CCOO de Galiza 
encabezando a única 
candidatura apresentada 
no VI Congreso que a 
organización sindical 
celebrou na Coruña. Díaz 
fala do espírito integrador e 
plural do sindicato na 
Galiza despois dos 
conflitos entre críticos e 
oficialistas sucedidos no 
pasado Congreso 
Confedera! celebrado en 
Madrid e ere necesário 
promover a unidade de 
acción sindical con UGT e 
CIG diante da nova 
situación política, 
esquecendo os recentes 
enfrentamentos. Como 
prioridade, o congreso de 
CCOO destacou a criazón 
de emprego, a loita contra 
a precarización e a reforma 
da estrutura laboral galega. 

No congreso só se apresentou 
a candidatura que vostede en
cabezaba. Remedáronse os 
conflitos entre críticos e oficia-
1 istas do Congreso Confede
ral? 

Foi un congreso con moito deba
te e moito pluralismo, o que máis 
de todos os celebrados na Gali
za, pero a minoria comportouse 
dun xeito integrador, capaz de 
traballar cunha maioria que quixo 
ser tamén agluti-

Demandan para iso maiores 
competéncias en política la
boral? 

Si, pero tamén se reclama do Go
verno central que remate coa po
lítica de discriminación con Gali-. 
za, desde as competéncias que 
ainda ten. Cómpre que se articule 
unha política de solidariedade pa
ra que se poida superar o atraso 
secular. En canto á Xunta, de
mandamos a criazón dunha mesa 
polo emprego na que se negócien 
os presupostos en investimentos 
públicos, que deben ser expansi
vos tanto en matéria de infraestru
tura como en vivenda, criando di
namización da construción que, 
como é sabido, tira polos demais 
sectores. O sector público produti
vo galega en matéria de indústria 
ten que incrementarse para suplir 
o déficit derivado da falta de com- · 
promiso do empresariado galega. 
Queremos unhas maiores com
peténcias para a Xunta en mat~ 

ria de emprego 
nadora. Na exe
cutiva hai xente 
do PSOE, do 
BNG, de IU e in
dependentes, co 
que o pluralismo 
está garantido. 
Do Congreso 
Confedera! trans
mití rase unha 
imaxe demasia-. 
do crispada da 
que só sairon pa
r a fóra os inci-

'Na executiva 

nun momento no 
que estamos en 
situación· de rom
per xa co Estado 
das Autonomias e 
ir cara un Estado 
federal. 

dentes. 

hai xente do PSGE, 
do BNG, de IU e 
independentes, 
co que o pluralismo 
está garantido" 

Non romper 
a caix.a única 

E a reforma la
boral? 

Serviu para au
mentar o poder 

no Reino Unido só acadan o 
5%. Agora ben, a proposta dos 
empresários de camiñar cara á 
estabilidade de emprego, a 
cámbio de abaratar o despedi
mento, non é de recibo cando 
estamos a talar da defensa das 
prestacións sociais. 

Pódese talar na Galiza de ·so
ciedade do benestar? 

Si antes dicia que a poi ítica do 
Estado foi discriminatória, a res
peito das pensións, en cámbio, 
deuse unha política de solidarie
dade xa que recibimos o dobre 
do que recaudamos por cotiza
cións sociais. Non quera dicer 
que con isto estexa resalto o 
problema. O sistema de presta
cións sociais segue a ser inferior 
á media da UE. O PNV está a 
pedir nas negociacións políticas 
a transferéncia da Seguridade 
Social, pero nós non irnos permi
tir que se rompa a caixa única 
porque sairian beneficiadas as 
nacións máis favorecidas. 

Reclaman por iso maior parti
cipación nas negociacións 
que se están a desenvolver 
para á formación do novo go
verno? 

Os sindicatos queremos saber 
que é o que está pasando, por
que, se ben estamos a favor de 
que· se amplien as competén
cias autonómicas, o que se está 
tratando é de facer cesións que 
beneficien aos máis ricos. 

O emprego foi ·o 
tema central. 

empresarial, pre- CCOO está a favor da unidade 
carizar o empre- de acción? 
go e deixar aos 

Valorouse nega- traballadores Cómpre esquecer o pasado. 
tivamente a es- . nunha posición CCOO, UGT e CIG coincidimos 
trutura de emprego case tercei- máis débil, sen que disminuise no diagnóstico nun 100% e ca-
romundista que ten Galiza neste o paro. A estas aJturas xa se se na totalidade das solucións 
momento, se se compara coa escoitan mesmo voces do em- que hai que levar a cabo. Non 
situación estataJ ou europea. presariado dicindo que hai que é necesário discutir o modelo 
Hai que ir a unha estrutura simi- pór freo á precariedade porque sindical. porque iso non condu-
lar a do Estado español. Galiza se está a ver que os resultados ce a nengun lado. Ante a situa-
deberia ter no ano 2000 unha son a descualificación da man ción política que se nos aveci-· 
taxa de paro dun 5% frente ao de obra, a falta de unión do tra- ña é importante a unidade de 
20% actual, coque se terian bailador coa empresa e un in- acción e todos ternos que facer 
que crear 370.000 empregos, cremento de acidentes Jaba- un estarzo para que non se de-
correspondéndose á división rais, no que este país bate o re- an os enfrentamentos verbais 
por sectores nun 15% ao primá- cord. A precarización non é que caracterizaron nun momen-
rio, un 55% aos servizos e un rendíbet Mentras nós ternos un to a certos membros, particula-
20~ á. tn~úsbia , .. .. '.\ \ \' .. \,', 35'r~ '~.ee~pr~~~ ~~~~~~~~:q}~.q~p~ •. • , ._, 

Federalismo asimétrico 

A asimetría existente entre o poder político e o poder económico 
no Estado Español pode entrar en vías de solución a partir das 
elicións do 3 de Marzo de 1996. Se xa na anterior lexislatura CIU 
foi clave para a governación do Estado, na que agora comen~a, 
ese papel é decisivo e fundamental de xeito que a corresponden
cia entre o económico e o político é cada mellar maior eliminando 

· "ruidos" e distorsións que non agoiraban nada bon. 

Porque logo de ter asumido como base do anticatalanismo o da
to d~ suposta expoliación económica de España polos cataláns, 
agora resulta que Cataluña reclama cámbios nun sistema de fi
nanciación que os perxudica claramente. Non ~od!a. ser dout~o 
xeito, pois, quen, en plenas facultades de rac1oc1rno, f?Ode~1a 
pensar que os dirixentes españois favorecían a quen má1s od~a
ban?. Non, a clase política española pode ser corrupta ou in
competente pero sabe distinguir o que lle interesa do que non. 

Ocurre que, agora, o desenvolvemento daquelas Comunidade~ 
Autónomas menos vinculadas polo "español" son máis competi
tivas, invisten mellor, adáptanse máis rápido aos cámbios na 
economía internacional, son máis flexíbeis e gañan cotas de 
mercado teñen máis riqueza e, sobre todo, saben que o entra
mado p~lítico-administrativo herdado do Estado centralista é 
custoso e ineficiente. Contra o que moitos creen o mercado es
pañol xa non é coto privado da economía catalana como na 
época proteccionista. Os empresários cataláns sábeno só o 
15% PIB catalán depende do mercado español, a maioría da 
súa producción vai para o mercado exterior e aí as condicións 
implacábeis da competéncia internacional penalizan as súas ex
portacións pola excesiva presión fiscal e o custo e calidade dos 
servicios públicos e infraestruturas. 

Manuel Chaves, Jordi Pujo! e Manuel Fraga. 

--------------~-
'Só o 15% PIB catalán d~pende 

do mercado español" 

A peaxe das autopistas está a ser contestada con irritación pola 
sociedade catalana ao comprobar a calidade e custo cero das 
autovías de Península Pujol declaraba o 12 de Abril a La Van
guardia que "Non podemos seguir admitindo e non admitiremos 
que a financiación autonómica sexa moi discriminatória para Ca
taluña e que enriba sexamos presentados constantemente co
mo unha espécie de depredadores do resto de Españan. Asumi
do, entón, que os recursos do Estado non proveñen exactamen
te de Madrid e cada vez virán menos procede sacar as conse
cuéncias oportunas. Cataluñ~ propón para redefinir o Estado a 
negociación bilateral ou como mínimo algún xeito de federalismo 
asimétrico apropriado para os seus intereses. 

O federalismo asimétrico ven ser a versión aposta do Qcafé para 
todosª defendido -aparte idioma e cultura- polo Presidente da 
Xunta de Galiza Este oonceito ten aspectos políticos e econó
micos moi interrelacionados: Lingua, Administración, Acción in
ternacional, Competéncias e Autonomía financeira Situados no 
actual contexto político e económico xa é hora de que Galiza 
asuma un papel parecido ao das .comunidad~s históricas. O fei
to de ser receptora neta de fondos non converte en indiferente o 
modo de instrumentar esa solidaridade fiscal. Dado que F. Váz
quez xa é extremeño e M. Fraga está preocupado polo resto 
das CCAA, o nacionalismo só ten que apostar, defender e preo-
~~~_por G~~~'· 
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de solicitude de Audiovisual xa foi apresentada 

O ·.re·torado aceita 

A NOSA TERRA 9 
Nº 722 - 17 DE ABRIL DE 1996 

a d manda de profesorado de-XornaliSmo 
• PAULA CASlRO 

A faculdade·de Xornalismo completará o vindeiro curso 
académiao ~ seu corpo docente tras do acorde acadado o 
pasado l~ns 15 de Abril. O Vicerreitorado de Ordenación 
Académica comprometeuse, de forma verbal, a dotará 
faculdade co profesorado necesário tras unha semana de 
intensas mobilizacións nas que os alunas se manifestaron 
en d manda de profesores. Polo de agora, as matérias que 
quedaban descubertas serán impartidas por mestres que, 
deste xeito, superarán a carga lectiva que lles corresponde. 

A. PANARO 

r--------------------------------------------------, 
Margar_ita Ledo, decana de Xornalismo 
1 Existen intereses poucos claros 
que demandan Comun'icpcion 
Audiovisual para A Coruña' · · 

O Reiterado da Universidade 
de Santiago xa enviou á Con
selleria de educacion a memó
ria onde se expoñen as razóns 
palas que a titulación de Comu
nicación Audiovisual debería 
ser outorgada a esta institu
ción. Margarita Ledo, decana 
da Faculdade de Xornalismo, 
destaca a necesidade de unifi -. 
car critérios, evitando a disper
sión xeográfica de áreas de co
ñecemento interrelacionadas 
que ben se poderían aglutinar 
nunha faculdade de Ciencias 
da Información. Segundo ela 
afirma "a Universidade de 
Compostela canta coas infraes
tructuras necesárias para facer
se cargo desta nova titulación e 
polo tanto, ·a parte máis dificil 
do camiño, xa está andada". 

Mália que Santiago conta ao 
seu favor cunhas característi
cas específicas tanto a nivel 
académico como social ou polí
tico, a Universidade da Coruña 
está interesada nesta mesma ti
tulación. Desde os seus órga
nos de governo chegóuse a 
acusar á Universidade de San
tiago de "xogar sucio, porque se 
estaban iniciando as obras de 
construcción dun novo edificio 
pensado para acoller ambas ti
tulacións cando aínda non se 
outorgara oficialmente a ·de Au
didvisuais", di Margarita Ledo. 
Engade que "o edificio teríase 
construido igual porque a titula-

ción ,de Xornalismo necesita 
mellorar as suas infraestructu- · 
ras. En calquera caso, trataría
se de rendabilizalo , pero non 
dun suposto xogo sucio" , con
clue. Para ela, detrás da de
manda da Universidade da Co
ruña, sí hai intereses pouco cla
ros que "deberían dar a coñecer 
para que, se existen outras cir
cunstancias, estas poidan ser 
avaliadas", asegura a decana. 

.. 
Na introducción da memória 
apresentada á Consellería de 
Educación ponse de manifesto 
a interconexión existente .entre 
o espacio próprio da Informa
ción Xornalística e da Comuni.
cación Audiovisual. Ademais, 
tense en canta que, "nas Direc-: 
trices sobre Novas Titulacións 
do Consello de Universidades, 
recoméndase que no ámbito 
das Ciencias da Información
Comunicación se artelle un pri
meiro' ciclo de materias troncais 
para as duas licenciaturas". Dis
te xeito, pensar na sua disper
sión xeográfica implicaría dupli
car as materias en lugares dis
tintos. Tras cinco anos de exis
tencia, a Faculdade de Ciencias 
da información da· Universidade . 
de Santiago "demostrou a sua 
capacidade para a formaci,ón de 
xornalistas para prensa escrita 
e audiovisual", afirma a decana, 
co que Santiago se convirte no 
lugar axeitado para a implanta
ción desta titulación.+ 

L~- - -- - - - - - ~ -- - ------- - ·-- -- - - - - -- - ---- _:_ _ ·_ - - -- - ~ .::, _ - _J 

A finais do curso académico 94-
95, a faculdade de Xornalismo re
mitiulle ao Reitorado unha solici
tude formal ca fin de que este 
convocara os concursos pertinen
tes para completar o carpo do
cente necesário para impartir as 
materias recollidas no plano de 
estudios. Pero desde o Reitorado 
non houbo resposta, o que pro
v.ocou que moitos dos profesores 
tiveran que ampliar a. sua carga 
docente a fin de que algunhas 
marerias obrigatórias, imprescin
dibles para rematar a licenciatu
ra, non quedaran sen impartir. 

O pasado 28 de Marzo, alunos 
e mestres reunidos nunha Xunta 
de Faculdade Extraordinária 
·acordaron por unanimidade que 
aqueles profesores que sobre
pasaban a carga docente esti-

pul'ada polo POD (Plan de Orde- -
nación Docente), se limitaran 
aos horários que lles correspon
dian. Diste xeito, tres asignatu
ras obrigatórias: Xéneros Dialo
gais da Información Televisiva, 
T eoria e Técnica da Reportaxe 
en Prensa e Construcción e Ti
poloxia da Entrevista para Pren
sa, quedaban sen cubrir. 

Sumándose a esta medida de 
presión adoptada desde a pró
pria · faculdade, os alunas mani
festáronse polas ruas campos-

. ·telás, ataviados con sombreiros 
de papel de xornal coa fin de 
propiciar un acordo inmediato 
que satisfixera as suas necesi
dades lectivas. Finalmente o 
Reitorado cedeu, comprometén
dose a completar o número de 
mestres necesários a condición 

de que os actuais asuman, du
rante o que queda de curso, a 
docéncia das materias descu
bertas. 

A Faculdade de Xornalismo terá 
que elaborar un plano de estu
d os para os vindeiros catre 
anos, requisito indispensábel 
para poder cambiar a actual si
tuación. Nesta proposta, que se
rá entregada pola directora do 
departamento, recóllense 27 
adicacións completas, fronte as 
13 ou 14 que hai nestos mo
mentos, e que son as necesá
rias para aplicar os crité_rios que 
se estabelecen desde o Ministé
rio. Para que a curta historia 
desta faculdade teña un bon fin 

· resta_
1 
unicamente a plasmación 

por escrito dos acordes verbais 
acadados até o momento.+ 
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O BNG e Os familiares dos internos exixen a mellara do servizo e o traspaso a~ Sergas 

O sanatório de Castro \ · 
1 

cun só pSiqU.iatra para 282 enfermos \ .. 
1,, 
t 

•H.V. calificoU como "almacén de en
fermos" que é na actualidade. 

O sanatório psiquiátrico lugués de Castro ten un só 
A Asociación Lucense de Axuda 
aos Enfermos _Mentais (ALUME) 

solicitou a reforma do psiquiátri
co, único centro específico que 
funciona en toda a província, 
para dotalo das prazas mínimas 
que indica a lei e para criar ser
vizos complementários que per- . 
mitan unha atención suficiente. 

para cumprir a normativa vixen
te. As devanditas 15 prazas 

' existentes están ·localizadas to
das na unidade de psiquiatría do 

Servizos complementários 

Moitos dos pacientes que es
tán internados no hospital psi
quiátrico de Castro poderian 
ser dados de alta, recbñeceu a 
directora do centro , pero conti
nuan no hospital por(.1ue non 
ha! nengun lugar onde prestar 
unha atención alternativ.a. Por 
esta razón ALUME pedi que 
sexan criados servizos com 
plementários como centros de 
como centros de dia , pisos 
protexidos ou lugares para re
abilitación. 

. facultativo para os 282 enfermos internados. A 
situación deste hospital dependente da Deputación foi 
denunciada polo deputado provincial do BNG, 

Fernando Blanco, quen tamén deixou patente que 
cinco médicos que prestaban servizo no centro 
hospitalário foron transferidos ao. hospital de San 
Xosé, tamén da Deputación, para encargarse da 
unidade de atención de dia a enfermos mentais. Fernando Blanco denunciou que 

en toda a província de Lugo só 
hai 15 camas hospitalárias para 
atender a enfermos mentais 
agudos, cando, segundo esta
belece a lei , é obrigado que por 
cada mil habitantes haxa unha 
praza. para as patoloxias máis 
severas. De modo que en Lugo 
serian 38 as camas necesárias 

·hospital de Calde. A consellaria 
de Sanidade anunciou a próxi
ma criazón doutras cinco prazas 
para agudos, quedando en vinte 
as camas para estas patoloxias 
e ALUME recordou que esa cifra 
ainda é insuficiente. 

Para Fernando Blanco é nece
sário que a xestión de Castro 
pase ao Servizo Galego de 
Saude, xa que na actualidade 
pertence á Deputación Provin
cial e está desconectado do sis
tema sanitário público. Segundo 
o deputado provincial , unha .or
de xudicial é a única forma para 
internar a un paciente no Hospi
tal de Castro. 

O cadro facultativo do centro re
dúcese ao psiquiatra e -a cinco 
dout.ores especialistas en medi
cina xeral. A xuízo de Fernando 
Blanco·, as ·necesidades de per
soal médico e de atención espe
cializada recomendan a contra-

EDUCACIÓN 

táción dunha equipa de psiquia
tras e vários terapeutas ocupa
cionais para asi poder realizar 
programas .de reabilitación e d~ 
seguimento individualizado dos 
pacientes, para evitar que o psi
quiátrico sexa o que o deputado 

Os servizos intermédios aos 
que se reti re ALUME implicarian 
a atención externa aos pacien 
tes que rexistran deméncias le
ves para tratar de acadar a sua 
reinserción . • 

/ / 

AVALIACION DO ENSINO PRIMARIO 

Ven de pas,ar bastante desaperceqido o 
primeiro estudo sobre · a Educación Pri
mária realizado polo Instituto Nacional 
de Calidad y Evaluación (INCE), en todo 
o Estado español e sobre unha mostra 
de 400 centros e case que 20.000 alu
nas. Foi dirixido pela catedrática de Psi
coloxia da Complutense, Rosario Martí
nez e apresentado recentemente e,n Ma
drid polo Secretário de Estado, Alvaro 
Marchesi, xunto co director do INC.E, 
Alejandro Tiana. 

Compre lembrar que o INCE estaba xa 
previsto no artigo 62 da LOXSE para 
contribuir á mellora cualitativa do ensino, 
asi como á avaliación do sistema educati
vo. O faeal Decreto 928/93, do 18 de .Xu
ño, impuxo un critério de forte dependén
cia do MEC, adscrito á Secretaria de Es
tado, e cunha estrutura orgánica que 
consta dun Consello Reitor, o Director e 
un Comité Científico. 

Entre ·as suas nove funcións destacan as 
de carácter avaliativo e configúrase como 
un órgao competente en todo o Estado, 
ainda que caberia perguntarse, en boa 
léxica galega, para cando un instituto de 
similares características no ámbito com
petencia! da Xunta de Galiza, nun mo
mento no que outras ce.AA., tamén con 
competéncias plenas en educación, fina
lizan a sua posta en marcha. . . 

A Conferéncia de Conselleiros de Educa
ción e o Ministro deron o visto bon ao 
Plano do INCE para o período 1994-97, 
no que se contemplaba a avaliación dos 
resultados da educación e da implanta
ción da LOXSE, a construción dun ·siste
ma estatal de indicadores ·de calidade e a 
participación nos estudos internacionais. 
De acordo coas liñas prioritárias aponta; 
das, a presente avaliación da Educación 
Primária, é o primeiro traballo publicado. 
Con posterioridade está prevista a avalia
ción da Secundária Obrigatória e da For
mación Profisional. 

O Consello Escolar do Estado, no se• 1 úl
timo Informe Anual, aprobou senllas 
emendas, apresentadas por quen isto 
asina, en relación ce INCE e que reflic
ter;i~ 1 ben ás claras, o sentir do máximo ór-

' 

MANuELDros 

gao de participación social no ensino so
bre o citado instituto. 

Émpeza por iamentar que non fose aten
dida a sua demanda. de participación no 
seu Consello Reitor, surpréndese de que 
non exista representación directa dos dis
tintos sectores da Comunidade Educativa 
e, ademais, expresa as suas naturais reti

én Língua ou Sociais que en Matemáti
cas. Ou que a maioria dos rapaces e ra
pazas (un 70% para sermos exactos) adi
ca duas ou máis horas diárias a ver a TV. 
Que a metade pratica deporte con regu-
1 aridade ... son cuestións que, máis ou 
menos, todos coñecemos. 

Conclusións máis discutíbets son aquelas 
que tan referéncia ao céncias pola posíbel 

interferéncia de fun
Cións avaliativas atri
buídas ao INCE e ao 
próprio Cónsello Esco
lar do Estado. Por últi
mo, qi textualmente: 

- - - - - - - - - - - - - clima de participación 

"O Consello manifesta 
tamén a sua preocu
pación diante dos pro
blemas derivados da 
composición do INQE 
e porque alguns dos 
seus comportamentos 
-até agora adopta
dos- sexan tradución 
dun funcionamento 
que se sinta debedor 

' -exclusivamente
dos responsábeis polí
ticos que nomean aos 
seus membros e non 
da sociedade no. seu 
conxunto, que ten . di-
reitó a coñecer o esta-
d o xeral do sistema 
educativo e dos seus 
componentes". · 

·Sirvan estas matiza~ 
cións para clarificar a 
visión qu·e do INCE 
ten a comunidade 
educativa, e coa ób
via intencionalidade 

'Os resultados · 
académ.lcos 
do alunado 

de centros públicos e 
dos centros 
concertados -

son similares e 
o mesmo en relación 

cos privados". 

social no ensino ex-
presado por pais e 

· nais, profesores e 
profesoras, alunado e 
equipas directivas no 
citado estudo e no 
que , maioritaraia
mente, manifestan 
unha boa impresión, 
mentres que os da
dos doutros estudos 
sobre participación 
dos distintos sectores 
nos Consellos Esco-
1 ares oferecen unha 
visión moi distinta e 
irregular, · especial-
mente a referida ao 
grupo de pais e nais 
ou o alto número de 
directores e dir~cto
ras designados por 
falta de candidaturas:· 

A respeito do cha
mado "malestar do
cente", conceito am
plamente difundido e 
non poucas veces 
ambíguo ou confuso, 

·o estudo arroxa da
dos moi significati
vos e que non fóron 

de que un hipotético INCE galega non 
persi~ta naqueles defectos. 

respecialmente salientados nen sequer 
nas revistas profision?is. Referímonos 
aá grau de satisfacción do profesorado 
coas suas condicións de traballo. Na
mentres destaca a maioritária satisfac..: 
ción do profesorado coa profisión esco
llida, co ciclo impartido ou co calendário 
laboral. .. existe un ha profunda .insatis
facción coas cond icións máis estrita- · 

Compre agora referirse a algunhas das 
principais conclusións do estudo avaliati
vo do ensino primário do Estado español, 

· que, por outra· parte, non significan sur
presa para os que nos adicamos, profi
sionalmente, a este mester. 

Asi, unha maioria clara expresa a sua in
satisfacción coas retribucións que perce
be e, de maneira especial , qo sistema de 
Concurso de Traslados ou co escaso 
apoio e respal_do prestado polas distintas 
Administracións educativas . Tamén, en 
relación coa formación en exercício para 
abordar programas de atención á diversi 
dade, técnicas de avaliac ión, ou coas 
consecuéncias do proceso de implanta
ción qa Reforma educativa. 

Neutra orde de cousas compre resaltar 
que os resultados académicos do aluna
do de centros públicos e dos centros 
concertados son similares e o mesmo en 
relación cos privados. O estudo amasa 
algo que os docentes .coñecemos pela 
própria experiéncia: que o nfvel sócio-cul 
tural das fam ílias está intimamente rela
cionado cos resultados acadados, senda 
este ·o factor externo ao sistema educati
vo o máis determinante. 

Tampouco surprende que a povoación 
que acode ao ensino público sexa máis 
diversa ·e plural ou que se corresponde 
con grupos sociais máis amplos e mo
destos, a denominada escala de todos e 
de todas, mentres que os que acoden ao 
ensir:io privado proceden de grupos so
ciais máis minoritários, de extracción so
cial e nível sócio-cultural máis elevado. 
Apesar de todo, os resultados obtidos 
non son significativamente diferentes. · 

Como sempre, o MEC, neste caso atra- . 
vés do INCE, realiza bons diagnósticos 
da situación do sisterma educativo como 
impecábeis introducións xustificatórias 
para leis orgánicas; abonda lembrar as 
da LODE, LOXSE ou a LOPEXCD, as 
tres da era PSOE. Sen embargo, nos 
seus contidos e, moi especialmente, no 
seu desenvolvimento poster.ior e na apli
cación prática concreta, xurden os pro
blemas: En calquer caso, estamos diante 
dun novo instrumento, de coñecimento 
abrigado para profisionais e interesados 
na educación que, por outra parte, dunha 
maneira ou de outra, deberiamos ser to
dos e todas.+ 

mente laborais, salaríais e de promo- MANuEI.Dios é 

Que o alunado obtén mellares resultados 
• 

ciq11 pr.ofisional. _ . mestre !:! titular do Consello Escolar do Estado pola CIG 
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O sumário df Valga /, incautado en Xaneiro produce novas detenc1ons 

Un ~squeiro de Peniche {Portugal) 
traia fhaschis para unha rede con 
axe~tes en Vigo e Vilagarcia 

1 

•G. LUCA 1
, 

o sumárié> aberto pala 
incautación do Volga I no 
porto de'Marin en Xaneiro, 
con 36 toneladas de 
hachis, produce novas 
detencións de 
contrabandistas en Vigo, 
Vilagarcia, Cambados e 
Lisboa. Co apresamento do 
pesqueiro de Peniche 
Clarinha cairon algúns 
parentes de Xacinto Santos 
(armador do Volga ~e o 
empresário da alimentación 
e os automóveis Xan 
Carlos González Martin El 
Culebra. 

O barco portugués traia sobre 
cuberta 51 fardeis de resina de 
cannabis o que a penas deu 
duas toneladas de peso nas ba
lanzas da Guarda Republicana 
no porto de Lisboa. A cobertura 
do transporte faciase baixo o 
aparellado convencional dun 
bou cos pasavanes de pesca en 
orde. Na investigación que se
gue a Guarda de Finanzas de 
Portugal identifican dous ele
mentos de presión sobre a pes
ca de pequena tonelaxe para 
que conveñan esporádicamente 
ao transporte de resina desde 
Marrocos. A primeira é o peche 
de catro meses no banco do Sá
hara; a segunda e mellara de 
comunicacións por terra dentro 
dos acordes de Shenguen. En 
todo caso, insisten en que as re
des de comercialización destes 
alixos non son portuguesas. 

A policia de Pontevedra baptizou 
primeiro a operación co nome de 
Pomar e horas despois co de 
Manzana. O primeiro dos nomes 
estaba tomado do grupos dos 
Pomares, parentes de Xacinto 
Santos Viñas. O xuiz da Adiéncia 
Javier Gómez de Liaño (que rem
plazou a Bueren no sumário do 
Valga ~ mandou deter en Vigo a 
Xosé Benito Pomares Paz e á 
sua compañeira Maria Rosa Vi
ñas mentres en Vilagarcia arres
taban a Xan Luis Leiro, meio ir
mán de Santos Viñas e ao taxista 
de Cambados Luis Tirado. 

Abordo do Clarinha alxemaron a 
cinco mariñeiros portugueses e 
ao español Antonio Grenas. En 
terra localizaron ao intermediá
rio do aluguer do pesqueiro, 
Fernando Duarte Fonseca. 

As cantidades de haschis do Pomar son inferiores ao cargamento do Volga l. 

na noite do 4 ao 5 de Abril pasa
do e tora denunciada á policia. 

Coches e alimentos 

A actuación na casa de Donas 
levou á detención do empresário 
Xan Carlos González Martin, al
cumado El Culebras, ben coñe
cido nas asociacións de automo
vilismo deportivo con modelos 
de série pola sua participación 
en probas cronometradas da 
Galiza e Portugal. González 
Martin pasou en tempos por 
dous sumários 

presa beneficiase dos baixos 
prezos dos cultivos de espárra
go inducidos pala FAO (a axén
cia da agricultura e alimentación 
das Nacións Unidas) e a DEA (a 
policia anti-narcóticos dos Esta
d os Unidos) para sustituir as 
plantacións de coca. Fontes por
tuguesas din que o empresário 
detido é tamén dono do máis im
portante bingo de Lisboa. 

As cantidades de haschis que 
deu a operación Pomar son no
tabelmente inferiores ao carga-

mento que trans
por contrabando 
de tabaco. No de 
hoxe é proprietá
ri o da sociedade 
de venda e com
pra de automóvi
les Fourwheeler, 
que rexenta o 
seu irmán Ber
nardo e represen
ta á marca xapo
nesa Toyota. Ta
mén é adminis
trador da socie
dade maiorista de 
peixe e produtos 
de acuicultura 
Fresven e mem
bro do consello 
de administración 
da sociedade Ma
rruespa, que se 
ocupa do comér-

As asociacións 
contra o 

portaba o Volga I 
cando os axentes 
entraron na sua 
adega no porto 
de Marin. O Vol

, cio de alimentos. 
Outras informa
ción identifican a 
Xan Carlos Gon
zález Martin co-

narcotráfico 
do Miñor, din que 
a descarga 
de Donas 
(Gondomar) 
levouse a termo 
na noite do 4 ao 5 
de Abril pasado e 
tora denunciada 
á policia. 

ga I era un barco 
de tonelaxe meio 
que entraba regu
larmente nos par
tos das Rias Bai
xas, consignado 
por unha navieira 
propriedade de 
Xacinto Santos 
que tiña oficina 
aberta na rua 
Marqués de Vala
dares de Vigo. 
Ainda que no 
mes de· xaneiro, o 
Governo civil de 
Pontevedra dixo 
que se trataba 
dun cargueiro do 
Leste alugado 
polo contraban
dista arousán pa
ra subir haschis 
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Boqueadas de 
republicanos e nacionalistas 
Xan Soto recomenda desde EL PROGRFSO que se atenda ao 
desguace das trabes ideolóxicas do Estado. "O prin:ie!ro auspício 
foi a anulación da esquerda, avesa anterga. A ese ob1to seguen 
agora as boqueadas do republicanismo e do nacionalismo. Leo a 
rallante referéncia da visita da Rahola ao Rei e a cómica crónica 
da chegada dos deputados do BNG ao Congreso. De a pouco 
tiveramos notícias da señora Rahola: nunha delas reprendeu co 
sacramental e franquista Usted no sabe con quien está . 
hablando, a un municipal que a multara; noutra, aproveitando a 
audiéncia real, ostentou a sua irreprimíbel estola de astracán coa 
espeteira exornada dunha escarapela republicana, o que non 
revela tanto a sua descortesia como que anda políticamente na 
berza. Con republicanas coma Rahola ternos monarquia para un 
pouco. A segunda falcatrua foi a dos neo-deputados do Bloque 
que pausaron no Congreso ca Sempre en Galiza baixo o brazo, 
igual que o bispo de Ourense auxiliaba coa Biblia ao Fernando 
VII ou o coengo Bertolaza desconxuraba aos cabidos libertinos 
en Lugo. Sonche o caralla estes seminaristas legos. Entre a 
pucha, o nabiza, o arado de vertedoira e O noso Castelao, 
queda un coa boca aberta de que a penicilina dese chegad? ~s 
farmácias galegas, co ben servidos que estabamos de untac10 
de landra e castaña. Canta desgrácia: media vida co índice de 
libros proibidos e outra média con libros de preceito". + 

Repetir o baile 
con parella distinta 
A traballada recomposición das Cortes pode dar como froito un 
Governo central coma o que xa habia, escrebe Xosé Luis Barreiro 
Rivas no BolEI1N DO Col.ÉXIO DE DouroRES E UCENCIADOS EN 
PonnCAS E SociomXIA DA GAilZA. ''Tiñamos unha coalición de 
governo estabel, coerente e eficaz, pero a~amos crend~ q~e 
estaba deslexitimada, paralisada e ao serv1zo dun vendepatnas; 
tiñamos unha economia estabilizada e en crecemento, pero 
.acabamos crendo que vivíamos na miséria e á beira do precipício; 
tiñamos a admiración de Europa enteira, pero acabamos 
convencidos de que a González abandonárao o desodorante e que 
ninguén lle facia caso alén dos Pirineus. Os xuices, máis que 
cumprir a lei, fixeron o que lle petou, pero acabamos crendo qu_e 
todos eran cautivos do PSOE que lles remesaba os autos escritos 
dende Ferraz. O GAL estaba a a ser investigado con todo o rigor 
posíbel, o que non evitou a sensación de escándalo pala 
impunidade de certas instáncias do poder. Dominados p~r . , 
todólogos mercenários e por certas empresas de comurncac1on que 
xogaron descaradamente ao po~~r, os banqueiros m~r~an máis 
aos seus futuros planos de pens1on ca os seus benef1aos; os 
empresários creron máis aos seus columnistas do ABC ca aos seus 
próprios balances, a igrexa deixouse ofuscar por unhas escalas 
cheas de catecismos e libros de relixión, e a xente da rua acabaou 
crendo que era falso o que vía e certo o que lle contaban. Asi, a . 
base de tópicos, veuse abaixo unha lexislatura que, en termos reais, 
tiña case todas as características dese governo posíbel que agora 
andamos a procurar( ... ) E o tópico maior de todos é o que nos 
presenta a Jordi Pujol coma un fenício vendepátrias, ao que se pode 
convencer de todo con diñeiro e competéncias. Un tópico que se 
estrela de bruces contra a realidade do político que mativera o 
mellar discurso de Estado dos últimos anos; que xogou as suas 
cartas políticas con tanta habilidade como lealdade e gu~ pagou 
cara a sua decisión de seguir adiante, en contra da op1rnon de todos 
os que agora lle dan leccións de coeréncia e patriotismo para 
obrigalo a repetir o baile con parella distinta".• 
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A investigación dos sócios de 
Xacinto Santos levou en Donas 
(Gondomar) a outro cargamento 
de case mil quilos de hachis que 
presumibelmente proceden do 
mesmo sistema de transporte. 
O Governo civil de Pontevedra 
sinalou que as actuacións xudi
ciais deste último caso eran se
cretas. Para as activas asocia
cións contra o narcotráfico da 
castigada área do. Miñor, ,a, des
carga de Donas levouse a termo 

mo dono dunha inmobiliária de 
Vigo e sócio principal,; dunha fá
brica de conservas de Logroño 
que comezou hai meses a co
merciar co Perú. Esta última em-

desde Marrocos á Galiza, axen- ¡ 
tes de carga denúncian que o ¡ . . ..:~~ ... . - en 

a: 
j 

mesmo barco facia fretes tran- )i4
• , . g 

-w s,o.c.~á.r.i.j~s -,_ . cpn e~~€11.~~ · fn~ 7 -.· . • · .. •,·.-. ' .,,,· .. ~ .. ... . . ·, , , .• , , , , , ·. -· . · , 1. : ... J . ' . i ~1·· 
cuentes en Miami.+ L. ____ · __________________ x 
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MULLER E SOCIEDADE 

tora de "La sexualidad femenina y su construcción 
imaginaria" e "Mujeres sin sombra", Silvia Tubert 

considera que a psicoanálise lle acae ben aos 
estudos sobre as mulleres ao ser quen de 

desenmascarar os procesos de dominación sexista que 

s·ilvia Tubert 
Psicoanalista e ensáista 

se dan no ámbito ·social e dos que dan boa canta 
institucións como a família que "perxudica a saude 

mental das mulleres mentras benefícia aos homes". 'O carpo da muller sempre se estudou na mediciné 

• CARME VIDAL 

Para Silvia Tubert, que ven de 
participar na XI 11 Semana Galega 
de Filosofia en Pontevedra, as 
novas técnicas de reproducción 
buscan perpetuar o papel de nai 
das mulleres e, pese ao seu es
caso éxito , crean expectativas 
desmedidas nun estado de cou
sas no que segue sen "concebir
se o que é ser muller senón é a 
través da maternidade mentras ·o 
home é home e tamén pai". De
duce asi a necesária crítica á 
ciéncia por responder a intereses 
machistas. Ao tempo que se es
quecia da muller no ámbito médi
co, argallaba noves métodos para 
tratar a "esterilidade entendida 
como enfermidade" 

Que están a supor as novas 
tecnoloxias da reproducción 
nos estudos médicos sobre as 
mulleres? 

Poderian ser un instrumento útil 
para as que queiran ter tillos, pe
ro, no entanto, teñen moi poucas 
taxas de éxito. Sábese ciéntifica
mente, pero non se divulga, que 
non hai máis dun 1 o ou 12 por 
cento de casos que se resolven 
positivamente no que se retire a 
técnicas sofisticadas e cruentas 
como a fertilización in vitre. En
contrámonos cunha situación pa
radóxica, a marxe de sofrimento 
e riscos físicos e psíquicos eleva
da e as poucas posibilidades de 
éxito e, fronte esta situación, cha
ma a atención a forte repercusión 
social que tiveron, a publicitación 
nos meios de comunicación dis
torsionando a información. Nas 
clínicas e nos hospitais públicos 
dase unha dobre mensaxe, por 

unha banda se informa dos esca
sos rnsultaqos positivos e pola 
otura aparecen imaxes de bebés 
tentadores que lle dan esperan
zas ás mulleres. Hai unha mani
pulación soterrada, non manifes-

. ta, de ofrecimento 
de novas técni-

família, e repensalo tamén a ni
vel xurídico. Na lei española fi
gura que nai é a que dá a luz ao 
nena, e nos encontramos na si
tuación de ter que definir os 
conceptos. Sen embargo, a mi-

ña perspectiva é 
que estas tecno

cas, mellores apa- e 
ratos, na que as ' oncordo co 
mulleres se van 

loxias reforzan a 
idea trad iconal 
de que o detino 
da muller é ser 
nai. Se recurri.
mos de novo á 
lei española ve
mos que a esteri
lidada figura co
mo unha enfer
midade co que 
se está incurrin
do nun concepto 
totalmente erra-

enganchando 
cando hai un 90% 
que non van con
seguir máis que 
sofrimentos. Ade
mais, a aplicación 
destas técnicas 
se está extralimi
tando moitísimo, 
mesmo se usan 
con mulleres en 
caso de infertilida
de masculina. 

sector do feminismo 
que opina que se 
pode ter un ponto 
de vista feminista 
pero non se pode 
facer unha ciéncia 
feminista" do porque unha 

enfermidade só é 
o que produce 
síntomas. Vense 
entón as técn i
cas reprodu cti
vas como terá
pias cando non o 

O maior estudo 
destas. técnicas 
nos carpos das 
mulleres indica 
que a ciéncia quer 
perpetuarnos no papel de nais? 

Eu véxoo asi ainda que tamén 
hai xente que pensa que estas 
tecnoloxias fixeron que teñamos 
que repensar a paternidade e a 
maternidade. Fragmentáronse 
os conceptos, un home pode 
aportar o seu espermatozoide e 
outro ser pai social do nene; un
ha muller pode aportar o óvulo, 
outra pode levar o embrión que 
se produce durante o embarazo 
e un ha ,terceira pode ser a nai 
social. E dicer: para un nena po
deria haber até cinco proxenito
res, obriga pois a volver a reto
mar os con_ceptos, mesmo o de 

son porque non curan a nin
guén. Contribuen pois a cristali
zar a imaxe de que se alguen 
non pode ser nai é un drama, 
unha enfermidade, e hai que 
conseguir a toda costa que toda 
muller teña uri fillo. 

Faise entón preciso desde o fe
minismo encarar a ciéncia cun
ha atitude crítica? 

O feminismo desde o ponto áe 
vista teórico tivo unha etapa onde 
se preocupou por facer unha críti
cia sistemática da ciéncia mascu
lina a todos os níveis para des
pois demostrar que o que parece 

obxectivo non o é desde unha 
perspectiva onde priman os inte
reses dos homes. A partir deste 
momento. xurdiu un traballo de 
elaboración de novas coñece
mentos, de construcción científi
ca. Agora ben, eu concorde co 
sector do feminismo que opina 
que se pode ter un ponto de vista 
feminista pero non se pode facer 
unha ciéncia feminista. Cómpre 
aspirar a un coñecemento máis 
obxectivo e cun maior grao de 
universalldade que o que tiña a 
ciéncia co sesgo machista. 

Como se ten que dar esa co
rrección? 

Por exemplo no campo da medi
cina hai persoas que están a 
mostrar como os estudos das 
enfermidades cardiacas se fixe
ron sempre con suxeitos mascu-
1 in os porque se 
pensaba que eran 

Corpo e repradución 

Ese esquecemento da muller 
na medicina choca co que an
tes dicia das investigacións 
nas técnicas reproductivas. 

Está a pór o dedo ria chaga por
que xustamente o corpo da mu
ller sempre se estudou en tanto 
aparato reproductor . No tema 
da saude da muller no informe 
das Nacións Unidas da década 
dos oitenta só aparecia a pre
vención do cancro xinecolóxico 
e a saude materno-infantil , é di
cer, o que ten que ver coa ma
ternidade ou cos seus órganos 
reproductores exclusivamente, 
pero non se prestou atención a 
todo o que pasa no seu organis
mo, por non mencionar xa a 
saude mental. Interesa estudar 
o corpo da muller só desde o 

ponto de vista da 
reproducción . 

males de homes. 
Se unha señora 
ten ' unha enfermi
dade cardiaca e 
se lle aplican os 
mesmos trata
mentos que aos 
homes tendo un 
organismo dife
rente, pode estar 

'Na lei española 
a esterilidade está 

Vostede acusa o 
intento de con
vertir ese corpo 
reproductor en 
asexuado. 

mal atendida me-
dicamente porque 
non se tiveron en 
conta as suas ca-
racterísticas pró-

considerada como 
unha enfermidade" A imaxe da mu

ller non é unívo
ca a nivel cultu
ral. Téndese a 
colocar dous pa
pe is tradicional 
mente divididos , 

prias. Outro exemplo seria o te
ma da menstruación, case nun
ha se atendeu aos problemas 
que se podían derivar das hemo
rráxias excesivas que non foron 
obxecto dunha investigación 
profunda. 

ou ben a muller 
nai ou a muller sexual pecado
ra. Eva e Maria na Biblia, ou te 
dedicas á maternidade e se é 
de maneira asexuada mellor 
ou te ocupas da sexualidade 
sen pensar en tillos , como fixo 
Eva, e arrastras á caida ao ho-

me .. 
gar ~ 

non : 
sign 
atra\ 
tras 
que ; 
de Sf 

A ql 
entó 
cultL 
trole 
das 1 

Porq 
lid ad 
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hom1 
cultu 
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go d 
que 
vora1 
e se 
trola1 
lid ad 
asi p 
ller ' 
á orí: 
á mo 
ment 
ra o 
lar a 
que 
se e 
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ne ce 
toda 
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mo d 
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1 A institución da familia protexe a saude mental dos homes e perxudica a das mulleres' 

Acae ben a psicoanálise aos ducción e á producción da vida con dobre xornada tiveran máis teñen máis problemas psicolóxi- o corpo producindo problemas. aindé 
estudos sobre a muller? non ten posibilidades de sublimar neuroses, pala esixéncia e o es- cosque os que están en família, Esta teoria seguiu vixente duran- nos. 

coque padece unha maior canti- trés, pola contra, ainda que se de maneira tal que se confirma a te o século XIX e foi Charcot ver e 
Cando Freud fixo os seus primei- dade de sínto- poidan sentir so- idea de que a família é unha ins- quen descubriu que tamén habia as m 
ros estudos sobre sexualidade, mas neuróticos. brecargadas os titución que protexe a saude histérias masculinas. Un dos as- facil 
os movimentos de mulleres viren síntomas redú- mental dos homes e perxudica á pectes máis positivos da psicoa- com~ 
niso algo que podía ser útil na As enfermeda-

'Celia Amorós 
cense. Cando un- das mulleres. Por iso no seu pon- nálíse é demostrar que todo o máis 

medida en que puña de manifes- d\s psíquicas ha está confinada to de partida a psicoanálise foi que ten que ver coa organización coan 
to que a muller tamén é un suxei- redúcense polo ¡ di que as mulleres ao ámbito privado vista como unha arma positiva da personalidade e da sua posi- por~ 
to, coa sua própria sexualidade . tanto nas mulle- sen posibilidade para o feminismo pelas suas po- ción como suxeito non é algo da- homE 
Foi o primeiro que viu un lugar res cando saen :_ para estar no de exteriorización sibilidades de análise e foi utiliza- do, biolóxico, senón producto mulle 
para a palabra das mulelres, sen- do ámbito do- dunha actividsde do , mesmo como práctica cun dunha história, das relacións hu- dien1 
tábase e escoitaba o que as pa- méstico? ámbito público socialmente rece- sentido político, por todos os gru- manas e das presións que a pró- prio, 
cientes lle contaban, sen a atitu-

teñen que ser en 
ñecida e valora- pos de concientización dos se- pria sociedade exerce. candi 

de paternalista que soen ter os Freud di que tan- da, hai máis ten- tenta porque entendían que fa- lo tar 
médicos e psiquiatras. Nun artigo to no matrimónio certa medida déncia a que a lande pode chegar a emerxer al- O papel desenvolvido no méto- gun ~ 

sobre a neurose que lle pediron como en todas enerxia, se volva go dos nosos desexos incons- do psicoanalítico pola palabra, homE 
as feministas vienesas, Freud as institucións "homes honorários" contra si mesma. cientes e que nos pode levar a non dificulta a sua aplicación dos i 

presenta como a sociedade, a nas que entra, a un mellor autocoñecemento. ás mulleres en canto máis alle- mene 
cultura, establece para a muller muller sae neuro- para conseguir ser Di que a fa.mília adas do social? que 11 

como tarefa ao coi dado da fam í- tizada, non o di 
escoitadas" 

perxudica á sau- A psicoanálise desbota tamén J de e1 
lia e dos nenes e a reduce ao para os homes. de mental das o tópico da histéria como en- Todo o contrário, porque a difi- moo 
que hoxe chamariamos o ámbito Confrontando es- mulleres, como fermidade feminina? culdade para talar das mulleres 
do privado, mentras que o home, tas afirmacións ti- afecta aos ho- . ten que ver co ámbito público. Son 
na. medida en que ten acceso ás radas da sua ex- mes? Pensouse iso durante moito tem- · Ao se mirar calquer reunión, in- sas e 
actividades sociais e culturais, periéncia clínica po, incluso o próprio nome, histé- cluso un congreso como este no 

É un ten máis posibilidades do que el con datos epide- Se nas mullerns a ria, ven de útero, porque os gre- que se supón que as mulleres 
chamaba sublimar, de utilizar as miolóxicos ac- sua saude mental gos entendian que o útero era están en igualdade de condi- tráta~ 
suas enerxias para tarefas so- tuais dos paises europeus hai un- é mellor nas solteiras ou viuvas como un animal famento que cións, e facerse unha estatística te .se 
ciais, culturais e crativas. A mu- ha coincidencia no sentido de que viven seas, nos homes suce- queria embarazos e cando non o de participación veríase -que a que 1 

ller, por_ estar confinada á repro- que se esperaba que as mulleres d~ o contrário, os que viven s¿s saciab~n se despnµaba por todo dos homes é sempre maioritária que~ 

" L~-.--~~~~-~~-------·-------------------~---~------------~~:-----------------------------------------------------------------------------------· 
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nedicina en canto aparato reproductor' 
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me ... Socialmente o único lu
gar posíbel é ser nai, como se 
non se poidese concebir o que 
significa ser muller senón é 
através da maternidade men
tras que o home so é home 
que ademais po-
de ser pai. 

. 
carte sempre por riba, para valori
zarte é porque tes medo de que as 
cousas sexan ao revés e de que o 
outro teña un poder superior. 

Non se dá tamén unha explota
ción económica? 

A que ~e debe 
entón o intento 
cultural de con
trolar o pracer 
das mulleres? 

'A aplicación 
Evidentemente, 
Engels na sua 
análise da famí
lia apresenta co
mo a primeira 
forma de explo
tación, antes 
mesmo da socie
dade de clases, 
a dominación 
das mulleres po
los homes e ex
plica a monogá
mia como o in
tento de se apro
p riar da capaci
dade de reprodu-

Porque a sexua
lidade feminina é 
perigosa para os 
homes. Na nasa 
cultura foi consi
derada como al 
go desbordante, 
que os pode de
vorar, sen límite, 
e se quixo con
trolar esa sexua-

das novas técnicas 
reproductivas se 
está extralimitando 
moitísimo, mesmo 
se aplican en 
mulleres en caso de 
infertilidade 
masculina" 

lidade que se ve 
asi porque a mu-
ller vai asociada 
á orixe da vida e 
á marte, aes mo-
mentos claves na biografía. Pa
ra o home é necesário contro
lar a sexualidade da muller por
que é unha ameaza para el e 
se construe o mito de que a 
muller é fríxida, de que non ten 
necesidades sexuais , créase 
toda a organización patriarcal 
onde os tillos son apropiados 
polo pai e a monogámia que 
busca que o home saiba de 
quen son os tillos. 

É importante que a muller non sin
ta pracer para garantir o narcisis
mo do home, pero está claro que 
se tes que aplastar a outro, colo-

ci ón das mulle
res que, ao fin, é 
económica por
que o que produ
ce é forza de tra
ballo. Entón claro 

que hai unha capacidade eco
nómica que os homes no pa
triarcado se apróprian e que 
persiste até a actualidade. As 
mulleres ocúpanse dunha série 
de traballos na casa que non 
son privados senón sociais, 
tanto na reprodución mesma 
como no mantenimento da vida, 
que a sociedade non paga. 
Convéncese de que isto se fai 
por amor, de que está no ámbi
to dos afectos, pero hai produ
ción económica que non está 
recoñecida nen valorada. Asi a 
empresa capitalista cun soldo 
paga o traballo de dous. + 

------·------------------------------------------------------, 
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ainda que en número sexan me- círculo vicioso. As mulleres te-
nas. En cámbio, no que ten que ñen máis dificuldade porque en 
ver co íntimo, cos sentimentos, xeral teñen menos preparación, 
as mulleres ternos moita máis pero cando a consiguen topan 
facilidade para expresalo e con barreiras externas xa que 
compartilo. De feito, hai moita non se escoitan da mesma ma-
máis consulta a psicólogos, psi- neira que se fai cos homes. Can-
coanalistas e médicos en xeral do hai unha intervención en pú-
por parte das mulleres que dos blico nunca recebe a mesma va-· 
homes. Unha hipótese é que as !oración a palabra dunha muller 
mulleres por estaren máis pen- que a dun home. Dicia Cristina. 
dientes do interno ou do pró- Alberdi, que foi a primeira muller 
prio, detectan máis rapidamente no Consello do Poder Xudicial, 
cando emerxe o malestar e, po- que para intervir neste organismo 
lo tanto, poden buscar antes al- tiña que facelo no mesmo estilo 
gun tipo de axuda mentras os dos homes porque senón non 
homes, ao estaren máis avoca- era en nengun modo escoitada. 
dos á actividade social teñen Era o que Célia Amorós sinala 
menos elementos para saber o como que as mulleres para esta-
que lles pasa. lsto tanto no nível ren no ámbito público en certo 
de enfermidades psíquicas co- modo son "homes honorários", 

1 difi- mo orgánicas. adoptan o estilo masculino. lsto 
lleres aumenta as dificuldades, ade-
blico. Son razóns psíquicas as cau- mais, para conseguir a metade 
n, in- sas dese medo ao público? de valoración ·Ca un home tes 
.te no que valer o dobre, a esixéncia é 
leres É un problema complexo pero sempre maior e, na medida na 
ondi- trátase de razóns eminentemen- que esta aumenta, disminue a 
ística te .sociais. A sociedade impón autoestima, é dicer, medra a in-
1ue a que para ter direito a talar hai seguridade por poder respostar 
ritária que se~ ~orne, e configura asi un ao que se demanda desde fóra. + 
---------:-__ .:. _ --:- ---:-_-... --_-,.,,--:..-: ~ ~: = ~: ~: :~ ~ ::-~ ::-::_-:-_-_-,.-_ - -=-~.-:------,¡; - _.J - . '-- ----"""'"""' 
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GADERIA 

O SLG pede un prezo de garantia para a carne e a democratización de Terneira Galega 

Concentración en Compostela 
para que se regule o sector da carne 
mH.V. 

Unha concentración convocada 
polo Sindicato Labrego Galega 
diante da consellaria de Agricul
tura a mediodia do Martes 16 
congregou a medio milleiro de 
persoas que protestaban pela si
tuación dos baixos prezos da 
carne e resultas da aplicación da 
Política Agrária Comun, que en 
1993 provocou unha redución 
dos prezos para reducir os exce
dentes en Europa (que non se 
rexistran na GaJiza) e que signifi
cou ainda máis o potenciamento 
dos cebadeiros de carne frente 
aos produtores tradicionais. 

O SLG quer que a Xunta inter
veña para lograr un prezo de ga
rantía da carne de 800 pesetas 
por quilo en canal para unha 
produción anual en canal por ga
deiro de 6.100 quilos. Na Galiza 
os máis dos produtores tradicio
nais están na montaña de Lugo 
e Ourense e os baixos prezos 
están a abocar ao desmantela
mento a un sector moi sensíbel. 

O SLG fixo duras acusacións contra a denominación de orixe Ternera Gallega. Na imaxe un aspecto da feira de Silleda. 

A regulación dos prezos teria 
que vir dada por unha Mesa ln
terprofisional nucleada en torno 
a T erneira Galega, pero cunha 
participación dos sindicatos la
bregos e dos produtores. Na ac
tualidade esa denominación de 
orixe ten un Consello Reitor for
mado por persoas relacionadas 
cos cebadeiros e os matadeiros 
que ademais pratica unha políti
ca de adquisicións de carne que 
non benefícia aos produtores. 
Ternera Galega paga o quilo de 
carne ao mesmo prezo que o va
cun que non leva ese cuño, pero 
en destino o prezo que paga o 
consumidor é moito maior. O 

SLG quer rematar con esta prática 

"Terneira Galega é un clan de 
gmigos -chegou a dicir Xurxo 
Alvarez, r~sponsábel da carne 
do SLG-, non dicim.os que usen 
hormonas, pero no seu funciona
mento hai escurantismo e com
pra máis aes cebadeiros que aos 
produtores, basandose cada vez 
máis nun modelo produtivista 
que a medio prazo pode rematar 
por desprestixiar á denomina
ción, como pasou no caso da de
nominación de orixe do Ribeiro". 

O SLG ere que a consellaria de 
Agricultura debería intervir en Ter
neira Galega para constituir un 
novo Consello Reitor máis demo
crático. ''Ten competénci~s para 
facelo", asegurou Xurxo Alvarez. 

Concretación contra o GATI 

Por outra banda, á mediodía do 
Luns 15, as persoas integran
tes da Dirección Nacional do 
SLG concentrábanse diante da 
Oficina Consular dos Estados 
Unidos na Galiza, situada na 
Coruña, para protestar polos 
acordes do GA TT (Acorde X e
ral de Aranceis e Prezos). O 
acto coincidía co Segundo Ani
versário do seu asinamento e 
pretendia denunciar a imposi
ción do .seu contido por parte 
dos Estados Unidos, que con
queriron regular normas comer
ciais produtivistas a meio de 
buscar a redución dos prezos 
meiante unha agricultura indus
trial que abusa das hormonas e 
os pesticidas, e que trae como 

Nome ..................................... Apelidos .......................... . 

Enderezo ........................................................ ..... ............. . 

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

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

Província ................................ País ................................ .. 

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

Galiza/Estado/Portugal .. ............... 9.000 pta./ano ....... 4.500 pta./semestre 

Europa .................... ...................... 10.920 

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

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

O Talón bancário adxunto O Cheque bancário adxunto 

O Reembolso (máis 130 pta.) O Xiro lntemacional a nome de 

A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLl~TIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforros ........ .. ............. ........ .................. .......... .. 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ITJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ....... .......... ... ............ : .............................. ......................... . 

..................................................... Nº Sucursal ........................ . . 

Povoación ......................... .. ........ Província ..... ......... ............... . 

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

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en,,-~aiúsculas) 

• 

consecuéncia enfermidades co
mo a das vacas loucas e con
solida un modelo agrário que 
condena á desaparición das 
agriculturas tradicionais. 

O acto do SLG coincidía con 
outro realizado en Xenebra por 
parte da Coordenadora Labrega 
Europea, na que está integrada 
a central galega. Na Suíza, 
diante das sedes da Organiza
ción Mundial da Saude e do 
GA TT entregaba sendos docu
mentos para denunciar o produ
tivismo. As normas sanitárias 
da OMS miran máis por benefi
ciar ás grandes indústrias que 
aos consumidores, de feito, nos 
foros mundiais dependentes da 
ONU, é o sector industrial o que 
máis peso ten.• 
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O paseante que ven de per- e> 
correr o peirao ferrolán che- CL 

ga ao pé dunha nave indus- ta 
trial médio derrubada na que Sé 
ainda distingue o nome no ge 
frontispício: Chámase Hispa- bE 
nía. Catro mulleres duns se- re 
senta anos confírmanlle que di 
se trata dunha fábrica de lá- e~ 
pices pechada nos anos se- . e~ 

tenta. Nela traballaban 218 Ci( 

persoas. As señoras non ne- dE 
cesitan máis perguntas para qL 
lembrar unha de pesquerías tr~ 
de bacallau, na que faena- fe 
ban 400 mulleres e un cento m 
de varóns , hoxe tamén ce- dE 
rrada, e a madeireira que ti- pr 
ña a concesión da Guinea e pr 
estaba ubicada alá ao fondo Ql 
na Malata. Contaba cun su 
plantel de 480 pérsoas. Non 
abriron outras . "Pero o im- Ec 

~ 

portante é que a xente sega ci1 
vivindo aquí", di o paseante sa 
que se arrepinte de canta- q 
do. Estaba a pensar se ca- pe 
dra na emigración. As catro a 
mulleres, a coro, non lles to 
cumpre o alento coas gañas os 
de responder: "Pero que ga 
xente? Se non hai traballo, te1 
se non hai nada". Percíbese ali 
clara a rebeldia e a xenreira qu 
nas suas voces. A 

titl 
É de Chantada e ten cuarenta Mi 
anos. Ocurríuselle que podia le~ 
montar un bar cuns aforras. · to: 
Consultou a un irmán que tra- en 
balla en Vigo nunha cafetería. so 
Díxolle : "Pero que vas montar, pi< 
hom ! Para catro pesetas que na 
podes gañar". O de Chantada tin 
pensa que a nai está para lla 
morrer e con ela as 40.000 re1 
pesetas que lle cede ao mes. xe 
Con isa é con alguns amaños ni~ 
vai vivindo, por agora. mi 

sa 
Un home, de aceitábel traxe ex 
e boa fasquia, camiña con P.: 
duas bolsas. Leva nelas tiv 
duas presas de órganos Ca- va 
sio de pasta dura. Entra qu 
aquí e acolá, como un profi- ta~ 

sional , neste bar e naquela ca 
tenda, tratando de vender os 
un xoguete de nenos. Res- m< 
póndenlle que non , con efE 
amabilidade. mé 

no 
O Martes 9 unha emprega- xe: 
da de Alvarez comenta na 
tenda toda axitada: "Aindá Po 
estou nerviosa do que me ca¡ 
pasou esta mañá. Chegou ta~ 

alí a Cabral un . home, dos Ofi 
que traballaban con nós, "ce 
cunha lata de gasolina. Bo- mE 
touna por riba e dixo que se xet 
queimaba alí mesmo se a de 
empresa non lle daba algo no¡ 
para levar de comer aos fi- po 
llos. Ainda que fosen cinco aoi 
mil pesetas". Déronllas. tes 

tar 
Descendeu o paro rexistra- c~il 
do no INEM. O desempre- s·e1 
gado xa non dispón de tres da 
dias para selar a tarxeta , cul 
senón de un. Agora, de de 
cando en vez, mándano irá a.V< 
oficina de emprego a serna- zat 
na e~teira, a diferentes ho- del 
ras. E un modo de reducir o Ot~ 
fraude. Os parados~son moi. rei1 
propensos.• 



Obxetores e 
servício forestal 
Criar da nada. lsto é o que pre
tende a Xunta de Galicia a conta 
do concerto da discutida Presta
ción Sustitutória do Servício Mili
tar para os Servícios Forestais. 
Polo· que pon a prestacionistas 
no sítio de traballadores con 
contratos xa non de fixos dis
contínuos, senón temporais, ca 

. cárrega da dificultada d.e defen
der un pasto de traballo que non 
existe, senón qu~ ten existido, e 
cuia existéncia futura, coma es
tamos a ver, é ben discutibel. 
Salvo coma un uso. Un uso e un 
gasto de orzamentos comproba
bel desde que os Servícios Fo
restais existen. Un gasto que se 
disminue e que se pretende 
chegar a eliminar a costa dos 

.-esquirois da "Verdadeira Obxec
ción de Concéncia"? Non, senón 
de un grupo de prestacionistas 
que, identificados co grupo de 
traballadores orgaizado en de
fensa dos pastos de traballo, ta
mén se orgaizaron á súa· vez en 
denúncia da concurréncia da 
prestación con estes empregos 
precários, mesmo chegando al
gúns deles a se declarares in
submisos por esta causa. 

Esta política non e de privatiza
ción, senón de estatalización 
salvaxe. Estatalización ésta na 
que a Xunta obra con todos os 
poderes dun miniestado, e cría 
a imaxe de Deus: nada de gas
to, nada de emprego, e ... ¡zas!, 
os Servícios Forestais quedan 
garantidos á vez que se convir
ten de gravosos en rentábeis, 
alimentados polas subvencións 
que benefícia o concertamento. 
A Oficina para a Prestación Sus
titutória do Servício Militar de 
Madrid dispón de dúcias de mi
les de obxectores, de eles moi
tos que levan máis de tres anos 
en lista de espera. E a Xunta ten 
solicitado, creo, 2.000. En princi
pio, 294 son os que sustituirán 
na prevención, detección e ex
tinción de incéndios aos traba
lladores que ate agora as viñan 
realizando. Por outra banda a 
xestión "galega" dos prestacio
nistas feíta polo Interior autonó
mico, é grCU1emente lesiva, ao 
saltarse á toreira moitos dereitos 
expresados no Regulamento da 
P.S., e facéndoo de xeito coac
tivo, ao reter informacións, le
var impresos en branca para 
que os asinen os prestacionis
tas e avisalos da inutilidade de 
calquera xestión para cambear 
os destiño por calquera dos 
motivos recoñecidos a ese 
efecto na devandita lei . Ante a 
masividade destas testemuñas 
non cabe senón definir esta 
xestión como mafiosa. 

Por outra banda, o pretendido 
carácter social da P.S. transmú
tase en broma macabra cando a 
Oficina para a prestación intenta 
"colocar" cómo e onde sexa ao 
meirande número posibel de ob
xectores, desbordada pala masa 
de mozos antimilitaristas que 
non quedarán sen o seu castigo 
por sélo, discriminados fronte 
aos que aceitan, a arregañaden
tes a maioria, o Servício Militar, 
tanto na duración da nova cons
cripción coma na da esperá do 
seu cumprimento, cuia abonda
da larguedade é un grave obstá
c.ulo para competir no Mercado 
de Traballo, que é o único que 
avanta polo ,camiño da liberali
zación, convertido de dereito
deber en produto. Xa na Carta 
Otorgada non figura entre os de
reitos fur.Jdamecitai~. , _ : ; , , , 

; ·, ~ ) ~ J ) 1 

A TELEFÓNl(A E 
O INEM PRIVATIZÁNDOSE, 

A BANCA DANDO BENEFÍCIOS, 
A RECONVERSIÓN FEITA, 

A REFORMA LABORAL 
EN MARCHA ... 

QUE NON SE QUEIXE A DIREITA 
DE COMO LLE DEIXAMOS 

AECONOMIA 

Completa o fraude social a avi
deza de subvencións que ama
san as entidades e orgaismos 
aco!lidos ao concerto da Presta
ción Sustitutória do Servício Mili
tar. Os fondos públicos dilapí
danse así en funcións que co
rrentemente só benefician á or
gaización da autoridade sobre 
os cidadáns. E iso ainda que se 
transgreda o Regulamento da 
P.S. con prestacionistas que se 
quedan nas súas casas cando 
non agardan afeizoados, sen la
boura nengunha, a que remate 
o seu turno, moitas veces en en
tidades que non cumpren os re
quisitos esixidos , coma poden 
ser certos sindicatos ou a ON
CE, ou senón a costa de empre
gos máis ou menos precários, 
pero empregos, coma acontece 
neste caso. 

A semana pasada, os traballa
d o res e mais os obxectores 
afectados por este conf!ito pase
a.ron o seu descontento polos 
sindicatos, en petición do apoio 
solidário que estas orgaizacións 
poden e deben orindarlle ás sú
as xustas reivindicacións. Té
ñense axuntado tamén cos ob
xectores insubmisos do MOC, 
que non amasaron nengunha 
reticéncia para cos seus colegas 
prestacionistas, -como a algúns 
lles gostaría que tivese pasado, 
senón un apoio firme, toda vez 
que os prestacionistas, ben 
conscentes do discutibel da 
prestación á que se ven abriga
dos, queren que ésta non perda 
a pouca dignidade que lle queda -
levándoos á ocupación de pos
tas de traballo. E tamén saben 
que dar voltas en todoterreo po-

"' 
ESTRANOS 

. NANINA SANTOS 

Philippine de Rotschild, proprietária de un dos viños máis famo
sos (e máis caros) da Franza, Chateau Mouton Rotschild, ficou 
surprendidisima das queixas recebidas de pane dos consumido
res estadounidenses do seu viño, en nada relativas ao viño en si. 

Decidiu, á vista de tanta xente e porque o negócio é o negócio 
(30.000 botellas da colleita do 93 para exportar aos EEUU) , 
mudar as etiquetas nas que se reproducia, en debuxo de Balt
hus, unha muller nua. 

A Oficina Norte-americana de Alcoois, Tabacos e Armas de Fo
go (BATF) foi quen deu a alarma e, agora, após a rectificación 
de Philippine, aprobou a venda de botellas para que quen po
da pagalas as consuma sen problemas de índole moral, tal que 
deleitarse cun viño e non cunha reprodución pictórica du.n cor-
po de muller espido. " 

A min parécenrrime dous praceres que ben poden ir xuntos e 
aos que ainda se lle poden agregar máis . 

Oi:de, en realidade, radica o problema?+ 

.. "'\. .. ~ -~ ' . t ... ' • ~ • 

A ALDEA 

lo monte non é nengún xeito de 
prestación. 

Amasa a Prestación Sustitutória 
algún carácter social? E a pre
sión da Oficiña pqra que as enti
dades e orgaismos acollidos a 
concerto, por exemplo, dupli
quen o cupo de prestac.ionistas 
de que dispoñan sexa cal sexa a
neces·idade que deles teñan, 
non demostra abondadamente o 
seu carácter coercitivo? Non in
curre tamén nunha militarización 
da vida civil, 
ao . traversa 
dunha xerar-
quía. discipli- O carácter social 
nária paralela da PS 
á do Servício 
Militar? Como 
pode ser que 
se estéa a 
vulnerala lei . 
tan aberta

transmútase en 
broma cando 
intenta "colocar'' 

mente • por ao meirande 
·parte, incluso, número de 
de orgaismos 
oficial-es, na
mentras os 
desobedentes 
civis pagan 

- coa cadea e 
cos seus de
reitos de cida
d án s? Pero, 
sobre todo , 
cómo pode 
ser que sindi
catos se be
neficien de 
prestacionis-
tas cando o 
fronte de tra-

obxectores, 
desbordada pola 
masa de mozos 
antimilitaristas 
que n~n 
quedarán sen o 
seu castigo por 
sel o 

balladores, insubmisos e presta
cionistas en loita contra a. Pres
tación Sustitutória está a medra 
día a día? Esta fronte, na Galiza, 
escomenzou cas Universidades 
e algunhas asociacións nas que 
os incumprimentos legais _ maila 
militarización fixéronse evidentes 
dabondo. E sigue a medrar con 
este conflito , e é previsibel que 
en poucos anos se convirta ta
mén na teima dos que hoxe ain
da non se definen.+ 

XosÉ MANOEL PARAMOS VEIGA, 

"LUJ>I". INsunMISO A PHESTACION 

SU5TITUTORIA DO SEHVICIO MillTAR 

A UNIVERSIDADE DE VIGO 

Un filtro · 
nacionalista 
Pensei que non ía ser necesário 
que escribise a este periódico 
para comentar os- resultados 
das últimas eleccións ao Parla
mento do Estado, pero tal como 
se están a dar as negociacións 
entre os partidos polític;;os que 
tenen opción a governabilidade, 
sinto uns grandes dexesos de 
espresar o que estou a pensar. 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

O alcalde de Vigo 
emite-
simultaneamente 
duas mensaxes: 
Primeira, os recheos 
son insuficientes. A 
terminal. de 
contenedores de 
Guixar está saturada. 
Segunda, haique 
liberar a beiramar de 
indústrias que_ xa non 
están en uso e 

• urbanizar a zona. 
Como lle dixeron os · 
discípulos a Xesús, 
despois do sermón da 
Montaña, "se te 
seguimos mestre é _ 
polo ben que te 
explicas". 

Un ex-taxista, 
amigo dos chismes 
de comisaria e 
xornalista de Faro de 
Vigo, alcumado Lince, 
poderia ser 
merecedor dalgun 
_prémio secundário 
dedicpdo á ficción 
morbosa. Escrebe 
sobre parellas infieis, 
con detalles sobre 
suxeitadores 

• perdidos. Tamén 
poderia investigar 
sobre como se :meten 
man na adoración 
nocturna. Ou a sua 

- ética non llo permite? 

Comenzarei decindo .. que todos O Tribunal Supremo 
aqueles que somos militantes ven de recoñecer que 
dun partido político, e incluso os membros do 
aqueles que depositan o seu vo-
to convencidos de que a súa op~ E;GPGC que mataron 
ción política é a mellar, sentimos a uh Garda Civil en 
verdadeiras penas cando non 
acadamos os resultados espera- Jrixoa non tiñ.an como 
dos, · p~ro tamén ternos satisfac- obxetivo o asesirTato. 
cións cando os resultados son 
bos, ou incluso mellores do es- Non se prescinde da 
perado, como é neste caso para 'd d d 
o que está a escribir. Pero den- grav1 a e O 
tr'o das alegrías que ten que dar atentado, pero 
0 conseguir gañar as eleicións, sitúanse os feitos no 
e desbancar do góberno ao Par-
tido Socialista, ten que ser n:ioi lugar que cabalmente 
triste que todo ese éxito teña todo 0 mundo 
que pasar por un filtro · naciona-
lista, precisamente, o pártido recoñecia. Queda en 
que men<?s ten de nacionalista. evidéncia a Audiencia 

Pergúntome: q4e P.a,sou. polqs . • Nacional, como sá 
- .. ~ , •• • , ;;". f - , . ~ ~ ... • ... ..... • ' " .. i- ' .,j.. ~ • i' ..... f 
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política de casUgo; ==================~· 

sucesora da de Orde 
Público e do Tribunal 
.para xulgar aos 
Comunistas, en 
tempos máis 

· recuados. 

A Jesús Cacho, 
xornalista de El 
Mundo, 
perguntáronlle hai · 
pouco pala fúria e _o 
sesgo que vertia nun 
comentário. En 
privado, Cacho 
respondeu con 
sinceridade: "É que 
eu, polo de agora, 
ainda sigo cobrando 
de Conde". 

Várias persoas 
piden que se diga 
nesta sección. A 
información que 
deron as emisoras de 
rádio e televisión 
estatal sobre o tempo 
na pasada Semana 
Santa foi, outravolta, 
falseada. 
An u nciábase chorva 
·constante en Galiza e 
sol no Sul e no 
Levante. Non foi asi. 
Abondaba eón 
escoitar os dados 
meteorolóxicos 
dalguri noticieiro· de 
rádio, á mesma hora. 
Conexión estatal: 
auga en Galiza. 
Conexión 
autonómica: bon 

. tempo en Galiza. 
Conexión local: sol 
radiante. 

Non deberia dar 
vergonza esa 
obsesión de Aznar 
por chegar á Moncloa 
a co.sta do que sexa. 
É abrigado que 
governe el? Por 
qué?• 

••••••••••••••• 

PARRILLADA 
XAN X. PIÑEmo 

Era festa en Vilarriba e Vilabaixo. É tocaba facer parrillada. Pe
ro á hora . de limpar, os de Vilarriba descubriron que, sendo 
amos da financiación , acababan nun tris coa graxa rioxenta. E 
os de Vilabaixo non daban fregado ao ter-desmantelado ata o 
m_esm~simo biodegradable. 

-Nós pensabamos que o amo era coma o primo Zumoso! e 
velaí que non resiste nin a proba do algodón .. 

-É un home VASO -dictarpinaron na Corte-: Vello Anque 
Sobradamente Obsoleto. · · 

-Quen o diría do VASO -:-eoncluiron os da mesma fábrica-, 
quería superar a Cánovas e non chega nin a parodiar a Pi i 

· Margall. 

Poi _daquela cando no · medio da parrillada o VASO quixo ser 
primo Zumoso! e esixiu cambiar canto había . E, claro, amosá
ronlle un exemplar das Páxinas Amarelas. 

· -¡Haber principiado por aí! -berraron todos. E seg~iron lim~ 
pando na graxa da parrillada. • 

cabezas dos militantes' do Par-
. tido Popular, cando despois de 

cantar na rua Génova, aquelo 
de · " Pu j o 1 , 
enano, habla 

. castellano", 

~~~~~~:iden~ Hai trunfos moi 
te Aznar, 
nunha televi
sión catala
na, e dicindo 
que o idioma 
catalán é un 

amamos, pero a 
gaña de 
governar é tanta 
que o Partido 

idioma· moi Popular ten que 
fermoso, e ced t 
que el o fala ' eran eos 
nos seus cír- nacionalismos 
culos reduci-
dos? 

Que pásou 
palas cab·e-
zas destes militantes, cando 
escoitaron ao seu Presidente 

· Aznar, dicer durante a campa
ña ·aquelo da "indivisibilidade 
de España" e agora teñen que 
recoñecer que Cataluña é unha 
nación? 

De verdade que hai trunfos moi 
amargos, pero a gaña de go
vernar é tanta que o Partido 
Popular ten que ceder ante os 
nacionalismos. Con tal de con
vencer de que están abertos a 
calquera negociación, chega
mos a. escoitar a un ex ministro 
da ditadura franquista, hoxe 
presidente da Xunta de Galicia, 
talar de que hai reformar a 
Constitución para facer un "Es
tado Federal". Quen nolo ía di
cer ñai· dous meses!. 

Creo que para os nacionalistas 
galegas non nos puido sair 
mellar, xa que tomos quen de 
sacar dous representantes no 
Parlamer.ito do Estado e por 
enriba, apartires de agora xa 
non poderemos escoitar frases 
como "El gobierno da la Na
ción'', ou aquela de "El debate 
del estado de ia Nación", por
que xa queda claro que para o 
Partido Popülar, Galiza, Eus
cadi e Cataluñé;l, son nacións . 

. E remato co comezo do meu 
escrito, o mellar que lle puido 
pasar ao Estado español, foi o 
ter que pasar por un filtro na
cionalista.• 

MIGUEL PÉREZ GoNZALEZ 

. (VIGO) 

Patufos 
· desleig,ados 
Son un mozo de 20 anos, leitor 
do seu periódico e cons·cente 
.do conxunto de características 
que posue Galiza e tan dela 
unha razón. Quera mandar un 
saudo a todos os presos políti
cos galegas: insubrnisos gue
rrilheiros, os 2 mozos do AMI 
etc. A pesares de que algúns 

. escolleron un camiño cheo de 
dar e angúria, son os verdadei
ros l9itadores dun país que se 
resiste a desaparecer do' mun
do e a- non ser unha sucursal 
folclórica dun estado enfermo 
de represió.n para as nazóris 
sen estado. 

. Esta carta está dirixida espe
cialmente a aqueles "galegas" 
cq.pados "con r ~ciocínio" (os 

Alcalde Lens, 29 
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patufos desleigados, a saber: 
AGLI, Fraga, Vázquez, Xulio 
Iglesias, que inda por riba le
vouse 500 millóns deste pavo, 
etc. 

Quera felicitar ao BNG polos 2 
escanos con-
queridos e ani-
mar a FPG pa
ra que conti
núe loitando 
por esta na
zón , porque , 
se non o fan , 
quen o vai fa-

. cer? 

Ao señor 
González im-

- pórtalle un 
bledo Gal iza, 

Vos, votañtes do 
PPePSOE, 
endexamais 
seredes galegos 
de corazón 

mentres foi presidente só fica
ba aqui durante o mitin central 
do PSOE en Galiza e porque 

.. LEANDRO 

non quedaban outras. O señor . 
Aznar estará bailando sarda
nas facendo un master intensi
vo de catalán , practicando o 
ofício máis antigo do mundo 
para chegar ao poder e para 
ledícia de Pujol. E as peticións 
de Fraga para a sua "rexión" 
serán escoitadas despois dun 
concerto de txistus por parte 
de militantes do EAJ-PNV des
pois das conversas do PP con 
ce e despois douti:a cita a ce
gas entre Aznar e Pujol. 

Vos , vot~ntes do PP e PSOE 
poderedes ser galegas e inclu
so falar galega, pero endexa
mais seredes galegas de cora
zón e e-ando morrades non en
traredes no fogar do Breogan, 

· o _walhalla galega. • 

XACOBE V AZQUEZ REGUEIRO 

(Po TEVEDRA) 

CANTINA MEXICANA 

R U A- M A R T 1 N C O D A X - V 1 G O 

A 

+ • 
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Xosé Velo, o exiliado nacionalista 
que desafiou a Franco 
Recebe o 21 de Abril unha homenaxe en Celanova organizada pola CIG 

•X.C. 

O domingo dia 21 terán 
lugar en Celanova os 
primeiros actos da 
homenaxe que a CIG 
preparou para lembrar a 
figura de Xosé Velo 
Mosquera, o galeguista 
que desafiou á Ditadura 
cando protagonizou con 
outros antifascistas 
galegos e portugueses o 
secuestro do trasatlántico 
Santa Maria. Pero a sua 
biografia de coeréncia ao 
servicio de Galiza non se 
esgotaba naquelas 
semanas polo Atlántico 
no barco rebaptizado 
Santa Liberdade. 

Cando Pepe Velo interviña no 
Congreso da Emigración de 1956 
en Buenos Aires, impresionaba 
aos presentes cun xeitp singular 
que foi definido nas actas do con
greso como o duo "gran orador 
emocional que mantén pendente 
dun subtil fio de ouro e con verbas 
estremecidas e estrelecidas a aten
ción dos presentes". Pepe Velo es
taba daquela xa no exilio despois 
dunha biografía comun a moitos 
compañeiros do eu tempo. 

Nado en Celanova o 21 de Abril de 
1916, filio do que fora alcalde da 
vila a finais do XIX. amigo de estu
dos e andainas de Celso Emilio re
rreiro, en Velo prendeu de contado 
o ideal galeguisca e fundou e dirixiu 
na bisbarra as Mocedades Gale
guistas. Desa época bai abondosa 
documencación, e mesmo escritos 
do próprio Velo en A Nosa Terra e 
no Guieiro, boletins na altura do 
PG e das Mocedades Gelguistas. 

A sublevación franquista pon fin a 
un tempo de esperanza dunha xe
ración apaixoada, como lembra o 
xomalista António Piñeiro, autor 
dunha biografia que verá turne nos 
próximos meses, cando fala da 
voda de Velo con Jovita Pérez 
.. celebrando tan máxica noite, só 
coa sua muller, cantando o bino 
galego no monte". 

Velo sálvase da morte, nunha Ce
lanova que foi, paradoxicamente, 
centro de terror e morte co mostei
ro convertido en cárcere e lugar de 
tránsito para os paseos nos montes 
viciños, pero que segaba de con
seguir evitar a morte de neogun vi
ciño nas represálias militares e fa
lanxistas. Sexa como for, Xosé 
Velo consegue salvarse e instala 
sucesivamente unha académia en 
Celanova e Vigo, pero sen perder 
a sua ligazón co movimento anti.
franquista, o que De custa diversos 

+ • ~ "' • 

ingresos en prisió~ Finalmente to
ma o camiño do exilio a Venezue
la, via Portugal. É o ano 1946. 

Un secuestro histórico 

Pepe Velo participa intensamente 
na actividade das sociedades gale- . 
gas en Venezuela e mantén os 
contactos coa oposición antifran
quista. De todo ese proceso nace 
o DRIL (Directório Revolucioná
rio Ibérico de Liberación), que 

HORA xERnlttRL 

saltou a toda.a prensa mundial co 
secuestro do buque Santa Maria, 
no que interveñen vários galegos, 
ainda que aparez.a. ás veces só co
mo protagonista único o portu
gués Henrique Galvao. Era o 21 
de Xaneiro de 1961 e na opera
ción de secuestro da nave con 
máis de 1.000 pasaxeiros, interve
ñen duas dúcias de activistas do 
DRIL, entre eles Velo (baixo o 
seudónimo de Carlos Junqueira de 
Ambia) e Xosé Fernando Fernán-

Traía para nós 
d todo d nos do •un o que nos acor en 

ne . de berce . d ho•e 
as cantigas . 1 da recreazon o 
na hora xer•1na 

. ela prendera 
quen dera que d 

laa-albora a 
na nosa a fronteiras 
fuga do a•or sen 

quen dera! 
os acordara 

e de vez ~. . ustas angur i os 
para as aa1s J 

n os acorden, si 
Que 

. da de contado . d 1 e a1n 
Que nos. acor en.' • -

. an do prologo 
nos redt• . de inaunda laaa 

o ou furacan b gaño perdido-
aaag le -non en 
do paradiso aq~e 

ue reduciu a ill~ 
: inocencia esen~1al 
do noso soño ant 11Jº 

si ' prendera 
quen dera, non viñerades 

todos de vez, 
que distes contos 
a requesta 

-ar acordados. 
para son 

- -ar acordados 
Para son . 

noso soño ant190,. 
ese ao albitre nea190, 
seapre abofado. 
secul-or•ente Xosé Uelo \911 

dez (Comandante Soutomaior) co
mo co-directores da operación. O 
barco é rebaptizado polos secues
tradores como Santa Liberdade e 
consegue poñer diante da opinión 
mundial a situación peninsular. 

A resultas da operación Velo de
be permanecer exiliado co seu fi
lio, Víctor, en Sao Paulo, e é con
deado simbolicamente por Sala
zar a 30 anos de cárcere. Nese 
tempo adícase a diversos traballos 
literários, funda a Editorial Albo
rada e a Librarla Follas Novas e 
recapitula a sua experiéncia polí
tica en diversas revistas latinoa
mericanas, até a sua morte ceda, 
con 56 anos, o 30 de Xaneiro do 
1972. Foi soterrado envolto na 
bandeira galega no camposanto 
brasileiro de Morumbi. 

Homenaxe 

Os actos organizados pola CIG e 
unha extensa comisión de homa, 
céntranse en Celanova durante o 
Domingo dia 21 coa descuberta 
dnha placa na rua que leva o nome 
de Velo (13 h.), unha mesa redon
da na Aula de CUitura de Caixa 
Galcia e a apertura dunha exposi
ción fotográfica. 

Máis adiante estes mesmo actos 
circularán por Ourense, Santiago de 
Compostela e Venezuela En Vigo 
incluiranse dentro das 11 Xomadas 
de Debate sobre a Fmigración Ga
lega, os dias 19 ao 23 de Xullo. Es
tá prevista tamén a producción do 
vídeo ''Pepe Velo, das Mocidades 
Galeguistas ao Santa Liberdade", 
dirixido por Xan P. Leira. • · 

Velo, cun neno no colo, 
co grupo das llocedades 
Galeguistas de Celanova diante da 
casa do Concello. Celso Emilio 
Ferreiro é o último ·da mesma fila, 
sentado e co puño erguido. 

CARLOS 
JUNQUEIRA 
DE .AMBIA 

MIGUEL URBANO RODRIGUES 

O dia morria nun solpor fermosísi
mo. Estabamos na ponte do Santa 
Maria e eu coñecérao unhas horas 
denantes. Chamábase Xosé Velo 
Mosquera e empregaba o nome de 
guerra de Carlos Junqueira Ambia 

Irradiaba serenidade e paz, como as 
augas do Atlántico. Somellaba un 
sensíbel ainda que tranquilo conduc
tor de homes. A toma do Santa Ma
ri.a, o primeiro dos grandes secostros 

· intemacionais, non significaba para 
el o mesmo que para os demais. 

Pasadas unhas horas, despois xa dun 
princípio de motín a bordo, decatei
me que non era nen un condottiero 
nen un revolucionário profisinal. 
Enfrentou sen armas a unha moite
dume enfurecida e ,,domeñouna con 
palabras. Mais dt:í'n xeito raro, sen 
demagóxia, sen ameazas, cuaba ex
trana calor humana. Os tripulantes 
alonxáronse avergoñados, as mulle
res chorando. 

Falando para un auditório era outro. 
A voz gañaba en modulacións mag
néticas, os olios _:_imensos- irra
diaban un brillo líqui~o, o corpo 
adelgazábase, a sua delgadez esque
lética facíano ainda máis impresio
nante. A frialdade lacónica cedia 
paso á paixón, a unha violénica sen 
agresividade, á tenrura, a unha ora
tória torrencial Gardei a imaxe dun 
Don Quixote cordo fundido aun 
Santo de Zurbarán. 

( ... )O verdadeiro comandante, o 
executor real do secuestro do trasa
tlántico, rebaptizado por nós Santa 

Liberdade, fóra 
J unqueira de 
Ambia. ( ... ) A 
fascinación que 
exercia aquel ho
me era tal que, 
non obstante a 
fraxilidade das 
suas análises e o 
feito de que as 
suas esperanzas 
asentaba en hipó
teses, eu non 
conseguía opor 
ao seu entusias
mo, neses dias 
febrís, o peso 
dunha lóxica ele
mental.+ 

MIGue. UlmANo 
BolllllGUES, 

xomalista, director 
de O Díário portu
gués, tamén forma
ba parte do coman-

do que asaltou o 
Santa Maria. Este é 

un extracco do texto 
que escrebeu en 

·Abril de 1972, ao 
pouco de morrer 

XoséVelo. 

• 
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• Encontros 
sobre 
o poder 
da escala 

O Seminário Galego de 
Educación para a Paz organiza os 
seus encontros anuais 
centrándose, nesta ocasión, na 
relación entre a escola e o poder, 
durante os días 19, 20 e 21 de 
Abril na Faculdade de Filoloxia. 
Gonzalo Anaya é o encargado de 
abrir as xornadas cunha 
conferéncia sobre a escala e o 
poder e a el se lle rendirá unha 
homenaxe o Venres 19, onde 
participan o conselleiro de 
Educación, Xan Piñeiro Permui, 
o reitor da Universidade de 
Santigo, Dario Villanueva e o 
alcalde de Santiago, Xerardo 
Estévez, entre outros. Na 
segunda xornada, Francesc 
Pedró, da Universidade Aberta de 
Cataluña, falará do estatuto 
xurídico dos directores de centros 
escolares en Europa e Teresa 
Bardisa e Mari Alváres, 
profesoras, da masculinización 
do poder na escola. Pola tarde 
desenvólvense vários obradoiros 
e unha mesa redonda sobre 
educación, democrácia e escala 
pública, entre Fernando Gil, da 
Universidade de Salamanca, e 
Antón Costa, da de Santiago. 
Remata o encontro o Domingo, 
con apresentación de materiais e 
unha actuación do grupo de 
cámara.+ 

• A renovación 
educativa 

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

nas Xornadas de 
Língua e Literatura 

• Prémios da 
Crítica para 
Ramiro Fonte e 
Xesús Manuel 
Val cárcel 

A Asociación de Críticos 
Españoles outorga cada ano os 
seus prémios, non só para libros 
en castellano, senon en galego, 
catalán e euskera. Nesta 

• ocasión, foron Ramiro Ponte e 
Xesús Manuel Valcárcel os que 
receberon a distinción. O 
primeiro foi premiado polo seu 
libro de poemas Luz de 
mediodia e V alcarcel pola 
novela O lobo negro.+ Ramiro Fonte . 

Como xa se informou (ANT 
Nº721), desenvólvense nos dias 19, 
20 e 21 de Abril na Escola de , 
Maxistério de Santiago, as VI 
Xornadas de Língua e Literatura, 
organizadas pola AS-PG e a CIG
Ensino. Por problemas de saude, 
non pode ser J enaro Marinhas del 
Valle quen abra as xornadas e o fai 
Manuel Maria coa conferéncia 
Tradición e modernidade na 
poesia de preguerra: Amado 
Carballo, Correa, Montes e outros. 
As xornadas están homologadas 
.JJOla consellaria de Educación, 
cunha duración de vinte horas e 
nelas apreséntanse materiais 
educativos e impártense seminários 
con diferentes temáticas. Até o dia 
anterior, 18 de Abril, está aberto o 
prazo de matriculación nos locais 
da CIG ou da AS-PG.+ 

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

• Vimianzo lembra 
aos mortos 
pola República 

O colectivo Adiante Soneíra 
organizou en Vimianzo unha 
homenaxe a todos os que 
defenderon a República e 
morreron na loita contra as tropas 
franquistas durante a Guerra Civi1. 
Un monolito foi inaugurado o 
Domingo 14, aniversário da 
República, cunha placa que 

lembraba aos que morreron pola 
liberdade na terra de Soneira e 
cun poema de Celso Emilio 
Ferreiro. Manuel Rivas e Isaac 
Diaz Pardo participaron no acto e 
o responsábel de Sargadelos 
reseñou a auséncia de actos que 
lembren na Galiza a pegada da 
República. Os escritores Luis 
Lamela e Xosé Luis Lema 
asistiron tarnén á homenaxe asi 
corno o avogado António Lastres 
que, diante da corporación 
municipal, denunciou que unha 
rua da vila levara o norne de 
Benito Blanco Rajoy, falanxista e 
presidente da Deputación da 
Coruña, pedindo que se cambiara. 
Participaron, ademáis, familiares 
de represaliados e fusilados. • 

..............•.........................................•......... . . 
•Os novas 

poetas, 
de recital 

Mozas e mozos, con idades 
entre 16 e 28 anos, son os 
protagonistas dun recital 
poético que terá lugar o Venres 
19 na Galería Sargadelos de 
Santiago ás sete e rnédia da 
tarde. Verónica Martínez 
Delgado, Maria Canosa, Xosé 
Vaamonde, Paula Carballeira, 
Inrna López Silva, Iolanda 
Castaño, Felipe Riola e Rafa 
Villar (na fotografia) son os 
poetas que participan; para 
alguns é a prirneira vez que 
recitan.+ Rafa Villar. 

.......................................................... ~ ...... . 

• Só 75 persoas 
poderán estudiar 
Filoloxia Galega 
en Pontevedra 

No límite do prazo aprobado pola 
Xunta, o curso 1996-97, a 
Universidade de Vigo aprobou a 
implantación da titulación de 
Filoloxia Galega Tamén o novo 
decano de Humanidades na 
Coruña, Xosé Maria Dobarro, 
afirmaba,.hai uns días que loitaria 
pola implantación desta titulación 
no campus coruñés. Dentro da 
Universidade de Vigo, a titulación 
será impartida no campus de 
Pontevedra. As propostas e 
enmendas retrasaron o acordo e 
fixeron que perigara a implantación 
de Filoloxia Galega xa que a Xunta 
aprobara como límite o curso 
próximo. Para eleborar o plano de 
estudios, moi debatido, forrnouse 
unha comisión coa presidéncia do 
decano de Humanidades, 
representantes do departamento de 
Filoloxia Galega de Vigo e de 
Santiago, tarnén das areas 
relacionadas co plano de estudios e 
vários lingüistas.• 

• A asociación 
Maiolongo 
dá a coñecer a 
história da Galiza 

En Pontevedra, a asociación cultural 
Maio Longo organiza os Xoves 

literários e un curso de história da 
Galiza. Para os primeiros, o dia 18 
de Abril apreséntanse os poemários 
Devalar das esperas, de Emilio 
Insua e A sotavento dunha 
singradura, de Rafa Villar e o dia 
25, a mesa redonda co tema 
Camiños da narrativa galega con 
Luisa Villalta, Xesús V alcarcel e 
suso de Toro. O curso de história 
corneza o Luns 6 de Maio e 
desenvólvense nos primeiros días da 
semana en Maio e na primeira de 
Xuño. Participan nas conferéncias 
Francisco Calo, Francisco Carballo, 
Bieito Alonso, Anselmo López 
Carreira e Luis Obelleiro, entre 
outros. Para maior información, 
pódese contactar con Maio Longo, 
no teléfono 986-873185 ou coa AS
PG, no 981-278259. O curso está 
homologado pota consellaria de 
Educación.• 

• I Congreso 
Luso-Galaico de 
Prensa Rexional 

O 24, 25 e 26 de Maio celébrase o I 
Congreso Luso-Galaico de Prensa 
Rexional, en Viana de Castelo, 
organiz.ado pola Uniao Portuguesa 
de Imprensa Regional que reseña 
deste encontro a sua utilidade para o 
intercámbio de ideas e a 
confraternización de Galiza e 
Portugal. Un dos temas que abrirá o 
Congreso é o dos hábitos de leitura 
xa que, tomando a Noruega como 
referencia, Galiza e Portugal 
aparecen como paises de moi baixos 
niveis. Para este debate, estarán 
presentes o director do J orna/ 
Notícias, Frederico Martins Mendes, 
o clirector do Público Norde, 
Joaquim Fidalgo, o clirector do Faro 
de Vigo, Julio Puente e o clirector de 
La Voz de Galicia, Juan Ramón 
Diaz. O 25 de Maio tamén se 
tratarán a5 leis que rixen a 
comunicación social e a importáncia 
da prensa rexional no 
desenvolvernento social, debate no 
que actuarán de relatores Margarita 
Ledo Andión, decana da Faculdade 
de Ciéncias da Información de 
Santiago e Manuel Pinto, da 
Universidade do Minho. Na última 
xomada, José Guilhenne Dantas, da 
Universidade Autónoma de Lisboa, 
falará das innovacións da prensa. 
Están convidados a este I Congreso 
Luso-Galaico da Prensa Regional o 
Primeiro Ministro de Portugal, 
António Gutérres, e outros rnembros 
tanto do govemo portugués como do 
galego. O presidente da Xunta, · 
Manuel Fraga está convidado para a 
sesión de peche.+ 

Reedítase a guia de viaxe Caliza Enteira actualizada e apoiada nas imaxes 
Volta ás librarías Galiza Enteira, 
a guia de viaxes que hai máis de 
dez anos converteuse nun obxec-

to preciado coa 
que salir a andar o 
país. Agora, Xe
rais, da que foi un
ha das obras máis 
emblemáticas dos 
seus primeiros 
anos, reedita esta 
guia que conta con 
doce volumes. Polo 
de agora, están ree
ditados o primeiro e 
o cuarto e o seu au
tor, Xosé Luis Lare
do Verdejo espera 
que todos estean na 
rua no prazo dun ano. 
O cámbio é significa-

tivo respeito aos prirneiros volu
mes do ano 1982. "A necesidade 
de renovarse e a demanda de 
maior información por parte dos 
leitores foron a causa de revisar 
Galicia Enteira", di Laredo Ver
dejo. 

Xosé Luis Laredo comezou a es
creber esta guia no ano 1978 e até 
1986 fóronse publicando os doce 
volumes que compoñen a obra. 
Comeza con Fisterra e a costa da 
Morte e remata con Ourense e a 
Galiza Meridional. "Nunca falo de 
ningun lugar ao que non teña ido. 
Non se trata de coñecer sirnples
mente senón de observar e intere
sarse", di o autor que conta coa 
colaboración na obra de Xosé Ma
ria Laredo e Constantino Fernán-

dez Alvárez. Galicia enteira foi un 
exito de vendas chegando a ter 
tres edicións nos anos oitenta. 

"Hai aspectos da guia que non 
varian, como a descripción dun
ha construcción arquitectónica 
pero, en troques, hai novos ca
miños ou eventos que fan nece
sária unha renovación, unha pos
ta ao dia. Neste cometido esta
mos desde hai dous anos. A xen
te que lía Galicia Enteira co
mentábame que había-determi
nados pontos dos que falaba 
pouco e que 11es interesaban 
máis. Pedian maior informa
ción", comenta o autor. Os volu
mes desta guia informan do máis 
destacábel das diferentes rotas, 
tomando camiños ou estradas 

corno referéncias da viaxe, Os 
doce itinerários escollidos facili
tan a eleición do leitor, segundo 
reseña Xosé Luis Laredo. 

Para esta revisión, tamén contou 
o autor coa axuda de diversos es
pecialista. "Nunha obra corno esta 
precísase o apoio de xente que 
traballe en diferentes campos, his
toriadores, etnógrafos e xeógra
fos . Unha posta ao dia formula 
máis esixéncia e por iso hai tantos 
agradecementos aos que nos axu
daron a levalo adiante", comenta 
Xosé Luis Laredo. Novos gráfi
cos, debuxos, fotografías e unha 
axenda máis completa fan que es
ta entrega de Caliza enteira apa
reza cunha nova visión das guias 
de cara ao leitor. + 
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De viva voz 
Recordo 1936 
de César Vidal 
A bibliografia sobre a sublevación 
fascista e o corolário dramático de 
tres anos de guerra ten producido 
unha vastísima bibliografia,. Ain
da asi é posíbel toparmos con tra
ballos que aportan navidades e so
bretodo unha visión apaixonada 
que permita a un leitor de hoxen
dia adentrarse sen levantar a vista 
dun libro de case 400 páxinas. 
Trátase de Recuerdo 1936 de Cé
sar Vidal (Anaya-Muchnik). 

O historiador compuxo un mosai
co correlativo do antes, o durante 
e o de pois de 1936, intervindo só 
na ordenación e na breve exposi
ción que contextualiza as testemu
ña orais de dua dúcias de prota
goni tas que padeceron e e for-

maron naqueles terríbeis anos, e 
que son as verdadeiras voces que 
claman no libro. 

Vidal aborda fundamentalmente 
as accións bélicas, ainda sabedor 
de que nas zonas onde trunfa o 

Despedida das milícias antifeixistas. 

golpe militar na primeira hora -o 
caso galego- a represión era apo
calíptica, "nalgunha ocasión --es
crebe-, a astúcia dos alzados 
compensou a caréncia de apoio 
popular. Ese foi o caso de Sevilla 
controlada por Queipo de Llano e 

especiamente Galiza, unha rexión 
que era, na sua maioria, profunda
mente leal á República'.'· 

As testemuñas incluen a visión dos 
mesmos acontecementos desde o 
bando sublevado e o republicano, e 
oferecen acompañados do compila
dor, un retrato moi cabal das gran
des batallas e dos conflitos internos 
que se vivían en ambas partes du
rante os anos da guerra. Esa doble 
voz apórtalle un ponto de vista ao 
libro especialmente atractivo, por
que permite distinguir nidiamente 
entre as motivacións de cada quen, 
e como o infemo que despertaron 
os militares africanistas se ampara-
ba nun contex- · 
to político en
velenado des-

A narración 
prende 
desde a 

de o 14 de 
Abril de 1931 
pola oligar
quia, a Igrexa 
e a presión íta
lo-alemana de primeira 
Mussolini e 
Hitler. 

A narración 
prende desde a 
primeira páxi
na ao leitor, 
precisamente. 
porque se ofe
rece sen espe-
cial media-
ción. Anar-
quistas, socia-

pá:xina ao 
leitor, 
precisamente 
porque se 
oferece sen 
especial 
mediación. 

listas, comunistas, falanxistas, xen
te do pavo vítima da represión, ... 
descreben a sua vivéncia con since
ridade, de maneira que o libro por 
si só oferece a un leitor de hoxe to
do o significado daquel drama. 

Galiza non está presente, e iso ex
plícase pola escolla do autor de 
narrar as accións bélicas propria
mente ditas. Pero a história do 
marteiro galego existe na memória 
dos vellos de setenta anos, só á es
pera de que alguén lla pergunte. + 

x.c. 
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Triloxia sobre a 
literatura medieval 
Xerais completa os tres títulos que, 
dentro da colección universitária, adica 
ao estudio da literatura medieval 
galego-portuguesa: Trobadores e 
xograres, A cantiga de amor e As 
cantigas de escarnio. O primeiro 
deles é un estudio do contexto 
histórico, a cargo de António Resende 
de Oliveira; o segundo céntrase nas 
cantigas de amor e é Viceny Beltran, 
da Universidade de Barcelona, que 
leva a cabo o traballo traducido por 
Xela Arias e, por último, son os 
catedráticos de Roma, Giulia Lanciani 
e Giuseppe Tavani os que analisan o 
xénero máis complexo e ambiguo dos 
medievais, as cantigas de escarnio. 

Poesía catalana 
das últimas décadas 
Xavier Rodríguez Baixeras achéganos 
a poesía catalana dos anos setenta e 
parte dos oitenta nunha edición 
bilingüe de Espiral Maior. Trece 
poetas cataláns é unha antoloxia 
dunha xeración de autores que se 
caracterizan polo realismo e por buscar 
unha comunicación efectiva co lector. 
Joan Margarit, Marta Pessarrodona, 
Francesc Parcerisas, Narcís Comadira, 
Antoni Mari, Pere Gimferrer, Josep 
Piera, Jaume Pont, Pere Rovira, Maria 
Mercé Maryal, Miquel de Palo!, Marc 
Granell e Alex Susanna son os trece 
poetas.+ 

Unha introdución 
a Heidegger 
para os anos 90 . 
Arturo Leyte doctorouse cunha tese 
que analizaba a relación entre Nietsche 
e Heidegger e, desde aquela, estudiou 
a fundo o idelismo alemán. Ensaios 
sobre Heidegger, editado por Galaxia, 
é unha aproximación ao autor a traves 
de cinco ensaios que buscan un ponto 
de vista contemporáneo. A 
complexidade do alemán fai afirmar a 
Leyte que "ainda se está lonxe de 
poder escreber.un libro sobre 
Heidegger".+ 

A resisténcia 
da Igrexa 
nos últimos anos 
do franquismo 
A crise posconciliar e o 
desmembramento da Igrexa na Galiza 
nos anos setenta é o tema que centrou a 
tese doutoral de Xosé Antonio Martínez 
Garcia, que se licenciou en História en 
1984. A Igrexa antifranquista en 
Galicia (1965-1975), publicado por 
Ediciós do Castro, é unha síntese deste 
primeiro traballo que, segundo o 
catedrático Xose Ramón Barreiro 
Femández, reforza a vixéncia das suas 
teses cos anos.• 
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Reivindicar 
a Augusto 
-Casas, poeta 
da saudade 

Augusto María Casas Blanco na
ceu na cidade de Ourense o 15 de 
Setembro de 1906. Na mesma ci
dade das Burgas realiza o bachare
lato, licenciándose con posteriori
dade en Direito en Compostela 
(cando os mozos do seu tempo es
collian Valladolid como Delgado 
Gurriarán, como don Ánxel Fole 
entre outros). Máis tarde ingresou 
.no Corpo da Administración Local 
(coido que no Ministerio da Go
bernación). Traballou como fun
cionario da mesma en Barcelona 
onde finou un 23 de Setembro do 
ano 1973. Hoxe é un poeta practi
camente esquecido para a literatu
ra galega do noso tempo cando re
sulta un dos mellores arquitectos 
do sereno edificio da saudade. 

Catalogado, cando o for, no pelo
tón dos epígonos de Amado (onde 
é discutibel a inclusión dun Euxe
nio Montes ou dun Manuel Luís 
Acuña) eu mesmo me deixei levar 
irreflexivamente (en recensión a 
unhas follas literarias) do tópico 
da súa inclusión na mera opacida
de grisácea das autorías epigonais. 
Obras d~sa época son: O vento se
g re l (Nós, Compostela, 1932), o 
ben construído Cantigas da noite 
moza (Pontevedra, 1950), 1 sa folla 
que vái polo río (Monterrey, Vi
go, 1954). Ao lado dalgúns com
pañeiros de promoción a súa obra 
resulta, cando menos constante e 
mesmo máis compacta, desafian
do, vagariña pero firmemente, un
ha liña propia e singular na litera
tura da andada postguerra. Educa
do, si, claro, corno a maioria de 
autores do seu tempo, nesa sensi
bilidade mol e doada dos hilozois
tas esa afección chegaralle até a 
mesma década dos anos 50, a par
tires da cal ergue voo na bruma e 
tracexa rumbos nos 60 con dous, 
penso, que non ruins volumes ain
da que de lectura complicada: 
Alén (Vigo, 1962) e Servidume da 
treva (Vigo, 1965). Estamos dian
te dun autor creo que deficiente
mente lido (segundo a miña opi
nión comeza en Amado Carballo, 
liquida restollos que esa xeración 
acumula e arrastra en cadoiro, pa
sa por algún interesante autor dos 
50 tensando a voz lírica (algún de 
"Aturuxo" á súa vez moi influidos 
por Pimentel) e posteriormente in
flúe en moitos autores sociais cuia 
cabeza máis visíbel é Celso. Escu
recido tanto polo éxito dalgúns 
coetán eos como polo seu aparen
te ton xordo, hermético e existen
cial, a súa producción é un regato 
soterraño, limpo pero sombrizo 
que atravesa con saudade o baJ
burdio do realismo socialista sen 
estridencia ningunha. 

Algúns textos (e non os menos) 
xustifican a presencia dese derra
deiro volume que eu achei nun ve
rao de lecer nas instalacións do 
"Castro" en Sada, envolto na iri
sada onda das lembranzas. Vexan: 

A noite, mae da vida, esa legria 
dos ollos inocentes, 
a treva, nidio espello, mae do día. 

Augusto Casas por Xohán Rafael. 

No poemario (coma no aparente
mente xuvenil pero con celme vo
lume do ano 50, Cantigas da noite 
moza) existen algunhas composi
cións ben logradas e ese é o caso 
da titulada "O principio" adicada 
ao daquela xove poeta Arcadio 
LópezCasanova e resalta nun ton 
metafísico-existencial que desem
boca nun · ton ·relixioso menor, 
afectivo e reparador que oferece 
un sentido final: 

No principio é a noite 
da tristura. 
No fondo está Deus coa súa man 
alcendida 
e faise luz atreva". 

Ou aqueloutro "Reiseñor da tre
va" adicado a Cuña Novás, pre
cursor e iniciador da escola do 
mesmo nome, asi estudada na his
toria da literatura do noso tempo: 
"A escola da tebra". Por este volu
me do ano 1965, á parte deses 
canles polos que o poeta transita, 
quer dicir, hermetismo, saudosis-

Grupo vocal Olisipo. 

Esteva o 
de Brito 
Ojficium 
Defunctorum 
Músico portugués do século de
zaseis, Estevao de Brito é identi
ficado coma un dos repre.,entan
tes da chamada terceira xeración 
da Escola de Évora, ainda que a 

mo, existencialismo, catolicismo, 
filiación á ''tebra" vannos apare
cer versos proto-sociais, proto-ci
vicos (véxase o texto "Os deste
rrados" adicado ao autor da outra 
beira do Atlántico: Luís Seoane, 
un texto, por certo dos máis con-
seguidos). • 

Augusto_ é autor en galego dunha 
narración lírica moi importante no 
seu momento: Muifñada d' estre
las (1926), dun Esquema da noví
sima poesía galega (Compostela, 
1935). En castelán é autor de Al
ma triste (Ourense, 1927), Panal y 
Flor (Madrid, 1927) con prólogo 
de Manuel Machado así como dun 
traballo Las mejores poesías de 
Rosalia de Castro (Barcelona, 
1-946). 

Augusto foi irmao do político ga
Jeguista (extravagante político por 
certo) Álvaro de las Casas, figura 
non suficientemente historiada po
lo que ten de contornos de luces e 
sombras. Prosista de certo alcance 
literario, filósofo da historia, exi
liado primeiro en Portugal, logo 
en Brasil e na Arxentina ... Augus
to, o poeta, tras a contenda civil 
marcha a Barcelona onde ocupa 
un posto administrativo. En refe
rencias dadas por un ve11o escritor 
a este que redacta, os últimos anos 
o poeta pásaos desmemoriado e 
con doenzas. Aló escribiu e coido 
que participou das activ.idades dos 
grupos galegos en Cataluña. Mo
rre no ano 1973 cando eran de 
agardar algúns volumes meritorios 
xa que o autor foi sempre, lenta 
pero eficazmente, depurando a 
voz. En todo caso eses dous volu
mes de que fa]ei coido que son re
visábeis. A súa "tutela" protectora 
pode chegar a un Manuel Casado 
Nieto do grupo riskista .de Ouren
se sobre quen fai recensións. Á 

sua traxectória discorriu por te
rritório español: Mestre de Ca
pela da Catedral de Badajoz pri
meiro, má'is tarde de Málaga, on
de se conserva toda a sua produ
ción musical que chegou até ho
xe en dia. 

· Do arquivo na cidade andaluza 
resgatouse o Officium Defuncto
rum, feixe de composicións bre
ves atopadas nun libro, que inclúe 
"tres li~oes, do oficio de Matinas, 
a missa de defuntos, tres motetos 
fúnebres e dois responsórios. O 
mari~scrito contém ainda urna Pro 
Defunctis Missa e um moteto da 

súa vez Augusto é reseñado por 
Risco quen supoñemos que paira 
como indiscutido mestre sobre un 
grupiño de mozos -Euxenio 
Montes, Blanco-Amor e Denys 
Femández (Denys coma o fillo de 
Bernardino Graña)- todos eles 
membros dunha revista, "Galaxia" 
que como eu intuin e ratifica logo 
CarbaJlo na súa "Historia da lite
rartura galega" puido ser un ante
cedente da xeración de "Galaxia" 
dos anos 50. Augusto Casas per
tenceu ao "Seminario de Estudos 
Galegos" e como tal aparece na II 
Xuntanza Xeral de membros do 
ano 1926 desaparecendo Jogo das 
restantes. Non 
figura nas sec-
ción s de Ar-
quivo .como Poeta 
mernbro rele- practica-vante asema-
de. Don Vi- mente 
cente Risco esquecido 
ten un traballi- cando ño supoñemos 
que de intere- resulta un 
se sobre o no- dos 
so autor como 

mellares todo o que fa-
cia Risco: "La arquitectos 
poesía de Au- do sereno 
gusto Casas" 

edificio da no xornal Fa-
ro de Vigo saudade. 
(17-VI-1962). 

O volume 
Alén leva un prólogo de Otero Pe
drayo que era quen, adoito, poñia 
música de fondo para que os máis 
temperaran os instrumentos. Ou
tro asunto a suliñar é que Augusto 
chegou a participar no suplemento 
de "La Noche", 15 números que 
van do 15 de Outubro do 49 ao 28 
de Xaneiro do ano 50. Aí colabo
raron entre outros: Otero, Cuevi
IJas, Carba11o, Iglesia Alvariño, 

autoría de Cristóbal de Morales". 

Son dados incluídos na edición· 
discográfica, que reúne agora par
te do legado de Estevao de Brito, 
na interpretación do Grupo Vocal 
Olisipo, formación con oito anos 
de rodaxe artística, que integran 
actualmente sete cantores, con 
idades comprendidas entre os de
zasete e os vinteseis anos. O C.V. 
Olisipo veu divulgando a música a 
capella por todo Portugal en con
certos en directo, ao tempo que 
ampliaron a sua difusión a outros 
paises como Alemaña ou Polónia. 
O grupo coral divide a sua distri- 1 

Cunqueiro, Vicente Risco, Paz 
Andrade, Xosé Maria e Emilio 
Álvarez Blázquez, Martinez Bar
beito, Fraguas, Fole, Luis Seoane1 
Augusto, Celso Collazo, Xaime 
Illa co pseudónimo de "Jaime Lo
renzo", Borobó, Piñeiro etc. 

Tanto Augusto como Álvaro de 
las Casas fixeron labor de antólo
gos, supoñemos que con precisión 
e elegancia nos tempos anteriores 
á guerra civil. Como vemos unha 
obra non minguada precisamente 
que vai do "Seminario" a "Nós", 
de "Nós" a ";Benito Soto", daqui a 
"Monterrey", prosegue en "Gala
xia" e, en todo, sempre, o alento 
formativo de don Vicente. Un de
licioso mundo naif, pacego, de fi
dalguia, todo envolto nunha va
guidade "modernista" e unha mi
guiña kistch que deu singular en
canto a aquel mundo da "Muiñada 
d'estrelas' do 26 xunto a Evaristo 
Correa Calderón (o autor de 
"Conceición inxela do ceo", 
"Margarida a da sorrisa de auro
ra") , Euxenio Monte (autor dun
ha "Estética da muiñeira", dun re
lato titulado "Como na parábola 
de Peter Breughel" e máis dun in
teresante libriño de poemas "Ver
sos a tres cás o neto") asi como o 
mundo máis vizoso ainda que 
amantiño de Amado Carballo. Era 
o delicioso mundo do modernis
mo, dos anos 20, do vangardismo 
"sport" que Otero cifraba como 
"alegria sportiva", dos pintore co 
aldeáns que recolle Va11e e a con
desa de Pardo Bazán e estraga Ce
la coa súa badoqueiría reiterativa 
no "Mazurca ... " Repito: tra todo 
aquilo andaba a habelenciosa man 
(ou iso me parece) de Risco, como 
andou nas mellares etapas do na
cionalismo galego. + 

MANUEL XOSÉ NEIRA 

Diana Lucas 
"Um cantinho 
do céu" 
Para os que lamentan a auséncia de 
repertório de canción infantil en 
galego, este disco portugués pode ser 
un bon sustituto. Diana Lucas é unha 
cativa que pon toda a sua inocéncia ao 
servizo dunhas cancións que xiran a 
carón da temática ·do Nada!. Amais, na 
edición discográfica acompáñanse 
unha morea de dibuxos ilustrativos, 
que complementan doadamente este 
feixe de pequenas canci6ns. + 

X.M.E. 

bución polifónica en dous sopra
nos, dous contraltos, un tenor, un 
barítono e un baixo. Dirixe a for
mación Annando Possante, músi
co formado no Instituto Gregoria
no de Lisboa, co cal o afeizoado 
decantado por algo curiosamente 
tan de mGda coma o canto grego
riano, atopará nesta gravación un 
auténtico tesouro, verbo da calcu
la distribución vocal na interpreta
ción, máxima tendo en conta que 
o rexistro foi realizado "ao vivo 
na Igrexa de Saint Georges de 
Lisboa.".+ 

X.M. P!STÉVEZ 
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f\. XlII Semana Galega de Filosofía organizada po~a Aula Castelao 
<lbs días 8 ao 12 de Abril en Pontevedra analisou en profundidade 
\ a situación da lingua galega e as posibilidades de normalización. 

Xunto cos filósofos e sociolingüistas convidados para as sesións · 
máis teóricas -lémbrese entre outros a Adam Schaff, Donald 

Davidson, Silvia Tubert, Calvet ou Txillardegui-, nas tardes os 
debates sobre a normalización lingüística na Galiza conseguiron 

poñer sobre a mesa os principais atrancos que están a supor o 
retroceso e a perda de espazos para o galega: A Aula Castelao, 

. 1 • 

de$pois de escoitar os debates sectoriais -que analisaron .a 
situación na administración, os meios ou o ensino-· e as propostas 
de actuación defendidas desde a sala, desenvolveu unha 
valo~ación crítica dos resultados da Semana Galega de Filosofía e . 
mostrou, na sesiÓR da clausura, O seu. posicionamento a respeito 
da normalización lingüística e cultural de Galiza. Ós .congresistas 
aplaudiron en PC?ntevedra a candidatura de Xosé Neira Vilas ao 
premio das Letras e das Artes de Galiza "polo seu compromiso có 
país e con todas as lingúas e culturas minorizadas". 

Resisténcia e puxahza para ~ . lfngua galega 
Conclusións dos debates Filosofía .e Língua 

• AULA CASTELAO DE FILOSOFIA 

Foron vários os obxectivos da dé
cimoterceira edición da Semana 
Galega da Filosofia que se ven de 
celebrar en Pontevedra co título 
'Filo ofia e lingua": 

Primeiro: Partindo do compromi-
o hi tórico da Aula Castelao coa 

língua galega e endo conscientes 
da importáncia que ten esta na 
con trución da nosa identidade 
nacional e cultural, tan necesária 
no momento de desintegración 
económica e social que estamos a 
viver, o primeiro obxectivo é a 
loita irrenunciábel pola normaliza
ción lingüística. 

Segundo: mostrar unha vez roáis 
que Galiza é un país diglósico no 
que se dan , ao menos, tres com
portamentos lingüísticos ben dife
renciado : os monolinges en es
pañol, os monolinge en galego, 
fagocitado cada vez máis polos 
bilinges diglósico , que consti
tuen o terceiro grupo. Neste, a 
grande maioria emprega o espa
ñol de língua A (dominante) e o 
galega de língua B (dominada, 
folclorizada e restrinxida ao eido 
coloquial), mais tamén podemo 
distinguir un novo grupo de falan
te que empregan o galego en cer
ca actividade profi ionai e se
guen a utilizar o e pañol no ámbi
to do privado. 

Bilingui mo, 
normativa e normalización 

Esta dramática ituación, pouco 
ou nada ten que ver co eufemis
mo ideolóxico denominado bilin
güi mo harmónico, que no afán 
de defender os direito indivi
duais -que cada un fale a língua 
que lle pete- esquece como se 
constitue e expresa a identidade 
individual en relación dialéctica 
coa identidade colectiva e botan 
no olvido que mercadear coa lín
gua é atentar contra esa identida
de. Esquecen que a língua, instru
mento de comunio'ación, muda-se 
frecuentemente en atranco para a 
mesma. E 11011 somente~ por ser 

A Semana analisou en profundidade a situación da língua galega e as posibilidades· de normalización. 

un instrumento de clase -fenóme
no de incomunicación que com-

- parten todas as línguas- senón por 
estar unha língua en situación B, 
con espazos anormais, e ao tempo 
convertendo pouco a pouco, mes
mo dun xeito que semella inocen
te e inofensivo, á língua do Esta
do na língua normal de comunica
ción. Cabe tamén aqui denunciar 
a estratéxia de condescendéncia, 
que diria Bourdieu, na que o do
minador se baixa a falar a língua 
do dominado, situa-se ao seu ní
vel pon entre paréntese, de modo 
enganador, a relación de poder, 
fai unha denegación simbólica 

· para atraer ao dominado aos seus 
intereses ou con eguir os seus vo
tos. Ainda que o máis comun é 
que exa o dominado o que se ve 
na obriga de asimilar a língua do 
dominador. ' 

O terceiro obxectivo foi a procura 
do debate nun foro aberro e plural 
que leve a consensuar unha nor
mativa que evite a guerra de lín
guas e nos permita camiñar de ca
ra á normalización plena da nosa 
língua. 

Pide-se pois un esforzo político 
para sentar aos filólogos das dife
rentes tendéncias, aos sóciolin
güistas, asociacións, etc., de cara a 
conseguir esa desexada normativa 
de concórdia. · 

O problema da extinción progre:.-
siva do galego, mais sen pesimis
mos reaccionários que falen da. 

sua morte inevitábel, aleteou por 
enriba das sesións de tarde, mália 
a que se poidan producir espellis
mos por ter unha televisón en ga
lego, algun xomal en versión di
minuta, etc. etc., o feito real é que 
non existe unha política normali
zadora, que introduza a nosa lín
g ua no mundo da 
empresa, das leis, 
do governo, da ad- Es 
IT!inistración de tase a 

portuguesa, abrindo tamén a nosa 
cultura a esa área tan próxima, e 
ql!e semella tan distante, facilitan
do un proceso de ósmose que arri
queza a nosa língua e que nos per
mita arriquecer a sua nun marco 
de relacións qe reciprocidade· e 
verdadeira democrácia. Isto é, non 

permitir que · ou
tras culturas e lín
g u as saqueen o 
campo da nosa. 

xustiza e no vasto 
campo da cultura· 
{escota, universida
de, meios de. comu
nicación, expre
sións artísticas, de
porte, etc. etc). 
Mesmo acontece 
que se está a favo
recer unha guerra 
de normativas -sen 
querer obviar por 
iso a sua releván
cia- para asi difumi
nar e descafeinar o 
verdadeiro proble
ma: a normaliza-

favorecer 
unhaguerra 
de normativas 

Facendo memória 
do que foi esta 
Semana e cen
trando-nos no 
marco teórico no 

para asi 
difuminare 
descafeinar 
o verdadeiro 
problema: 

que se tratou de 
pensar a língua, 
reflexionou-se so
bre a importáncia 
de loitar polas pa
labras e a sua plu
ral idade frente 
aos que preten
den, desde o po
der, uniformizar e a normalización 

ción. De non pasar 
a nosa língua a s"er 
veículo normal de 
comunicación, con-
v erterá-se moi 
pronto en relíquia de biblioteca e 
arquivo ou servirá para usos, co
mo xa se indicou, de carácter fol
clórico. 

Pedimos pois unha política aberta, 
e noh de fóbia e menosprécio, ás 
producións culturais de expresión 

reducir, .matando 
o mosaico de lín
guas e cultura, pa
trimónio humano 
a defender. E foi 
en tal senso que 

se criticou unha tradición presen
te na filosofía chamada occidental 
de seéundari~ar a diversidade de 
línguas, de acabar co polimorfis
mo, de defender a absurda posi 
ción de que só se poida facer filo
sofia nas líguas imperiai~, insta
lando esa ideoloxia imperialista e 

esmagadora das diferéncias -que 
non desigualdades- nun saber que 
se proclama desbaratador das ide- · 
oloxias. Apostou a Aula, xa que 
logo, pola polifonía, polo comba
te da monoloxia. Asimesmo de
nunciou o problema da identida
de, os límites das palabras, a im
posibil idade de acceder a unha 
simbolización plena, a dificulda
de para exprimir os soños e a ·uto
p ia -feíto que se agrava se nos· 
arrancan a nosa língua, se nos 
deixan sen palabra, se nos inco
munican e inferiorizan desde as 
línguas poderosas, se se apoderan 
dos nosos usos lingüísticos, se 
non respeit~n a nosa diferéncia, 
se anulan a nosa nacionalidade en 
aras dun eufórico e irreal cosmo
politismo-. 

Modernización cultural 

En tomo -á problemática da língua 
en Galiza expresou-se neste audi
tório o desexo de que para que 
continue a haber falantes galegos, 
a modemizadón cultural da Gali
za deberá facer-se na nosa língua 
non só a xeito de resisténcia senón 
tamén e, sobretodo, de puxanza, 
·de· fecundación das outras culturas 
alén do noso território nacional. 
Porque esta é unha das condicións 
máis importantes para que Babel 
continue a facer frente á domina
ción ilT!perialista e invadir os do
mínio_s do cotiá e da cultura. Hai 
que contrastar con culturas e cos
tumes doutros países, criar alian-
zas culturais. ( ... ) • 

Para finalizar e de ter que resu
mir nunhas poucas liñas o esen
cial diríamos que: a Aula pro
nuncia-se a prol dunha política 
de normalización, q'ue rache coa 
situación de inferiorización, mi
norización na nosa língua e que 
pratique· unha política compensa
tória para ver de desandar os sé
culos perdidos de cara a recupe
rar a nosa identidade e a nosa 
dignidade en pé de igualdade cos 
outros povos e culturas. Que a 
Semana servira non só para: nos 
convencer da necesidade da nosa 
resisténcia senón tamén da nece-

• sidade de puxanza. • 

;. 
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Convocatórias 

Concurso 
de contos Breogán 
O Centro Galego de Bizkaia en Ba
rakaldo convoca o XXIX Concurso 
de Contos Breogán, aberto a traballos 
inéditos de entre 3 e 6.fólios . Para par
ticipar hai que mandar 5 cópias meca
nografadas a dobre espazo e por unha 
soa cara. O envio ten que ser por co
rreo sen remite e baixo plica e lema. O 
prazo de ad~isión remata o 15 de 
Xuño. O concurso conta cun primeiro 
prémio de 100.000 pta. e un segundo 
de 25.000 pta. que poden quedar de
sertcis. Maior información no Centro 
Galego de Bizkaia en Barakaldo: Gali
za, 3. 48902 Barakaldo. Bizkaia. Telé
fonos: (94) 490 3_4 29/499 29 92; fax 
(94) 490 34 29. 

Prémio Antón "Losada 
Diéguez 

·Os concellos de Boborás e O Carballi
ño convocan a décimo primeira edi
ción do prémio anual Antón Losada 
Diéguez, pa~a obras xa publicadas. 
Ven dotado con 500.000 pta. para un 
traballo de criación literária e outro 
tanto para un de investigación, xa pu
blicados. O xurado terá en considera
ción todos os textos que teñan data de 
impresión comprendida ·entre o 1 de 
Xaneiro e o 31 de Decembro de 1995. 
O prazo de apresentación remata o 
29 de Febreiro de 1996, no concello 
de Boborás (Cristóbal Colón, s/n . 
32514 Boborás) ou no do Carballiño 
(Praza Maior, l. 32500 O Carballiño). 
Teléfonos: O Carballiño (988) 27 00 

Teatro 

O desengano do prioiro 
Teatro do Aqui pon en cena O desen
gano do prioiro de Ramón Otero Pe
drayo, do 17 ao 21 de Abril no Teatro 
PrinCipal de Santiago. · · 

Zeppelin Nº 7 
Materdé Teatro, baixo a dirección de 
Ana Vallés, interpreta Zeppelin nq7 
con fragmentos da novela Os ollos 
azUÍ$ pelo negro de Marguerite Duras. 
En cartel do Xoves 25 ao' Sábado 27 
en sesións ás 10 da noite na sala Galán 
de Santiago. 

Ciclo de teatro 
universitário 
A NÁSA de Santiago encetou o Luns 
15 o segundo ciclo de teatro universi
tário con actuacións ás 1 O da noite na 
mesma sala. Por ~¡ ainda teñen que 
pasar o Xoves 18, a Aula de Teatro 
do Campus de Lugo con Deire, a 
coitada de Synge; Venres 19, a Facul
dade de História da Universidade de 
Santiago interpreta Neno adulto, ne
no morto de Claire Dowie e Os cra·vos 
de prata de Nicolás Bela; e xa na se
guinte semana o Luns 29 a Aula de 
Teatro da Universidade de Vigo con 
Andersen ou o conto da sua vida de 
Andersen; e Martes 30 o Grupo de 
Teatro de Sicoloxia da Universidade 
de Santiago pon en cena Tres por tres 
( comédia de balcón) de G. P:nabade. 

50/27 09 86/27 00 54, e Boborás 
(988) ,27 10 o l. 

Bienal de pintura 
]osé Luís Fernández 
O Centro cultural Deportivo de Boi
ro convoca a cuarta edición desta bie
nal de pintura dotada cun prémio de 
200.000 pta. Cada concursante pode 
apresentar duas obras cun tamaño que 
ande entre os 54x46 cm. e os 100x81 
cm., enarcadas cun sinxelo listón de 2 
cm. de ancho . Os cadros teñen que 
chegar baixo plica ao Centro Cultural e 
Deportivo de Boiro (Severo Och6a s/n. 
Boiro. A Coruña), entre o 10 de Abril 
e o 10 de Maio. Maior información no 

· Centro cultural (981) 84 43 49. 

Certame galego 
da canción 
A Consellaria de Família convoca o 
sétimo C,er.tame galego da Canción 
Xuventude aberto a afeizoados, solis
tas. menores de 30 anos, ou grupos de 
un máximo de 8 persoas, CDn tres de 
cada catro compoñentes menores de 
30 anos. Cada solista ou grupo pode 
apresentar un máximo de 3 obras cun
ha duración máxima de catro minutos, 
gravadas en distintas fitas . Pód~nse 
utilizar os instrumentos que se dese
xen (a bateria a poñen os organizado
res). Para participar hai que remes¡µ- as 
maquetas en sobres independentes e 
baixo plica e lema, antes do 28 de 
Xuño de 1996 ao Servício de Xuven
tude: en Lugo: Ronda de Fingoi, s/n. 
27002 Lugo. En Ourense: Habana, 81 -

O Lazarillo. 

Lazarillo 
O grupo de Zamora Achiperre Coo
perativa de Teatro, oferece duas re-· 
presentacións para cativos do Lazari
llo de Tormes, os días 18 e 19, ás 11 e 
ás 12 da mañá, no Centro Cultural 
Caixa~igo. 

O ES~UDQ DA GALIZA 
DESEÑADQ 

PQR CASTELAQ 
EN INSÍ~NIA QU 

~HAVEIRQ 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de c.orreos 
ou ingreso na conta de Caixa Galicia 

2091 050 l 68304000 l 024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao apartádo 
1371, 36200 de Vigo. 

axenda 
baixo. 32004 Ourense. Na Coruña: 
Durán Loriga, 9-lº. 15003. E en .Pon
tevedra: Benito Corbal, 47-2º. 36001. 
O primeiro prémio pra solistas é de 
25.000 pta., para grupos ascende a 
60 .000 pta., amais hai accesits de 
20.000 (solistas) e 50.000 pta. (gru
pos) . Maioi información no Teléfono 
Xove 902 15 25 35. · 

Certame de pintura 
d€ Redondela 
A primeria edición do certame de pin
tura da vila de Redondeta fic_a aberto a 
todos os interesados, que envíen un má-

~ ximo de dous cadros, de tema e técnica 
Libre, nun formato mínimo de 90x70 e 
máximo de 130x100 protexidas cun lis
tón. No tocante á documentación dos 
participantes é necesário entregar unha 
cópia do DNI, unha breve currícula e 
máis unha foto a cor. O concurso está · 
aberto até o 18 de Maio, de 11 a 13 h. 
na Casa da Cultura de Redondela. Hai 
tres prémios de 200.000 pta., 100.000 
pta., e 75.000 pta., amais de dous acce
sits de 50.000 pta.· 

Obradoiro literário 
Andaina, revista Galega de Pensa
mento Feminista, organizá' {i'i{'Obradoi
ro de literatura dirixido a aquelas per
soas, mulleres e homes, que ' teñan in~. 
terese no mundo da escrita literária e 
que desexen participar en conversas 
con escritoras e escritores. O Obradoi
ro que durará até Decembro ten unha 
matrícula de 5 .000 pta. Maior infor
mación no (981) 80 71 69, ás tardes.~ 

Hóstia 
O Centro Dramático Galego represen
ta a peza ge Armando Cotarelo Valle
dor, baixo a dirección de Manuel Lou
renzo. Actuan no áuditório Municipal 
de Narón, o Xoves 18 ás 11 da mañá, e 
Venres 19.e Sábado 20 ás 8 do serán.+ 

O trinqúe 

Cinema 

O sacerdote. Filme 
premiado en vários 
f estivais e impugnado 
pala Igrexa Católica. 
Crítico co celibato, cos 
tabús sexuais e coa 

xerarquia eclesiástica. 
Deixará abraiados aos 
cientes máis 
tradicionais, ainda que 
se mantén dentro dos 
marx~s da fe.+ 

A.núncios de balde 
• Subscri~om solidária A Treu, um
ha ajuda inestimável para poder man
ter viva a chama da resistencia. Ainda . 

'que A Treu distrivue-se gratuitamente 
em distintos lugares públicos, esta 
subscriyom quere fazer mais cómodo 
o seu acesso e ao tempo ser umha -via 
de solidariedade corn a organizayom 
da que a revista é vozeiro. Subs
criyoms enviando os dados persoais e 
mais o resguardo do ingresso de 1.000 
pta. na <>onta de Caixa Galicia 
2091/0348/15/3000043095, ao Apar
tado de Correios 875 de Compostela. 

• Vendo en edición facsímil, seu es
trenar: A noaa Te"a (Boletin 1 ao 
513), Colección Nós (do 1 ao 144), 
Cé/Jiga (do 1 ao 13), Lar (do 1 ao 40), 
2 volumes Suplementos Nós, A Fouce 
(do l ao 88), O Tio Marcos da Porte
/a (1º, 2º e 3ª época), revista Alfar (do 
22 ao 62), todo por 350.000 pta. Ne
gociábel. Teléfono (98 I) 48 26 62. 

• Nativa dá clases de francés no ve
rán. Interesados dirixirse ao Apartado 
de Correos 709. 15080 A Coruña. 

• Vendo lotes de 1.000 setos univer
sais, moi. bonitos, por só 1.000 pta. 
Envíos a reembolso máis gastos. Julio 
García. Apartado 224. 32080 Ourense. 

• Véndese praza de garaxe na Ron
da da Muralla, 188-sótano 2º, praza 
17. Lugo. Teléfonos (982) 46 52 92 e 
(981) 26 05 93. 1.300.000 pta. 

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

• Arao tenda solidária. Vende produ
tos de cooperativas e comunjdades in
díxenas do Sul. Aos produtores se lles 
paga un prezo digno, e coas ganáncias 
desenvólvense proxectos de melloras 
sociais e ecolóxicas. Alimentación: ca
fé (de Cuba, Chiapas, Costa Rica e Ni
carágua), sucre de cana de Filipinas, 
Ron Liberación (Cuba), chiculate de 
Bolivia, mermeladas de Ecuador, Té ín
dio, barriñas· de sésamo, entre outros 
produtos naturais. Artesania: hamacas 
(Amazónia, Bangladesh), macutos, ca
misetas, caixiñas, almadroques, frautas, 
xoguetes, etc. Libros: de ecoloxia, anti
militarismo, feminismo, solidariedade 
Norte-Sul, alternativas económicas, etc. 
Papel reciclado: fólios, carpetas, so

'bres, libretas, axenda de economía alter
nativa, etc. Elduayen NQ 8. 36202 Vigo. 
Teléfono (986) 813707, ás mañás. 

Se quer colaborar na realización 
desta obra na Caeira (Poio), 

pode realizar o ingreso 
nas contas: 

CAIXA PONTEVEDRA 

2057 000118 3300106697 
CAIXA GAUCIA 

2091 0500 1 o 3040042433 
CAIXA OURENSE 

2046 0750 27 3040018967 

• Por non poder atendelo, traspása
se negócio de comida para levar. Te
léfono (986) 87 90 16. 

• Quedo con pequerrechiños por 
horas. Responsabilidade e seriedade. 
Informes. Baratiño. Perguntar por Ca
ro] no (981) 35 02 67. 

• Vendo traxe noiva de Vitorio & Luc
chino. Talla mediana. (986) 22 _03 08. 

•Estamos a emitir, desde hai xa ano 
e médio, 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, enviáde
nos os vosos traballos ao programa Ca
miando polo lado máis selvaxe. Rádio 
Kaos. Avenida 19 de Febreiro s/n. 
15405 Ferrol. Máis información no 
(981) 315645, Femando. 

• Estudante busca buardilla, estú
. 'dio ou piso pequeniño na zona cen

tro da Coruña. Chamar ao 22 80 33. 

•AX. PO-AK. Diesel. 750.000 pta. 
Corr extras e 60.000 Km. Teléfono 
(986) 47 01 67. 

•Enciclopédia Los grandes composi
tores (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 días de 9 a 11 
da noite. Apartado de Correos 8278. 

• Curso de verán no mes de Xullo en 
Irlanda,.para estudantes. Acompaña
dos por titora. E turismo rural no mes 
de Agosto tamén en Irlanda. Perguntar 

• por Carmen no (986) 70 40 20, ás noites. 

• Vendemos os seguintes número 
da Festa da Palabra Silenciada: mo
nográfico de Rosalía (nR 2, 300 pta), 
monográfico de Xohana Torres (nº 4, 
300 pta), monográfico de Literatura 
IQfantíl (n 5, 700 pta), monográfico 
de Emília Par'tlo Bazán (n 6, 700' 
pta), A Muller nos medios de comu
nicación (n11 7, 900 pla), monográfico 
de Erotismo (nª 8, 900 pta), monográ
fico de Colonialismo e Sexi mo (n 9, 
1.000 pta), O desafio de Antígona. A 
razón de fin de século (nº 10, 1.300 
pta), As novísimas pintoras galegas 
(nº 11, 1.500 pta). Pode olicitalos no 
Apartado 976 de Vigo.• 

Relacións 
• D. Lois Baccato, gustariame man
ter correspondéncia con voyé refe
rente á Relatividade Xeral e Mecáni
ca Cuántica. Son António Lago Ca
baleiro, o mozo que escribiu a carta 
"Mecánica Cuántica vs. Realativida
de Xeral", e ao que voyé respostou 
"A Falácia da Relatividade Xeral". 
O meu enderezo é António Lago Ca
bal e i ro. Cabral-Becerreira, 84 : 
36318 Vigo. 

il Gosto da música, o cinema, a lei
tura e falar cos amigos. Gostaria de 
trabar amizade por correspondéncia. 
Escreber a Regla Carasa Agramonte. 
Calle l 0#342 el Dolores y Tejar. 
Lauston. Município 10 de Octubre. 
10500 La Habana. Cuba. 

• Mozo de 29 anos desexa amizade 
con rapazas e rapaces, lesbianas e 
gais. Deixade forma de contacto no te
léfono 902-11 22 33, buzón 004356. 
Pido e dou total discreción.• 



Exposicións 

Retrospectiva 
de Laxeiro 
A obra do pintor galego desde os anos 
trinta aos oitenta. Pódese visitar a par
tir do Xoves 25, no Centro Galego de 
Arte Contemporánea (Santiago). Mar
tes a Sábado de 11 a 20 h., e Domin
gos e festivos de 11 a 14 h. 

Salvador Cidrás 
Pinturas e esculturas de Salvador Ci
drás, até o 31 de Maio na galeria Mari
sa Marimón de Ourense. 

A paisaxe 
como xénero literário 
Ignacio .Pérez Jofre expón os seus 
textos murais no Galizoo da sala NA
SA (Santiago), até o 11 de Maio. Jofre 
soporta nun muro unha montaxe leve 
formada por letras e palabras. 

Jorge Peteiro 
Expón debuxos na sá Sargadelos de 
Ferro!, até o 30 de Abril. 

Pintando en Tui 
Obra de Xulio Garcia Rivas na Igrexa 
de Santo Domingos de Tui, do 6 ao 20 
de Abril. Abre de Luns a Sábado de 19 
a 21 h., e Domingo de 12 a 14 h. 

Xo é Rivada 
Emprega martelo e soprete para tratar 
metais, vidros, plásticos, madeira nun 
collage de influéncia azteca adquirida 
na sua longa estadía en México. Ex
pón na sá Sargadelos de Vigo (Doutor 
Cadaval, 24) do 10 ao 30 de Abril. 

Ramón Caride e 
José Luiz Oubiña 
Colgan fotografias no pub A Musara
ña de Vilagarcia.. Até o 12 de Maio, ás 
noites de Martes a Domingo. 

Somos diferentes 
somos iguais 
A mostra itinerante contra o racismo e 
a xenofóbia, visita a Casa da Xuventu
de de Vigo até o 27 de Abril. Aberta ao 
público de Luns a Venres de 10 a 14 e 
de 17 a 20 h ábados de LO a 13 h. 

Unha análise eco
xeográfica do Morrazo 
Durante o mes de Abril no Imtituto de 
Bacbarelato de Moaña (e non no Ma
ria Soliña de Cangas, como se reseñaba 
a emana pasada) pódese visitar esta 
mo tra artcllada por alunos e profesores 
do ln tituto de Bacharelato Maria Soli
ña de Cangas. Consta dunha maqueta 
do Morrazo e vários panei que estudan 
botánica, xeoloxia ou a toponimia, en
tre outros aspectos, para dar a coñecer 
as características fundamentai da pe
nínsula. É un traballo sinxelamente di
vulgativo e bibliográfico, sen nengun 

Portugal 

Ex Josicións 

No PORTO: 
Artistas representandos na AR
C0'96, diariamente na galería Qua
drado Azul (07-351-2-59 51 95). 

EN LISBOA: 
Urna Timor, arquitectura tradicional ti
morense na Biblioteca por Timor. 
Sunny guest house unha most:ra de fo
tografia en branco e preto realizadas por 
Bruno Sequeira na Índia. A partir do 
18 de Abril no Arquivo Fotbgráfico 
Municipal (07-351-1-886 23 32). A dé
cada da pintura 1980-1990, pintura 
autriaca contemporánea pertencente á 
colección Sch0mer. Até o 28 de abril no 
Palácio Galveias (07-351-1 -797 13 26) 

Teatro 

NO PORTO: 
Un auto de Gil Vicente de Almeida 
Garret, encenificación de Luis Miguel 
Cintra con Margarida Marinho, Bea
triz Batarda e José Airosa. No Teatro 
Nacional de Sao Joao (07-351-2-208 
83 03). Marlone está a morrer de Sa
muel Beckett interpretado polo elenco 

axenda 

Salvador Cidrás nos seu estudo de Moaña. 

Jorge Peteíro. 

afán investigador, dirixido a o paseante 
despistado da Terra do Morrazo. 

Ismael de la Serna 
Obra do pintor granadino (1898-1968), 
maiormente óleos sobre lenzo 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 Sába
dos, e de 12 a 14,30 h. Domingos. 

]osé 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. 

Vito Acconci 
Mostra retrospectiva no Centro Galego 
de Arte Contemporánea (Santiago). 
Comprende duas sás adicadas a proxec
tos e mobiliario interiores, amais dunha 
instalación especial relacionada co con
xunto do museu. Martes a Sábado de 11 
a 20 h., e domingos de 11a14 h. 

Vocabulário segredo 
Obra de Manuel Bouzo até o 6 de 
Maio na galeiria Voltee de Ourense. 

A lus na sombra 
Até o 5 de Maio no Centro Galego de 
Arte Conteporánea, expoñen a instala-

Os monstros sagrados. 

do Teatro Experimental do Porto, na 
Casa das Artes (07-351-2-600 43 01). 

EN VIANA DO CASTELO: 
Terra de Lobos escrita por António 
Torrado a partir do conto Lobosandans 
de Méndez Ferrin. Polo Tetro do Noro
este, baixo a dirección de Catarina 
Amaro, do 27 de Mano ao 4 de Maio 
no Teatro Municipal Sá de Miranda en 
Viana (07-351-058 82 32 59). Despois 
arranca o resto do mes p-.rra Galíza. 

EN LISBOA: 
Os monstros sagrados de Rolland 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

ción do artista Isaac Pérez Vicente. 

Antonio Heredero 
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 Álvaro Cunqueiro, 
Heredero "construe o pintado cunha 
voluntária simplicidade no debuxo. 
Cousa necesária, porque o que nos re
gala é unha cálida, vagante, surprendi
da 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". 

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 
Leonardo. 

Encontros coa natureza 
Fotografías de Roberto Fernández e 
proxeccións de vídeos ecoló:xicos na 
Casa da Cultura de Noia. 

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

A muller e a prensa 
Mostra aberta na Agrupación Cultural 
Auriense, Ourense.t 

Dubillard, interpretada por Filipe 
Crawford e Rui Paulo. Están até o 26· 
de Maio no Comuna (07-351-727 18 
18). Odeio Hamlet, encenificación 
de Diogo Infante interpretada por 
Fernando Lapa, Maria Henrique, 
Cristima Carvalhal, Joao Baiao, Ri
cardo Carri~o e Diogo Infante. Até o 
2 de Xuño no Teatro Villaret (07-
351-1-353 85 86). Histórias da puta 
da vida militar (Náo matarás), en
cenificación de Norberto Barroca a 
partir do debuxante Iva. Diariamente 
no Teatro Maria Vitória (07-351-1-
346 17 40) .• 

Música 

Skornabois 
Iste grupo de rap-core de Lourenzá ac
tua polas tercas altas de Lugo, o Ven
res 19 no Cádavo na Casa de Baleira 
ás 11,30 da noite. 

O Revoltallo 
de Valadares 
no Rock Parrulo 
O espazo Rock Parrulo da NASA 
(Santiago), oferece o Xoves 25 ás 10 
da noite o concerto dos tres grupos ga- -
ñadores da segunda edición do Revol
tallo de Música Emerxente de Vala
dares (Vigo). Salterium (folk-rock), 
The Feixons (trash-death-metal) e No 
Hay Manera (grunge) foron os prefe
ridos nesta iniciativa rokeira máis es
pectacular do fin de século galego. En
trada 300 pta. 

Concerto Bravu 
Xenreira e Rastreros, xuntos o Sába
do 27 de Abril ás 11,30 da noite no 
Café Liceum do Porriño. Xenreira pon 
a gaita en compaña do ska, o rap, ou o 
punk-oi! a combater o racismo, o fas
cismo ou a negación do povo galego. 
Os Rastreros veñen avalados polo 
grande éxito local das suas "versións 
bailables do requiem-viacrucis da Vir
gen de los Conflictos". Aproveitando 
o concerto apresentarán o novo disco 
da Unión Bravu no que incluiron can
cións xunto outros representantes da 
carraxe musical galega. Entrada 600 
pta., 500 pta. antecipada. 

Los Enemigos 
Estarán na Factoría de Santiago o Xo
ves 25 ás 10 da noite, e no Playa Club 
da -Coruña o Venres 26 ás 12 da noite. 

Australian Blonde 
O grupo de Xixón actua en Santiago 
na Factoría, o Xoves 18 ás 1 O da noite, 

Publicacións 

Manuel Ponte Pedreira 
O Taller de História de Ordes come
za o seu labor de recuperación da me
mória histórica coa edición dunha pos
tal do famoso guerrilleiro antifran
quiSta Manuel Ponte Pedreira (1911-
1947) nado na aldea de Fonlao-Abellá 
(Frades) e Xefe da IV Agrupazón do 
Exército Guerrilleiro da Galiza. O 
Taller de história deffnese coma "un 
proxecto non profesional para tentar 
recuperar, estudar e difundir aspectos 
sócio-históricos, artísticos e arqueoló
xicos da Comarca de Ordes". O traba
llo do taller vai "Desde o Neolítico até 
a Guerra do 36 ... Mámoas, castros, ca
miños reais, Medievo, Románico, Ba
rroco, Irmandiños, Portier, Solís, Fou
cellas._. ou sexa a nosa história esque
cida". desde unha postura didáctica 
"Todos istos aspectos van-se tratar de 
estudar e difundir duoha forma clara e 

Cinema 

Belísima 
O Martes 23 ás 20,30 h_ no auditório 
do Concello de Vigo, o Cine dube Lu
mia-e oferece o pase de Belisima, o fil
me dirixido por Luchino Bisconti en 
1951. Proxéctase en versión orixinal 
subtitulada en castelán_ Entr.ida 300 pta. 

Anoiva 
de Frankenstein 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(Durán Loriga, 10. A Coruña), pasa 
MéICOres 24 e Xoves 25, o fihne diri
xido en 1935 por James Wbale A noi
va de Frankestein, con Boris Karloff e 
Eisa Lanchester no reparto. O pase te
rá lugar os dous días ás 20, 15 h. con 
subtítulos electiónicos en galego! 

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 Xa
neiro 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 ir-
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en Vigo na Iguana o Venres 19 ás 12 
da noite, e no Playa Club da Coruña o 
Sábado 20 ás 12 da noite. 

Los Flechazos 
Ac an o Xoves 25 ás 11 da noite no 2 
de Copas de Lugo, e o Venres 26 á 
mesma hora na sá Tribal de Pontevedra. 

Amadeus Charmber 
Orchestra 
A orquestra polaca oferece unha actua
ción o Luns 22 de Abril ás 20,30 h. no 
Centro cultural Caixavigo. 

]eff Dahl _ 
Actua o Sábado 20 na Iguana de Vigo . 

The Zeros 
O grupo ianqui-mexicano actua o Luns 
29 ás 1 O da ncite na Factoría de San
tiago, e o Martes 30 na Iguana de Vi
go. 

Real Filharmonia 
de Galiza 
Dirixida por Enrique García Asénsio, 
o Xoves 25 ás 8,30 do serán no Centro 
cultural Caixavigo. 

Sergio Godinho 
Música popular portuguesa, o Ven
res 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 as
pecto son un poeta; englobo o estar 
nun escenário e nese aspecto son un 
cantor; e son tamén un compositor 
porque fago melodias e ritmos a par
tir de cousas que vou escollendo. Un 
músico usa·todo" .t 

sinxela, posto que o noso lugar de ac
tuazón é basicarnente a xente nova do 
mundo rural". Pódese comunicar co 
Taller de História de Ordes, para cal
quer cuestión no Apartado 42. 15680 
Ordes.t -

máns de Visconti (para o 24), O ami
go americano de Weoders (Xoves 25) 
e O 'meu tio de J. Tati (Vences 26). Os 
pases son ás 18 e ás 22,30 h. na sá 1 
dos Cines Valle lncláo de Santiago. 

Chaplin, keystone IV 
O Mércores 24 ás 20,15 e ás 22,15 h. 
na sá de Ca-
ja Madrid, o 
Cine clube 
Pontevedr,a, 
adícalle a 
tarde a Char
les Chaplin 
en recordo á 
sesión do 
mesmo cine 
clube, O de
bul de Char
lot do 27 de 
Maio de 
1956. 

Ed Wood 
O Cine clube Padre Feijoo (Ourense) 
pasa o Xoves 18 Ed Wood (1994) a 
mellor película do "peor director do 
mundo" Tim Burton. Pódese ver ás 
20,30 e ás 23 h. na Casa da Xuventude 
de Ourense.t 
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Rosario Gómez e Mario Yáñez, 
~ 

'Chiapas continua en guerra' 

• G. LUCA 

. Maria del Rosario Gómez López e 
Mário Yañez Jiménez foran elexi
dos pola diócese de San Cristóbal 

de las Casas para extender a relación soli
dária en todo o mundo coa loita dos indios 
de Chiapas. De visita na Galiza foran invita
dos pola sección de Emigración da Confe
deración lntersindical Galega onde mantive
ron esta entrevista. 

"Orita en Chiapas o máis duro que está a pa
sar é todo o control militar contra o move
mento labrego. Esa presenza de soldados, 
de axentes de seguridade, de policias segre
dos pagados polos senadores non nos deixa 
viver. Reclamamos que saia o exército pero 
non nos fixeron caso", indica Mario Yañez. 

"Aqui chegou a información de que xa re
matou a guerra en Chiapas -sorpréndese 
Rosario Gómez. Non é máis que propagan
da do Governo mexicano para que os 
meios de comunicación se desinteresen e 
non gasten cartas en ir até México. Queren 
presentar a México como un país sen indí
xenas e pobres, que pode competir en todo 
o mundo. É certo, pero o problema é que a 
riqueza só está nas mans duns poucos". 

Mario Yáñez descrebe Chiapas dentro do Mé
xico de hoxe coma un povo "que loita por un
ha nova sociedade despois de padecer dar e 
sofrementos nunha terribel situación política. 
Chiapas ten capacidade para lograr os cám
bios pplíticos e sociais que se requiren en Mé
xico. E a representación de moitos estados in
dios de América desde a cultura Maia. O que 
procura dentro de México é que a voz que le
vantou se tome en conta en todo o país. Non 
queremos que sexa só unha voz senón que 
represente a de todos os estados de México". 

Para Rosario Gómez, o obxectivo político é 
a integración. "Que se respeiten os direitos 
humanos e non haxa cidadáns de primeira 
e de segunda. Non queremos un partido 
que se reclama da igualdade e que despois 
pisa e desclasa a todos". 

Esta integración deberá darse dentro dunha 
estrutura democrática "na que os povos índios 
poipa ter participacón nos aspectos políticos, 
económicos e sociais -precisa Mario Yáñez. 
Méxiéo ten hoxe un sistema neo-liberal bur
gués, que para os indíxenas significa miséria. 
Queremos unha transformacion democrática 
que traia respeito a todos os pavos índios, 
porque non falamos só de Chiapas senón de 
todo o país. Falamos dunha estrutura demo
crática, xusta e igualitária. Nós, como pavo ín
dio, estamos a loitar pala autonomía. Non só 
queremos que se recoñeza ao povo indíxena 
senoón que se respeite a sua dignidade, a 
sua liberdade e a forma própria de auto-ge-

vernarse. E non se trata só dos direitos indí
xenas senón que ten que abranxer a todos: 
indíxenas, mestizos, labregos en xeral. Non é 
xusto o que levamos vivindo nestes 500 anos, 
unha imposicion política que tiña como obxec-

- tivo arrinconar o rostro do indíxena". 

Non estamos mortos 

"A resisténcia é un orgullo -sinala Rosário Gó
mez-. Pensaron que os indíxenas tiñan morto, 
que só tiñan un papel de representación para 
os lugares turísticos, para darlle aos extran
xeiros a satisfacción de poderen tirar unhas 
fotos ou mesmo facer unha novela. Non nos 
tomaban en conta para nada. Só aparece o 
rosto indíxena cando hai unha consulta eleito
ral. Asi que ocupa ao poder, a persoa que fi
guraba na candidatura eleitoral esquece aos 
índios que fican como curiosidade arqueolóxi
ca. Cando cumprimos os 500 anos de resis
téncia, non so fixemos un recordatório deste 
tempo senón que nos sentimos satisfeitos de 
comprobar que ainda existimos. Cortaron as 
nosas ponlas e os troncos pero non puideron 
cprtar as raices. Vive o indíxena apesar da
quela brutal masacre, e dille ao governo Aquí 
estamos; non estamos mortos! Despois dos 
chiapanecos lembrar que estaban ali, todo un 
país reclamou o seu protagonismo". 

"O colonialismo tirounos a terra, os valo
res a cultura a relixión e as formas de vi
véncia en comunidade -acrecernta Mario 
Yáñez. A grande loita política é a de recu
perar todo o que nos roubara a invasión 
europea e resgatar a cultura, a dignidade 
o valor. O pavo indio tamén pode gover
narse e defender nun sistema democrático". 

Rosario Gómez e Mário Yáñez rin cando se 
lles lembra que Fundo Monetário Internacio
nal ten unha proposta económica para os 
pavos indíxenas. "O noso fundo -di Rosário
consiste en recuperar as terras. A loita bru
tal, a morte, de tantos anos, foi para recupe
rarmos a terra. Non pelexamos polo poder, 
nen polo diñeiro senón pala terra que é a 
que nos pode dar para viver. Non termos os 
recursos da nai terra foi que nos trouxo tan
tos anos de pobreza, miséria, desnutrición 
e enfermidade. O que esiximos é a devolu
ción dos milleiros de hectáreas que rouba
ron os grandes acaparadores de terra. Ta
mén eles teeñn direto a viver, ainda que nos 
roubaron, e non queremos deixalos sen na
da. Pero queremos que haxa terra para to
dos. O que non é xusto é que eles teñan to
do. Ternos que chegar a unha forma colecti
va de producción e de comercializacion do 
café, gado, o millo e o feixón". 

- Como é a relación dos chiapanecos católi
cos coa xerarquia de Roma? "Non creo 
que lles agradase moito esta idea de igre
xa liberadora. O apoio viunos sobre todo 
de igrexas que fixeran un esforzo por saí
rense désa cúpula que esmaga e domina 
aos indíxenas e tamén pecha os olios pe
rante a pobreza. As igrexas que queren 
volverlle a vida aos pobres son as que 
máis nos botaron unha man. O Vaticano 
dixo algo no 94 cando a represión tan forte 
por parte da igrexa xerárquica contra don 
Samuel. O Núncio mentiu ao dicer que o 
Papa pedira a don Samuel que dimitise. 

. Unha comisión que fora a Roma desco
breu que todo era produto da presión dos 
gadeiros ricos do Estado".+ 
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TRES EN RAIA 

Nazaré 
• X. ENRIQUE ACUÑA 

Aapresentadora non ten quen a 
critique. Vive nun país onde todo 
o mundo se coñece e a rentabili

dade das censuras médena os medos. 
É a auséncia prática do exercício da crí
tica, desaparecida entre mercados no
vas e senténcias vellas en transparente 
aplicación dun reseso dito: arrieiros so
mos e no camiño nos habemos atapar. 
Mal negócio para o país. 

A apresentadora está realmente emocio
nada. Reparte consellos mentres lava os 
trapos suxos dos desencontros ultramari
ños. Con ela as histórias son todo un 
exemplo. Galeguidade furga, produce, 
reinventa para-histórias familiares aplican
do o formato da máis perversa canle pri
vada. Insiste, repite e reitera : Que senten 
ao recobrar a ese pai que tanto /les fa/
tou? Unha pergunta que xustifica toda un
ha carreira na faculdade de xornalismo. 

A apresentadora carreta noraboas e ten
ta transformar aos invitados en protago
nistas. lnsístelles que son todo un mo
delo para a sociedade. Conversa do es
pectáculo, gesta das bágoas, dos arre
pendimentos e das causas divinas ante 
tanto sofrimento. O azar, a arela viaxeira 
frente á fame ou a insubmisión. 

A apresentadora anicou. A nosa televi
sión pública xa está homologada e ta
mén ten o seu reality show. Lego virá 
aquilo do considerábe l índi~ de audién
cia que xustifica, seica, unhas desmedi
das viaxes. Tráenos da América para 
pousalos entre focos e cámaras. Que
dan fora de xogo e asustados comeza o 
interrogatório. Ao remate recoñécelle "o 
valor de estar aquí connosco". Certo , 
voltou a anicar. 

A apresentadora deixa fora da sua gale
guidade de gabinete outras crónicas. As 
biografías dos exiliados e as suas famí
lias rachadas , os seus descendentes . 
Os reencontres negados ou imposíbeis 
e a loita pela terra na emigración . Diás
pora ausente para Nazaré. • 

VOLVER AO REGO 

º
número de exemplares que ven
de cada periódico é un dos mis
térios mellor gardados palas em

presas. En Fráncia e Portugal os xornais 
incluen todos os dia·s, por imperativo le
gal, a cifra de tirada. Aquí nen o control 
OJO é de fiar. A patronal da comunica
ción pretende, sobre todo, engadar aos 
anunciantes e algo tamén aos leitores. 

A "tirada" (exemplares impresos) foi 
sustituida pajo máis ambíguo termo -e.le 
"difusión" (exemplares lides). Calcúlase, 
moi a rumbo, que un xornal nun bar ou 
nunha biblioteca é consultado por unha 
média de cito persoas. 

Dado que as institucións mercan exempla
res da maioria dos diários para coléxios, 
centros galegos, etc. pódese estimar que 
á difusión que cada diário anúncia debe 
ser dividida por dez para coñecer o núme
ro de exemplares vendidos no quiosque. 
Desa operación resultaría que La Voz de 
Galicia supera os 50.000 compradores a 
diário, o Faro os 20.000 e todos os demais 
quedan por baixo dos 10.000. Vender cen 
exemplares máis é un éxito .que se valora 
moito nas empresas xornalísticas. • 




