
Abe! López:, 
1'Galiza tamén perde povoación nas cidades" 
-------9-------

UGT négase a participar 
coa CIG o 1º daMaio 
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Fernando Andrade 
de Belo: 

"Que non 
nós abriguen · 
a falar inglés" 

---21---

Maioria nacionalista entre o alumnado 
· compostelán 

~~~~10~~~~ 

A ONU non condea a Israel p~sie á matanza de 
Gata 

------16-------
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CiU e PNV 
, . 

negocian a 
participación nas 
empresas públicas 
e a Xunta mantén 
siléncio 

Pésie ao avanzado das conver
sas Aznar-Pujol e á releváncia 
que o acordado pode ter para 
Galiza, a Xunta continua sen 
expoñer o seu programa de ne
cesidades urxentes de Galiza 
no -marco estatal. As posturas 
feitas públicas polo governo de 
Fraga non pasaron, até agora, 
do tono xeralista e mesmo con
traditório ás veces. No entanto, 
bascas e cataláns están a pac
tar xa a sua preséncia nas em
presas públicas. (Páx. 4) 

A Mesa propón 
un .' acordo nacional' 
que faga avanzar 
a normalización 

A criación dunha vice-conselle
ria de política lingüística, adscri
ta a Presidéncia é a principal 
proposta dun decálogo de me
didas suxeridas pala Mesa de 
Normalización Lingüfstica, para 
acadar un acordo nacional que 
dé · un novo impulso aos usos 
sociais do galego. (Páx. 5) 

DEUS SENTADO 
NUNSillÓN 

AZUL 
Carlos Casares 

Carlos Casares regresa á novela 
cunha historia rebordante de 

. vida, retrato dunha época e 
reflexión literaria sobre unha 

humanidade menesterosa, 
sempre á procura de luz e 

dignidade. 

ga 1a 

.. .. 

A manifestación da Eso sinala os primeiros pasos da su'cesión 

Alcaldes do PP promoven unha 
mobilización contra Fraga 

DEOS st.~T1\ n_o 
Nl''N sn.tON AZUL 
1 ,.: l . (' ~ . ·' .; .' .! 

A esquerda gaña 
en ltália, por primeira 
vez desde 
a 11 Guerra Mundial 

A Guerra Fria e o sistema militar 
e político armado polos gover
nos occcidentais contra o blo
que soviético, impediron durante 
c ..... renta anos· o governo da es
querda na ltália, ainda que para 
evitalo tivesen deseñar unha or
topédia parlamentar de cinco 
partidos de intereses dispares. 
O bloque de esquerda, herdeiro 
de Palmiro Togliati e Enrico 
Berlinguer, chega ao Governo 
cando xa non existe o argumen, 
to do perigo bermello. O Com
promiso Histórico nace sobre o 
cadáver do Leste. (Páx. 17) 

Un grupo de al
caldes popula
res púxose á 
frente da mani
festación de 
dez mil persoas 
que o Venres 
19 de Abril per
correu as ruas 
de Compostela 
para exixír que 
a Rede de Cen
t ros non sexa 
aplicada os 
dous próximos 
cursos e que se 
abra un debate 
social en torno 
á cuestión. Os 
alcaldes anun
ciaron que tiñan 
un pé fara do 
partido no que 
representa un 
claro posiciona-

º mento cara a 
sucesión de 

< Fraga. 

A autonomia empeza ,, 
por Alvarez 

É difícil convencer a ninguén de que a fábrica que producia, até hai. 
poucos anos, a prestixiada cerámica Santa Clara non é rendíbel. A sua 
caida de benefícios débese á acción dalguns directivos públicos que 
iniciaron o desmani:elamento da rede de vendedores e deturparon os 
controis de calidade. Foi un xeito, ben que tramposo, de buscar argu~ 
mentos para a sua privatización . 

Cando o INI vendeu o Grupo de Empresas Alvarez a Estudesa, o Comité 
de Traballadores enchéuse de dicer que esta firma valenciana, de moito 
menor tamaño que a própria Alvarez, non tiña interese pala factoria e 
que se trataba máis dun paso inrermédio antes do peche. 

Non todo foi perdido. Gañouse a conciéncia popular, ben visíbel estes 
dias entre os cidadáns que apoian case unanimente ás mobilizacións, de 
que só defendendo as empresas e os sectores produtivos se defende a Ga~ 
liza. Xusto o contrário do que propl,!gnan os que prefiririan vivir da es~ 
peculación urbanística e do subsídio do Estado, como colchón que man~ 
tén a nosa nación na dependéncia. + 
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A. PANARO 

A Rede de Centros ~ piques de xustificar unha escisión 
'·-:. 

A base eleitoral do PP·no rural enfréntase 
á Xunta nunha grande manifestación. 

'".,~ - *H. VIXANDE 

·- Nove mil persoas asistiron á manifestación celebrada en Compostela o Venres 19 de Abril e convoca
. da p<;>la Coordenadora de Afectados pala Eso para demandar da Consellaria a moratória na aplicación 
da Rede de Centros par? os dous vindeiros cursos académicos. A pretensión desta asociación é abrir 
un proceso de debate social en torno á posta en marcha do Ensino Secundário Obrigatório (ESO). 

I on os nosos e non nos queren 
recibir", comentaba unha das 
asistentas ao acto, deixando 
evidéncia de que se trat'aba 
dunha manifestación da base 
eleitoral do PP contra o governo 
da Xunta. Mesmo algunhas 
consignas asf o· referían. "Fraga 
toma nota, Baleiras tamén vo
ta", dicia unha delas. Alcaldes 
populares significaban que a 
sua presenza na mobilización 
era unha manifestación de forza 
contra o seu pa.rtido, ao tempo 
trataban de vencellarse cun 
eleitorado co que teñen com
promisos moi estreitos. 

"b Luns [15 de Abril] alguns de 
nós talamos co conselleiro -reco
ñecia o alcalde de Paradela, Xo
sé Manuel Mato, refer(ndose aos 
contacto,s dos alcaldes con Piñei
ro Permui-, pero mantense nas 
su as, parece que el, Dositeo Ro
dríguez e Fraga, nón se pararon 
a analisar os dados que tiñan" .. 
Contodo, Mato négase a dar 
máis transcendéncia política ao 
problema da Rede de Centros e 
situou nun plano anecdótico a ati
tude de Piñeiro, chegando a .dicer 

que "hai conselleiros consorte e 
vilas consorte", atribuirído ao feito 
de que a muller de Dositeo Rodrí
guez é de Portomarin e que esa 
procedéncia provocou que fose 
nesta localidade, en lugar de Pa
radela, onde se imparta a Eso . 

O conselleiro de Educación, Xan 
Piñeiro Permui, días antes do ac
to, dixera_ que a el só asistirían · 
uns poucos país. O Governo Civil 
estaba mellar informado e con
centrou diante de San Gaetano 
(lugar onde rematou a mobiliza
ción) a grande cantidade de poli
cía, dotada de material anti-dis
túrbios. Contado, xa estaba pre
visto que non houbera incidente 
nengun, mália que, ao remate da 
mobilización, o conselleiro ne
gouse a recibir a unha represen
tación da Coordenadora e dos al
caldes dos concellos afectados, 
que tiveron que contentarse con 
depositar no rexistro da Xunta a 
sua táboa reivindicativa. 

Marchar do PP 

O alcalde de Vicedo, Isaac Pra
d9 Villapol (PP) negaba toda 

- • r-r •' f '\' • ' • 1 

; ' I ' 1 - • 

discrepáncia coa forza política á 
que pertence, pero ao mesmo 
tempo anunciaba 

eleito congresista Francisco Ro
dríguez-, os alcaldes son dun

ha forza política, 
pero se atopan 
con que o seu 
partido non os 
apoia. O proble-

un posíbel aban-
dono. "Son mili-
tante do PP de to- 1 E 
da a vida -afirma- sta 
ba-, todos os 
meus concelleiros 
son do partido e 
estamos contra 
unha forma de ta
cemos a puñeta 
ás vi las;- iso non 
significa que este
xanios en contra 
do partido, pero 
estoutro tampou
co significa que 
non vaiamos mar-
char". 

-"Aquí hai unha si
tuación de esqui
zof rén ia política 
-dicia o deputado 
do BNG Henrique 
Tello, tamén pre
sente na manifes
tación xunto con 
Pilar García Ne
gro e o recén 

manifestación non 
significa que 
estexamos en 
contra do partido, 
pero tampouco que 
non vaiamos 
marchar" 

ISAAC 
PRADO 
VILLAPOL, 
alcalde 
de Vicedo 
(PP) 

ma é que moitos 
deles promete
ron, nas últimas 
eleicións, un ins
tituto para a sua 
localidade, e 
agora coa Eso 
non só non o van 
ter ; senón que 
os rapaces de
berán marchar a 
estudar a outra 
vila dous anos 
antes do que o 
viñan facendo 
até a actualida7 
de. Ese é un re
saltado que non 
poden apresen
tar diante do seu 
eleitorado". 

No remate do ac
to, vários asís

, tentes significa-
.... .. - .... • • • .... 1 ......... ' - .. . 
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ban a presenza no mesmo do 
senador popular por Lugó, Xúlio 
Yebra, e un deles afirmaba que 
"os membros da Asociación de 
Pais de Alunos do coléxio do 
Carballedo [localidade na que é 
alcalde) presionáronno para que 
viñera". 

O alcalde de Outeiro de Rei, 
António Vareta Rodríguez (PP), 
non só apelaba á sua militáncia 
para que a Eso fose impartida 
na sua vila. "Son militante des
de hai quince ' anos e alcalde 
desde hai trece, e--reclamo para 
Outeiro de Rei algo que é xus
to", dicia Varela Rodríguez. 

Rebater os argumentos 
da Xunta 

O alcalde de Riotorto, Xosé 
López Cabodevila (PP), refe
riase á presenza de viciños 
contrários á Eso. "Vimos tres
cen tas persoas 
en seis autobu-

suas peticións, pero non adian
taron se formarian un partido 
pelítico. "Ainda é cedo para 
iso", dicia Xosé Manuel Mato, 
rexedor de Paradela, que, con
todo, móstrase moi belixerante 
con Piñeiro Permui; asi, gabá
base de que unha pancarta de
se concello rezaba asi: "Avefria 
[a pancarta reflectia a gavota 
do anágrama popular] do PP, 
Paradeta non te ve". · 

A pretensión da Cordenadora é 
que se produza unha negocia
ción con cada vila para analisar 
as circunstáncias particulares 
desa localidade. '1Nós ternos 
113 núcleos de povoación -di
cia o alcalde de Samas, Carlos 
Rafael Belón Ares (PP)-, os 
concellos galegos non poden 
ser tratados como os castella
nos, en Samas non poden' apli
car a Rede de Centros co mes
mo critério". Precisamente un-

ha das consig
nas oficiais dá 

ses, sobre un 
censo total de 
pouco máis de 
dous mil habitan
tes", dicia, pero 
tamén rebatia os 
argumentos da 
Xunta. "Foi redu
cíndose o núme
ro de afectados 
-dixo López Ca
bodevi la-, agora 
mesmo din que 
son 720 o núme
ro de nenos que 
terá que despra
zarse, pero den
tro de tres anos 
haberá máis ra
paces afectados; 
e con respeito 
ao transporte, 
os cálculos da 
Consellaria so
bre a media de 
quilómetros a 
percorrer non é 
de doce, senón 

1 O Luns 15 alguns 
alcaldes talamos 

manifestación 
referíase a esta 
última reflexión 
dicindo: "Refor
ma de Madrid 
non serve para 
aqui". · 

con Piñeiro · 
Permui, pero 
mantense nas 
suas, parece que 

A negativa de 
Piñeiro Permui a 
recibir aos mem
bros da Coorde
nado r a xa tivo 
unha conse
cuéncia. Na tar
de do Sábado 

non se parou a 
analisar os dados 
que tiña" 27 de Abril, nun 

hotel de Lugo, 
haberá unha 
asamblea á que 

que é de moitos 
máis , o que su-
cede é que o estudo fíxose 
sobre un plano, pero a reali
dade é outra". 

Os alcaldes manifestaron uni
dade total na defensa das suas 
reivindicacións e aseguraron 
que marcharian todos os do PP 
en caso de non atender ás 

Xosé están convoca-
MANUa dos todos os 
MATO, 

alcalde 
de 
Para dela 
(PP) 

afectados e na 
que se decidirán 
futuras accións 
a tomar. "Unha 
proposta pode 
ser comezar un
ha taiga indefini
da nos colé-

xios", anunciaba ao remate da 
manifestación do 19, Xosé 
Luis Santiso García, portavoz 
da Coordenadora. Entretanto 
non se celebra a nova asem
b lea, está previsto que os 
dous Xoves anteriores tamén 
haxa folga nas escalas, como 
viña senda habitual.• 

Protestas anti-Fraga 
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A Loxse djstingue entre ·institutos e centros de secundária-

0 ensino · primário e a ESO 
deben estar no mesmo recinto 
O deputado do BNG Henrique 
Tello deu o aval do seu grupo 
á manifestación do 19. O Blo
que foi o único partipo que se 
sumou ao acto. "E mentira 
que todo o mundo queira un 
instituto na porta da casa, un
ha causa son os institutos e 
outra os centros onde vai ser 
impartido o Ensino Secundá
rio Obrigatório, que, segundo 
a Loxse, debe ser no mesmo 
centro que a primária, -e asi 
será en moitos casos, como a 
Xunta ten previsto, convertr
ondoos en centros de secun
dária, o mao é que en moitos 
outros non será asi", dicia Te
llo ao anunciar o apoio aos 
manifestantes. _ \ 

Para o Bloque, a Consellaria 
de Educación está a confundir 
á opinión pública dicindo que 
cos traslados pretende mello
rar a calidade de ensino. "A 
calidade non depende de con
centrar aos alunos -di Tello-, 
senón dos médios e dos pro
fesores que se dispón, as ga
rantias son os servizos como 
o comedor escolar, o trans
porte, os cadros de ensinan
tes e que a xornada escolar 
facilite as actividades comple
mentárias". 

Segundo Tello, '.'a Xunta xusti
fica a Rede de Centros por
que di que, en caso contrário, 
non pode aplicarse a reforma, 
pero é falso, porque o ano 
que ven vai comezar a apli
carse a reforma en todos os 
centros e o 70% deles van 
quedar transitoriamente como 
están na actualidade". 

Un dos problemas que trai 
consigo a aplicación da refor
ma educativa é que precisa 
de recursos económicos para 
dotar de infraestruturas e per
soal indispensábeis para_ o 
seu cumprimento, pero no úl-

timo orzamento descenderon 
en 2.500 millóns os presupos
tos dedicados ,a investimen
tos no ensino 

dade. No próprio- acto houbo 
repetidas alusións a esta 
cuestión. Asimesmo, denun-

público. "No-n 
hai cartos -dixo 
Tello-, a Xuríta 
non debe irñpor 
a Rede, senón 
que ten que ex-

. plicar que pro
xecto ten e cal 
é o plano de fi
n a n c i amento 
para levalo a 

Para aplicar a ESO 
necesítanse 
laboratórios e 
ta:tleres, pero en 
·asignaturas como 
tecnoloxia ai nda 

ciou se cons
tantemente 
-que os cartas 
do ensino pú
blico fosen 
desviados ao 
privado, como 
está a suce
der. · 

Un exemplo do 
divórcio que 
ainda existe , cabo, hai que

aplicar a transi
toriedade e dei
xa r aos nenas 

non hai profesores entre a calida
de que procla-

onde están na 
actualidade pa-
ra cuantificar a 
aplicación da 
reforma, a menos que a pre
tensión sexa parchear''. 

Calidade do ensino 

A celebración da manifesta
eión do 19 era, para o BNG, 

· unha oportunidade de defen
der un ensino público de cali-. 

ma a Xurrta e 
os médios que 
dispón o ensi
no público é 
que a Conse

.llaria. xustifica a aplicación da 
Rede de Centros . en base a 
que "os centros que acollan 
estes estudos [segundo ciclo 
da Eso] deben . estar dotados 
de médios e instalación axei
tados -tales como laborató
rios, talleres,· etc.- e do perso
al requerido". Pois ben, a área 

de tecnoloxia 
-da Eso ainda 
non ten profe
sorado nen fo
ron convocadas 
as oposicións 
para cubrir e.S
tas prazas. "O 
que vai suceder 
-anunciou Te
llo-, é que os 
últimos profeso
res en chegar 
aes centros se
rán quen teñan 
que impartir tec
n ol o xi~, inde
pendentemente 
da sua capaci
tación. Despois 
que a Xunta 
non tale de cali
dade". t 

Que máis de vinte alcaldes se puxesen á frente de 
perta de 10.000 manifestantes para protestar contra a 
política do seu próprio partido é un feíto de por si 
significativo, pésie aos intentos, conseguidos, de 
ocultar o alcance e a trascendéncia desta 
reivindicacións ás portas mesmo do complexo 
administrativo autonómico. A Pax fraguiana que o ex 
ministro tentou implantar na Galiza, rachouse en 

Agora, no conflito da ESO, Fraga lribarne xa é a diana 
das diatribas populares sobardando a 
responsabilidade conxunta da própria Xunta, en 
abstracto, como Administración, ou do Conselleiro 
Piñeiro Pemui como responsábel directo. As pancartas 
existentes eran ben expresivaa, recordándolle ao 
presidente do Governo que eles tamén votan e que 
poden mudar o seu voto cando lles pete. 

froito da sua libre decisión, senón mediatizados polas 
circµnstáncias. Polo que Aznar decida desde Madrid á 
hora de formar a sua equipa e pala correlación de 
forzas internas, 'sabedores de que o domínio de Fraga 
xa rematou ainda que el decida continuar. A 
Administración galega, máis unha vez, está 
supeditada ás decisións metropolitanas a onde uns 
irán facer carreira e a onde outros escapan para non 
verse chamuséados na responsabilidae galaica . . múltiples conflitos moi concretos, que tentaron aillar e 

minimizar valéndose do control informativo, ou en 
protestas xerais nas que Fraga e o seu Governo non 
viñan a ser os principais destinatários. Unicamente na 
manifestación a prol da normalización lingüística se 
rachou en parte esta dinámica, ainda que o PP se 
sumase ao carro para tratar de desnaturalizala. 

Nas distintas mobilizacións agrícolas e operárias a 
Xunta só era o destinatário secundáíio parapetada 
detrás do governo central e da política da UE. Sempre 
existia un corresponsábel ao que acusar publicamente 
da situación nun xeito de sacudir as responsabilidades 
inerentes á própria Administración autonómica. 

Na móibilizaciqn do fletán, que Fraga tentaba 
capitalizar, foi na primeira ocasión na que, directamente, 
o presidente do Governo galega foi blanco direto das 
críticas, incluidas as. dos seus seguidores partidários. 

Os alcaldes levantiscos recoñecen -que están a 
protestar contra a política do ·seu próprio partido, 
como non podia ser menos, ainda que están teimudos 
en negar que existan diferencias no PP (como se 
esas foran poucas diferéncias), para tentar desviar a 
atención do problema sucesório, que 'é onde están 
postas todos os ollares. Se fose asi, porque critican 
directamente a Fraga? 

Non é este ainda o momentO que van escollar os . 
descontentos do PP para abandonar a formación, nen · 
se sabe se serán sequer os agora protestóns os 
avocados a marcharse. Só se trata dunha toma de ' 
posicións, dun xeito de presionar cara os vindeiros 
cámbios que se teñen que dar no PP na Galiza. Mais 
Fraga perde dia a dia capacidade política, non só no 
senso físico-intelectivo, senón na situación estratéxica. 
Os cámbios que tañen.que producirse xa non van ser 

Fraga atópase asi no piar momento da sua andaina 
galega. Xa non son os opositores, os do non, · 
anatemizados desde os meios de comunicación, os 
que se opoñen á sua política e o atacan directamente. 
Non se está tampouco a cuestionar o seu ferinte 
pasado, senón que son os seus próprios 
correlixionários os que arremeten directamente contra 
del. Fari aflorar deste xeito as duas persoalidades de 
Fr~ga que se debaten na incerteza. O Fraga 
autoritário que pensa que non pode xubilarse porque 
só el é quen de voltar endereitar a situación. Frente a 
el, o Fraga que non aguanta a oposición, a 
contestación, e que puxa por marchar para non seguir 
sufrindo. Ao final impoñerase o Fraga de sempre, fará 
o contrário do que afirme, porque nel. sempre 
prevalece a parte venal.• -

ANOSA TERBA 
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CiU e PNV están a pactar a preséncia nas empresas públicas e os benefícios das privatizacións 

A Xunta continua sen definir 
un programa de exixéncias CIO futurO gov~rno centrcd 
-0- A.E- M.V. 

Pésie ao avanzado das conversas Aznar-Pujol e á releváncia 
que o acordado pode ter para-Galiza, a Xunta continua sen ex
poñer o seu programa d_e ·necesidades· urxentes _de Galiza no 
marco estatal. As postura~ feitas -públicas polo governo de Ma
nuel Fraga non pasaron, até agora, do tono xeralista e mesmo 
contraditório ás veces. No entanto, nacionalistas bascos e cata
lá.ns están a pactar xa a sua preséncia nas empresas públicas. 

O presidente .da Xunta non se 
quixo pronunciar, como lle reque
riu o BNG, sobre a participación 
do governo autónomo nos Conse
llos de Administración das empre
sas públicas radicadas en Galiza, 
algo que xa ten logrado a Gene
ralitat. O governo galega tampou
co asumiu polo momento várias 
das reivindicacións aprobadas no 
seu dia e por unanimidade polo 
Parlamento galega, entre elas fi
gura o plano ferroviário que estes 
dias foi presentado polo deputado 
nacionalista Francisco Rodríguez 
no congreso de Madrid. 

11Rexión subsidiada" 

En contraposición a esta actitude, 
son cada vez máis os argumentos, 
suministrados por fontes próximas 
ao Partido Popular, que insisten 
en considerar a Galiza como "re
xión subsidiada polo Estado", á 
que conviria en consecuéncia o 
mantemento da situación actual e 
non un avance no estado das au
tonomías como propugna CiU. 

Desde as fileiras nacionalistas lém
brase que se Galiza é subsidiada 
débese á política de cuotas e ao 
esnaquizamento de sectores como 
o naval ou a pe~ca, propiciados 
polo Estado central e a UE. O 
BNG tamén solicita que as empre
sas públicas con preséncia en Ga
liza_ invistan unha parte dos seus 
beneficios no país. Lémbrase que 
Endesa das Pontes obten máis de 
40.000 millóns de benefícios 
anuais e alguns informes recentes 
sinalan que Galiza é unha das áre
as da península máis ricas en ex
tracións minarais, cuxos beneficios 
rara vez redundan no próprio país. 

O BNG insiste tamén en pedir 
que as empresas galegas de 
maior tamaño deben realizar a 
sua contribución fiscal en Galiza 
e non en Madrid, onde moitas de
las teñen a sua sé central, caso 
de Fenosa, lnexpal ou Citroen. 

As privatizacións 

Na axenda negociadora entre .PP 
e CiU, máis o PNV, consta un 
apartado do que apenas se est? 
a falar, mália a sua importáncia. E 
o que fixa as privatizacións a rea
lizar polo próximo governo Aznar, 
e, sobre todo, quen vai ser o capi
tal privado beneficiário. Desde a 
Generalitat estase a impulsar xa 
a entrada de capital catalán, atra
vés de La Caixa, nos principais 
monopólios estatais, até acadar 
os máximos permitidos. Así, re
centemer:ite as entidades de cré
dito catalanas tomaron capital de 
Telefónica e de Repsol. 

Tamén nas negociacións co PNV 
están presentes as privatiza- • 
cións. Os nacionalistas bqscos 
pretenden ter unha forte presén
cia naquelas empresas estatais 
que reali.zan as suas actividades 
en Eusk?di, mentres grupos co
mo o BBV, puxan forte nalg1-1ns 
sectores estratéxicos, pero xá no 
marco do Estado. O PNV deman:.. 
da tamén a preséncia _do Gover
no basco nos Consellos de Admi
nistración de todas as empresas 
públicas que teñan factorías ou 
operen desde o seu território. 
Así, ao traspaso dos aeroportos 
e partos, ligarían a sua preséncia 
nos consellos de A viaco e 
Ibérica, entre outras compañias. 
Outro dos aspectos que estes 
dias se negócia é o apoio ao sec
tor sidero-metalúrxico e da cons- _ 
trución naval de Euskadi. O PNV 
q.uer saber cal vai ser a política 
nestos sectores industrias e que 
o PP fixe as distintas reconver
sións que se aveciñan. 

A aposta: dos cataláns, situados 
no Eixo Mediterráneo, discurre 
máis pola penetración nas gran
des empresas estatais, através do 
capital público catalán. Este sec
tor funci_ona, nos últimos tempos, 
como principal motor de -desenvol
vimento e de presión política efec
tiva ante Madrid, dado que o nou
trora puxante sector textil, ten a 
maioria das suas factorías situa
das tora e só require unha política 
comercial axeitada para penetrar 
na península e exportar a Europa. 

A débedá .con Catalunya 

Outros dous eidos principais de 
negociación de CiU co PP, ainda 
que con efectos menos directos 
sobre Galiza, é o da débeda histó
rica. A Generalitat necesita urxen
temente unha inxeció.n financieira 
superior aos 250.000 millóns de 
pesetas, por estar a sua adminis
tración case paralizada neste mo
mento. As discusións que se es
tán a dar agora entre PP e CiU si
túanse-xa máis no terreo dos pra
zos que no das cuantías. Os apu
ros económicos polos que atrave
sa o governo cataláns poderian 
paralizar a sua ~estión en menos 
de dous meses, de non producir
se unha aportación rápida de di-

, ñeiro, algo que está a condicionar 
sobremaneira as negociacións. 

Tamén están en xogo as deci
sións nacionalízadoras que bus
ca Convergéncia. Pujol e móitos . 
dos seus asesores eren que Ca
talunya debe dar un paso adiante 

. na sua configuración nacional e 
que xa non é suficiente a catala
nización, senón que seria nece-

sária a nacionali
zación. Segundo 
diversos estudos, 
realizados tanto 
polo departamento 
de normalización 
lingüística- como 
polo de segurida
de, para isto son 
precisos os símbo
los. Ese é o motivo 
de que ·c¡u lle ou
torgue tanta impor
táhcia nestes mo
mentos ao despre
gue da policía au
tonómica, así co
mo o trasbase da 
Guardia Civil de 
Tráfico. 

Nestes temas se
mella existir acor
do, pero só. no ni
vel de conversas. 
Desde CiU indíca
se que, cando se 
lle demanda ao 
PP, a plasmación 
por escrito dos 
acordes tomados, 
muda a postura 
dos populares. Se
gundo a parte ca
talana moitas das 

· reticéncias debe
rianse a presións 
dos denominados 
poderes fácticos, 
entre eles a Guar
dia Civil, que no ni
vel de mandos, oon 
así no de axentes, 
se nega a ser tras
pasada á Generali~ . 
tat. O citado traspa
so acabaría por 
conducir a perda do 
seu carácter militar 
e polo tanto á im
posibilidade de que 
os altos mandos 
dó exército tivesen 
a posibilidade de optar a pastos 
de priviléxio na Benemérita. 

Tamén os sindicatos estatais es-

tán a presionar en Aznar co fin de 
que os pactos non leven consigo 
unha perda de capacidade na
quelas nacións onde son minori-

tários, como é o caso de Euskadi. 
O voceiro do PNV, lñaki Anasa
gasti, non dubidou en alcumalos 
de "chantaxistas". • 

ALFONSO EIRÉ 

Unha reunión histórica 
A comezos de Xaneiro reuníanse en C~mpostela os 
principais empresários galegos. Ali estaban represen·
tantes de Inditex, Televes, San José, Cláudio, San 
Luís e Caixa Galícia. Esta reunión fo¡ unicamente 
unha toma de contacto, pero o feíto de que, por pri
meira vez, sentasen nunha mesa os representantes das 
maiores empresas galegas non tradicionais é xa, de 
por si, un feíto histórico. E asi o valoraron alguns dos 
asistentes. 

A reunión produciuse nun momento no que as futuras 
privatizacións das empresas públicas vai facer que mude 
o panorama do capital estatal. Non só hai en xogo moi
tos miles de millóns de pesetas, senón tarnén unha nova· 
arde , unha correlación de forzqs diferente entre os dis-

tintos grupos económicos, e tamén entre as distintas 
áreas xeográficas .. 

Cataláns e bascos están a entrar na estrutura capitalista 
estatal con participación directa nas grandes empresas 
monopolísticas. Os primeiros, contrariamente ao que se 
poda pensar, non teñen unha clase empresarial máis for
re que a galega, senón un deseño de nación é un respal
do público através de La Caixa. Galiza está en condi
cións de posicionarse, como antes nunca estivo. o úni-

, co que lle falta é un apoio político que aglutine os esfor
zos das empresas galegas como comunidade de intereses. 
Este é o grande problema que ten hoxe o PP para o noso 
país, segundo puxeron de manifest:o os empresários: Ga
liza non existe económicamente estruturada. + 
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N2RMALIZA~léN LINiÜÍSTl~A 

1 n~isten en criar un ha vice-conselleria para a língua 

A Mesa propón un decálogo de medidas 
para un acordo nacional sobre o galego 
-0- XAN CARBALLA 

A criación dunha vice:-conse
lleria de política lingüística, 
adscrita a Presidéncia é a prin
cipal proposta dun decálogo 
de medidas suxeridas pola Me
sa de Normalización Lingüísti
ca, para acadar un acordo na
cional que dé un novo impulso 
aos usos sociais do galego. 

A proposta reivindica a participa
ción neste debate de todo tipo de 
colectivos que actuen na promo
ción do idioma, sindicatos, aso
ciacións profisionais, consello da 
xuventude, governo e partidos 
políicos. O ei~o é a criación dun
ha vice-conselleria de Política 
Lingüísica, "que faria posíbel a 
coordenación entre a administra
ción e segmentos sociais que se 
relacionan con ela. Dentro dela 
criazón de servizos de implemen
tación e planificación e rede terri
torial. Teria capacidade horizontal 
sobre todo o entramado institu
cional da Xunta, con representan
tes en cada conselleria, dotados 
de poder de decisión no relativo 
ao idioma". O organigrama com
pletariase deixando a actual Di
rección Xeral en Educación adi
cada en exclusividade ao ensino. 

A proposta de debate inclue ou-

Xosé Manuel Sarille, presidente da Me
sa pola Normalización Lingüística. 

tros nove puntos abertos a debate: 

-Definir política lingüística, dife
renciándoa da política cultural que 
debe levar a Conselleria do ramo. 

--Acorde sobre a necesidade de 
superar a actual regulamentacion 
bilinguista. A soberania lingüística 
da Galiza nunca debe estar por 
baixo do que se pacte para Cata
Juña. O obxectivo debe ser che
gar a cidadáns plurilíngues con 
vários idiomas de relación e o ga
lega como única língua oficial. 

-Actuar no marco familiar e co
tián. Revitalización da transmi-

Pédenlle a Caixavigo que galeguice 

sióA lingüística de pais a tillos. 
Especial atención ao segmento 
de idade xuvenil. 

-Traspaso do Instituto Ramón 
· Piñeiro, adicado a etnografía e 

estudos lingüisticos on sociais, á 
Conselleria de Cultura. Apertura 
dun Instituto de Sócio-Lingüística, 
encargado do estudo permanente 
da realidade socioUngüística, e 
apertura dun Centro de Investiga
ción e Fixación Terminolóxica. 

-Posta en marcha do Modelo 
de Normalización Lingüística pa
ra o ensino, elaborada hai anos 
por asociaicóns pedagóxicas, 
sindicatos e concellos. 

-Cr.iación dunha rede perma
nente de cursos de formación 
en galega e cursos específicos 
para adultos. 

-Diálogo e fomento para unha 
normativa ortográfica de concórdia. 

-Promoción dos meios de co
municación en galego, entre
gando subvencións a cámbio de 
incremento dos espácios en ga
lega. Nas concesións de fre
cuéncias de FM o galega debe 
ser único idioma de emisión, se
g undoo estipulado na Lei de 
Normalización (a.rtigo 18). + 

o seu Centro Cultural e a sua atención ao público 
Máis de 700 sinaturas foron re
collidas polos Equipos de Nor
malización Lingüística, entre 
persoas relacionadas . co mundo 
da cultura, ensino e universida
de, para demandar dos respon
sábeis da actividade cultural de 
Caixavigo non marxinen o gale
ga da sua actividade. 

O escrito constata "unha pre
séncia meramente testemuñal 
nas programacións de Caixavi
go", e reclaman que "o galega 
sexa a língua utilizada nos rótu
los de avisos, anúncios e publi-

cidade, entradas e programas, 
carteis e folletos, e toda a rela
ción co público". 

A demanda dos setecentos á 
entidade financeira de direito 
público, reclama a plena nor
malización da língua en todos 
os seus servícios, na documen
tación e máis na relación cos 
clientes, "tendo en conta que o 
peso da institución en toda a 
área metropolitana viguesa e 
todo o Sul de Pontevedra fai 
que se poida tomar como 
exemplarizante". 

As sinaturas foron enviadas ao di
rector xeral da entidade, Xosé Ga.:
yoso, pero despois dun mes non 
se recebiu resposta de nengun tio, 
o que consideran os promotores 
da reclamación "unha falta de de
feréncia" de Caixavigo. Entre os 
asinantes están Francisco F. del 
Riego, Xosé L. Méndez Ferrin, Xo
sé Manuel Pazos, Marilar Jiménez 
Aleixandre, Maria Xosé Porteiro, 
Xesus Alonso Montero, Xesus Rá
bade, Helena Villar, Fina Casalde
rrey, Camino Noia, Concepción 
Costas, Gonzalo Navaza ou Sal
vador Garcia Bodaño. + . 

Aumenta o galego nos proxectos de· fin de carreira 
As campañas de galeguización 
de memórias, proxectos de fin . 
de carreira e teses, está a con
seguir que aumente a preséncia 
do galega nestes traballos, e 
dándolle ¡;¡ razón aos que apos
tan por estimular o uso da lín
gua desde as institucións. 

Segundo informa O Cartafol -
boletin do servício de· normaliza
ción da Universidade de Santia
go- nos terreas de investiga
ción e a docéncia era nos que 

menos preséncia normalizadora 
habia. Hai tres anos púxose en 
marcha unha campaña de g~le
guización das teses de doutora
m ento e nunha segunda fase 
outra que intent;:tba promover a 
galeguización das memórias de 
licenciatura, supóndose que 
posteriormente estes traballos 
se farán en galego. 

Agora compróbase que estas 
duas campañas promoveron un 
aumento da galeguización dos 

proxectos de fin · de carreira, re
clamada polos próprios estu
dantes dos estudantes de ca
rreiras técnicas no campus IU-' 
gués. Oeste xeito a aquela-s 
duas campañas, que seguen vi
xentes, súmase unha nova que. 
pode proporcionar ate 10.000 
pesetas por proxecto para sub
vencionar os gastos en fotocó
pias, encadernación e conta ta
mén co apoio para correcións 
do Servício de Normalización 
da Universidade. + 

ANOSATERBA 

• Maria Miramontes suspendida 
tres meses de empregó e soldo 

O Secretário Xeral Técnico da Consellaria da Presidén
cia, Paulo Figueroa, ditou a senténcia administrativa 
aberta contra a funcionária da Xunta e sindicalista da 
CIG, Maria Miramontes, a quen a Administración acusou 
de filtrar aos meios de comunicación un documento co 
sistema de avaliación de rendimento promovido por Do
siteo Rodríguez. En realidade o que sucedeu foi que asi
nou unha nota de prensa que denunciaba que o proxecto 
non contaba coa participación dos sindicatos. Na mes
ma nota se denunciaba a privatización da Administra
ción por meio da proliferación das asisténcias técnicas. 

Os sindicatos xa temian esta senténcia, xa que o xuiz 
instrutor, Elíseo Sastre, pedira que Maria Miramontes 
fose sancionada éunha suspensión de emprego e 
soldo dura rite tres ·meses a partir do primeiro de 
Maio, asi foi, o Secretário Xeral Técnico da Consella
ria da Presidéncia ditou o mesmo fallo. 

Cen delegados, maioriatariamente da CIG pero entre os 
que estaban tamén sindicalistas das CCOO e da UGT, 
manifestaronse polo interior de San Caetano de 11 a 13 
horas do Mércores 24 de Abril, o dia despois de coñecer
se o fallo. A Xunta de Persoal anunciou un recurso diante 
do Tribunal Superior por considerar que a senténcia é in
xusta. A CIG ten denunciado repetidamente que estas ati· 
tudes da Xunta revelan que hai práticas anti-sindicais. + 

• lnsubmisión: un novo xuízo e 
un concerto contra a mili 

5 

Miguel Solla foi xulgado o Martes 23 en Pontevedra pela sua 
negativa a cumprir o Servizo Militar. Ao tempo que se 
celebraba o xuízo tivo lugar unha concentración de apoio a · 
Solla, membro da organización xuvenil Galiza Nova, que 
reclamou a liberdade para os insubmisos presos na 
actualidade, Miguel Anxo Abraira, Xosé Maria Valeiras e Xosé 
Lois Cabanas. Por outra parte, o coíectivo antimilitarista · 
CASCO, organiza un concerto de rock insübmiso para o Martes 
30, na Casa Cuartel de Redondela. Os grupos que actuarán 
so"n Keroseno, da mesíl!a vila, e Nabarraka, do_Morrazo.+ 

Vitor Velo facendo unha lembranza emocionada do seu pai. 

• Xosé Velo 
homenaxeado na sua vila de Celanova 

O galeguista, activista e pensador ·celanovés, Xosé Velo, 
morto no Brasil hai un cuarto de século, foi homenaxeado 
na sua vila natal, Celanova, onde se inaugurou unha rua 
que levará o seu nome. Máis de un cento de viciños parti
ciparon no acto, asi como numerosos intelectuais, políti
cos e sindicalistas, uns históricos outros máis mozos. 

Xosé Velo, coñecido sobretodo por ser un dos respon
sábeis do secuestro do trasatlántico Santa Maria, reci
biu as gabanzas do alcalde de Celanova, António Mou
riño Villar, _que se referiu ao sentimento popular que se 
trataba de que perdurase ao adicarlle unha rua. Tamén 
o vicepresidente da Deputación de Ourense fixo non só 
unha gabanza de Pepe Velo, senón que se referiu a que 
a xente· senlleira de Galiza "debe de ser asumida por to
dos, sen partidismos nen exclusións". 

Manuel Mera, secretário Confedera! de CIG, pola sua 
banda, recordou que Velo era unha figura "cunha 
grande significación para a vila e para Gal iza", retra
tando a Velo "como un home de palabra e de acción". 
Mera pediu que se recuperase a memória e se coloca
se no lugar que merecen aos que tiveron que exiliarse 
fora de Galiza por cuestións político-económicas. 

o-acto estivo organizado pola CIG-Emigración que, ano 
tras ano, tenta recuperar figuras senlleiras galegas mortas 
alén da sua Terra. O primeiro ano foi Suárez Picallo, o ano 
pasado Elpídio Villaverde e, nesta ocasión, Xosé Velo. Un 
sindicalista, un empresário e un activista, para demostrar 
que non existen fronteiras na defensa de Gal iza.+ 
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AS ALIANZAS POLITICAS CONTRIBUEN A DEFINIR, 
DE FORMA NON DESPRECIÁBEL, A ESÉNCIA DUNHA 
ORGANIZACIÓN. ESTE PAPEL DOS ALIADOS RESUL
TA AINDA MÁIS IMPORTANTE, CANDO A FORZA 
POLÍTICA DA QUE SE TRATA É DE CARÁCTER NA
CIONALISTA. NESTE CASO AS ALIANZAS ADEQUI-

REN UN CERTO RANGO DE POLITICA DE ESTADO. 
UN NACIONALISMO l>QU~O REC,OÑEC~PO, AINJ:?A 
INTERNACIONALMENTE-;. ~COMO: O (JALEO.O D~BE 
DEFINIR T AMÉN UNHA ESTRA TÉXIA NESTE SENTI
DO. MANUEL CAO APOR-rA AQUÍ A SUA OPINIÓN, 
NA- DEFENSA DE ."ALIANZAS VIÁBEIS E CREÍBEIS". ~-

- ~ ·-: ~ 1 ' -· ":" • ' • :- ' • 

OS ALIADOS.DO NACIONALISMO 
GAL EGO 

Na principal festa de Gal_iza, o 25 de Xullo 
de 1995, a principal organtzación naciona
lista, o BNG, con 13 deputados no Parla
mento galega na actualidade, contou como 
invitados ao grupo de Eusko Alkartasuna, 
ao Partido Comunista Portugués, a UDP 
portuguesa e ao Colectivo de Estudiantes 
Marxistas de Sevilla, entre outros. ·o na-

. cionalísmo galega real non pode. ir polo 
mundo adiante á mafJ{e de forzas políticas 
e colectivos que teñen unha relación pro
funda e proveitosa coa sociedade galega. 
lmaxínense que só poidésemos ter como 
colaboradores máis próximos ao PCP, . 
UDP, EA, etc. Que panorama máis triste e 
sombrío. E é que xa se puxeron a proba, na 

MANuELCAO 

representar e ser portavoz dos intereses da. 
sociedad e .galega o nacionalismo deberá ser 
e aparentar unha organización diversa e 
plurál que no día a oía deberá . recoñecer, 
construir, definir e defender o que se consi
deren intereses xerais da sociedade galega 
en cada momento determinado. 

Non é necesário recorrer a aquel famoso re
frán de "Dime con quen andas e direiche 
quen es" para colexir que na política de 
alianzas xógase boa parte do proxecto de 
páís que o nacionallsmo te!). para Galiza. 
Na sociedade da imaxe, libre e internacio
nalizada a ninguén se lle pode meter os de
dos nos ollos e dado o previsibel aumento 

eleitoral e a ipfluéncia 
social que hoxe ten o 
nacionalismo galega 
convén furtarlle ao ad
versário a disposición -
dun flanco feble que 
vén utilizando con 
éxito nas · sucesivas 
campañas elei tora is. 
Aínda esí, o povo ga
lega, pragmático' e po
sibilista por natureza e 
bastante desinfürmado 

dos outros países da UE para ser Cápital 
Europea da Cultura _no ano 2000, reivindi
cación apoiada polo propio· BNG de San
tiago de Compostela. Pois ben, na miña 
opinión o nacionalismo galega tiña que es
tar presente en todos os actos para dar a co
ñecer as súas posicións con cortesía, aínda 
que con.firmeza, e aproveitar a ocasión pa
ra dialogar como calquera forza política ci
vilizada e democrática que representa a un
ha parte importante do noso povo. 

Ninguén pode creer que Kohl teña algo 
-persoal contra Galiza limitándose a defen
der os seus mtereses que sospeito non de
ben concurrir cos galegas máis que marii
nalmente. Por exemplo, Hamburgo (a re~ 
xic)n máis rica de Europa) xa supera o PIB 
global de tod.a Galiza do que se deduce que 
interesa máis a Galiza coñecer a dinámica e 

- evolución de Alemaña que a Alemaña 
prestarlle -algunha atención a Galiza. Qui- · . 
záis, por iso moitos galegas tiveron que 
emigrar a Alemaña e aínda que só fose por 
esa microeconómica relación aqueles que 
se consideran máis próximos representan
tes do povo -galega poderían intercambiar 
puntos de vista. 

práctica, intentos de 
alianzas similares nun 
pasado recente. Hai 
uns anos, os alcaldes 
de Noia, Oleiros e 
Carnota efectuaron 
unha viaxe a Líbia na 
busca de ·investimentos 
para Galiza e retorna-. 
ron decindo.que ostra
taran ben é que xa se 
vería. E que se ia ver: 
nada de nada. Certa
mente, as viaxes de 
Fraga a Latinoamérica 
teñen froitos semellan
tes, máis iso non debe 
aledarnos que xa se. sa
be "mal de moitos, 
cons0lo de tontos". 

.'O .nacionalismo 
deberá dialogar con 

todás as forzas políticas 
con tal de-·que sexan 

tende a darlle ·a estas Saber quen somos e os nasos límites, sen 
cuestións unha irrípor- . _paranoias -e.<lelírios de grandeza tan pro
táncia relativa, .sabe- prios da pqlítica fraguiana, non-é máis que 
dor de qu('. na práctica - unha condición prévia e irnprescíndíbel pa-
re a I o nacionalismo ra fac~r-qn pFOxecto de país creíbel e viabel 
móstrase absolutamen- que poda ser-asumido por un povo galega 
te rnóderado cando go~ que se ·algo ten é unha sábia desconfianza 
v:ema, redu.c~do tales polos vendedÓres de paraísos invisíbeis. Al-

O nacionalismo- en Ga
liza, .. aínda cun c-on.tido 
de esquerda próprio 
dunha sociedade pouco 
desenvolvida,.·deberá 
establecer relacións _ 

proclamas . e. av€hturas gúns s0ciólogós afeizoados que operan en 
. ~ ~ . 
inequ1vocament~ '. 

· .democráticas" . no eido intemadonal Galiza creen que o galega é atrasado, into
a mera retórica ou re- , lerante e fundamentalista sen decatars~ de 
sábios do-pa.sado. ql!~ ,xa . outrqs .máis .~visados saben que o 

,,.· comportamento do galega está.máis perto 
- · En ·~ta ·ocasión, pre- daquel comprensivo: '1Deus é bon ,- máis a 

senciando unha perorata dún líder do BNG _ demo non·é roa.o".+ 
sobre do conflíto na ·ahtiga lugoslavia na: · · 
·qué se falaba dun IV Re.ich que percorría 
·:Europa un ~istente comentába1le a outro: 
"O IV Reich é Fraga, ·non'1• Fo outro res-' 

· postab.~: "Sí, daro'!; e aplaudían a rabear> 
!Mais nÓutros -segmentos de povoacion máis : 

MANuEL CAO FERNANDEZ é 
profesqt ·da Facultade "de 'Económicas ¡fe Santiago 

••. • '. 1 
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·fUXITIVOS 
. XESOS VEGA 

Non-facia falta pbsuir especiais dotes 
preditivas ou ser un consumado espe
cialista no periodismo especulativo pa
ra saber que Manuel Fraga e Frap.cisco 
Vázq\}ez ian utilizar unha sobredose de 
verbalismo a respeito da negociación 
dunha nova fórmula de fin.anciarnento 
autonómico. 

Necesitan agachar un pasado que non 
os beneficia: ambos aceitaron o actual 
sistema de financiamento --estabeleci
do ~n 1992 e parcialmente modificado 
coa cesión do 15% do IRPF no ano 
94- apesar da total dependéncia que 
se consagraba no mesmo (menos de un 
10% dos ingresos que manexa anual
mente a Administración galega proce
den de tributos cedidos ou próprios) . E 
se un analisa a letra miúda da vida eco
nómica oficial descobre que no ano 
1995 a Xunca recadou un 11 % ( 7 .000 
millóns de pesetas) menos do previsto 
naquelas fontes de ingresos que apre
sentan un maior nível de autonomía 
(impostas sobre sucesións, transmisións 
patrimoniais, actos xurídicos documen
tados, taxa do xogo, etc.) . Con este fra
caso recadatório pódese entender que 
Fraga non teña reclamado até agora 
nengunha potestade normativa sobre os 
impostas xa cedidos. Para que reivindi
car máis autonomia fiscal se a cativa 
que~gora existe pon en evidéncia unha 
grave incapacidade dos que dirixen a 
Facenda galega? 

Antes do 3-M, Francisco Vázquez mo
veu todos os fios do seu poder fáctico 
para bloquear ou descafeinar a criación 
dunha figura impositiva xenuinamente 
autónoma: a chamada ecotaxa. Na sua 
particular xerarquia de valores políti
cos, os intereses económicos de ENDE
SA, Unión-Fenosa ou INESPAL de
mostraron posuir unha. maior releván
cia que calquerconsideración a respeito 
do necesário reforzamento da autono
mia financeira do govemo galego. 

Fuxen desesperadamente dun pasado 
recente que non encaixa con esa auto
proclamación de "Supermans" dunha 
Galiza prisoneira das artes diabólica 
de Pujol. Que lles espera ao remate da 
fuxida? • 

XESUS VEGA é , 
profesor da Facultade de Económicas de Santiago e 

deputado do BNG 

con forzas política.S con poder real e repre
sentativas de realidades· similares. ·Se fose 
verdade, que a sociedáde galega que preteh-· 
de represeñtar 'o nacionalismo ten como re
ferentes as organizacións· políticas arriba 
menciónaélas a nasa ··situación· sería dramá
tica ou esperpéntica. Po'r sorte, a realidaéle 
donoso país é moi diferente. Para empezar, 
o nacionalismo deberá dialogar con todas 
as forzas políticas con tal de que sexan ine- -
quívocamente democráticas e contrárias 
explícita e il.1}.plicitamente á violéncia. Ha 
de privilexiar as relacións con outras orga
nizacións nacionalistas mantendo unha 
·maior ou menor identificación con unhas 
ou outras segundo as diversas sensibilidades 
existentes no actual BNG. 

informados e imprescindíbeis para que o 
' prox.ecto nacionalista galega vaia cara 

adianté, as reaccións son moi distintas e 
concrétanse nun importante receo ou ex
p líc i tq re~eite <liante das posicións do 
BNG. O novo mapa político saído dás elei
cións do 3 de Marzo pode contribuir a en
sanchar e enriquecer o nadonalismo galega 
c;cia relación con forzas -políticas tamén 
afins e máis importantes. 

Xosé Lois -

\ . 

.~~/ 
A liberdade de relacións cos diversos colee- Para finalizar gostaríame visualizar cun 

e, 
tivos e organizacións políticas ha de ser exemplo concreto e r"ecente as diferéncias 
asumida sen complexos, rnais, a opinión do - que comportaria a adopción de cámbips na -
BNG como compéndio da pluralidade que política de alianzas. · Pasou por Santiago o 
aniña no seu seo h.a de ser únita e· atenderá Chanceller alemán Helmut Kohl con oca-

~ . 

I BAtA~t~L~:E~ERD~ 
en exclusiva aos intereses xerais da nosa te,- ·sión do traspaso de poderes d~ Presidéncia 
rra. Cos límites antes indicados conxugara- da Unión Europea de Alemaña a España a 
se a liberdade de actuación dos colectivos mediados .. de 1995 e, polo que dixo a pren-
coa ur:iidade de ación do grupo. Certamen- sa, o BNG negóuse a asistir alegando que a 
te, ex~stirán dificultades e discusións pero, UE era pefJ{udictal ·para Galiza. U_n grupo 
nesta altura, pretender dispoñer dunha or- de manifestantes, mesmo despregou pan-
ganización nacionalista única e con disci- cartas en portugués contra Kohl e a CEE. 

· ... -.. - ..,.;.-_- .,. ·- _ - _;- -

plina férrea é, ademais de absurdo e imposi- Ao tempo a cidade de Santiago de Com-
bel, negativo; pois. para poder ter en corl.ta, . . . po·stela intentaba acadar o apoio de Kohl e 

,_ - ·- . ... ~· '• - - .. • & - - __ .,. .. -# - -..:- .: .:- .- :-·~ -:--':_ ...:~-~ .:. :-. - - - . - •• _ ___ _,_A_ --: 0 ·.-· - -·.h -·:: - o - ~·- ':" '!"' - - - .. --.:-•• :.-:...·-:.. "':. - :.•:: :--:...:·. -:.- -·,...,--: ... ' ';&o "';- ·:· ~ -.:.#~-::-=-:: ·.;:......·.-. ·;,.---;: ~· .... :.• ;._..:: -::-.: .:.· :... ... :·:-: .. _- .- ..:.."' --:...-,,.: _-.::-_-,.:··-
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PARLAMENTO 

O PP .cámbia de atitude e impéde 
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c .. Os camiños non serán 
só de Portomeñe 

. a entrada dos sindicatos na comisión do xogo. O proxecto de lei de 
protección dos camiños de 
Santiago volveu ao pleno 
para a sua aprobación 
definitiva e por unanimidade 
notabelmente modificado ao 
respeito "do texto apr.esentado 
polo governo. Un dos 

* CARME VIDAL 

O PP pasou por riba da regulamentación parlamentária para 
volverse atrás da aprobación inicial e unánime en pleno da ini
ciativa apresentada polo BNG para modificar a lei de xogos e 
apostas de Galiza facéndolle unha engádega para que recollera 
a preséncia dunha delegación sindical na Comisión de Xogos. 

O cámbio na actitude do PP ao 
respeito de recoñecer a preséncia 
dos sindicatos máis representati 
vos na Comisión do Xogo foi en
tendido polo BNG e PSOE como 
resultado das presións dos em
presários no sector sobre o parti
do que non verían con bos olios o 
control dos sindicatos. Pilar Garcia 
Negro, mentora da modificación, 
chamou a atención sobre a impor
táncia da representación sindical 
nun "sector de especial releván
cia económica e conflitividade la
boral", razóns que xustificaban a 
preséncia na comisión dun mem
bro de cada un dos sindicatos 

máis representativos do sector. A 
"sorpresa" veu para á deputada 
nacionalista cando "o PP emitiu un 
dictame negativo unha vez que to
ra aprobado na cámara, nunha 
irregularidade sen antecedentes 
no xogo parlamentar'!. 

O socialista Roberto Taboada 
acusou ao PP polo seu compor
tamento parlamentar de "filibus
terismo político, asalto ·á legali
dade vixente e falta de respeito 
inaceitábel á cámara" e conside
rou necesário que os servizos 
xurídicos elaborasen un informe 
sobre para fixar se se estaban a 

.• 
vulnerar a regulamenfación do 
parlamento. As razóils de fondo 
do cámbio do PP son, para o 
deputado do PSOE que "quix~
ron gañar tempo perdéndoo, pe
ro tiñan claro que as presións 
ian impedir que se enchera ese 
valeiro e non lles interesa que 
estén presentes os sindicatos". 

O PP quixo responder á oposi
ción devolvendo acusacións e, a 
pesares de que aceitaran a toma 
en cor:,sideración da proposición 
tal como fara formulada, o depu
tado Roberto Castro xustificou a 
sua oposición dicindo que só 
aceitaban a preséncia dun re
presentante sindical o que "po
día significar que algún dos sin
dicatos quedar. fóra, poñamos 
por exemplo, á CIG" respondeu
lle ~ propoñente Pilar Garcia Ne
gro á que achacou querer "con
verter á Comisión de. xogo n_un-

A Xunta non recoñecerá as parellas:de feito, 
por supor unha 'discriminación para a familia' 
As parellas de feito non poderán 
ser recoñecidas legalmente por . 
supor este mecanismo un siste
ma de discriminación para a famí
lia tradicional e por ser unha re
g u l am entaci ó n sobre persoas 
que, maiormente, buscan estar á 
marxe da leí. Estes foron os dous 
argumentos principais do PP pa
ra rexeitar a iniciativa que busca
ba inslar á Xunta para recoñecer 
legalmente ás parellas de feíto e 
que, por primeira vez, da man 
dunha iniciativa do PSOE, chega
ba ao pleno do pasado martes. 

Despois de que o PSOE e o BNG 
defenderan a sua necesidade uti
lizando argumentos como o direi
to á igualdade e á liberdade e a 
existéncia de rexistos municipais 
e medidas tomadas polo Parla
mento Europeu contra a discrimi
nación de homosexuaís e lesbia
nas, quedaba a incógnita de cal 
serian as razóns esgrimidas polo 
grupo de governo en caso de re-

Daniel Barata elaborou toda unha teoria da família para negar o voto do PP á regu
lamentaclón das Parellas de feíto. A. PANARO 

xeitar unha iniciativa que, como 
dixo Olaia Fernández "tiña que 
ser perfeitamente asumíbel". Foi 
o deputado Daniel Barata quen 
se encargou de desvelar o misté
ri o nunha intervención na que 
sorprendeu pala búsqueda de ra-

zóns que non derán ao tacho co 
seu espíritu democrático. 

Barata, unha vez recoñeceu o di- . 
reito á ígualdade, á liberdade e á 
diferéncia, quixo cubrir unha "la
goa" dos discursos de Agostiño. 

oboación 

ha loita dual patronal-sindicatos". 

A deputada nacionalista aludiu 
na sua réplica á regulamentación 
laboral exterior á cámara que re
coñece á representación sindical 

· e xustificou a "viraxe bochorno
sa" do PP por "presións da patro
nal do sector que ten sido acusa
da d_e prácticas mafiosas": Dir.i
xíndose ao escano do presidente 
da Xunta, Pilar García Negro per
guntoulle "quen manda neste pa
ís?" e as razóns de por que nes
te sector concreto non se estaba 
a considerar como legal a repre
sentación sindícal recoñecida pa
la normativa laboral. 

,A.gora, para que a comisión do 
xogo . contase con representa- . 
ción sindical teria que ser apre
sentad a unha nova iniciativa 
parlamentar para ser consen
suada entre os tres grupos .. • -

Vega e Olaia Fernández: nengun 
dos dous fixera alusión a unha 
institución fundamental como. é a 
tamília que ia ser o eixo do posi
cionarnento do PP. Para o grupo 
de governo, o recoñecemento 
das parellas de feíto supón unha 
discriminación á família tradicio
nal dado que, tendo os seus 
mesmos direitos, seria unha 
unión que se poderia romper pa
la própria vonta<;le, coque presu
puxo as condición de perpetuida
de e obrigatoriedade do matrimó-. 
nio. Pero non foi esta a única ra
zón pola que o PP non apoiou ~ 
iniciativa lexislativa. Sen facer en 
nengun momento mención ás 
parellas de homosexuais e les
bianas-, Daniel Barata enumerou . 
toda sorte de situacións nas que 
duas persoas .heterosexuais con
viven sen formalizar a sua unión 
para dicer despois que "como le
xisladores hai que g11raritir a sua 
liberdade" e non "impoñer nor
~as_ a quen fuxe das no~mas". + 

- cámbios introducidos, a 
través dunha emenda 
nacionalista, foi que as 
competéncias sobre o tema 
dependerán da Conselleria de 
Cultura á marxe de quen teña 
a sua titulariedade. A eiva do 
texto orixin.al debiase, 
segundo o voeeiro 
nacionalista, Bautista Álvarez, 
ao sentir de Vázquez · 
Portomeñe de querer ostentar 
a sua ·"propriedade" fose cal 
fose o seu destino político, é 
dicer, "a levar o Camiño 
consigo mentras Escrivá de 
Balaguer non llo quite".• 

c .. Socioloxia da familia 

O debate soore o 
recoñecemento legal das 
parélras de feíto levou ao 
deputado do PP, Daniel 

_ .: . Barata ·a apresentar un 
· .. balance sociolóxico da · 

evolución dáinstitución 
.JamiUar. Entre as novas 
formas que citou destacou as· 
famílias extensas que son, ao 
seu dicer, as formadas por un 
senfin de "parentes políticos" 

r ~ habidos de anteriores 
matrimónios dos novas 
cónxuges. Serian, pois, e 
cando menos, os tillos da ex-

, muller do home e os do 
ex-home da muller. Outra 
variante estaría nas famílias 
de "deseño" e no meio delas 
as habidas por sistemas como 
"axéncias matrimoniais". 
Xunto esta evolución da 
"institución familiar" unha chea 
de unións como as próprias 
de "sectores de ignoráncia e 
miséria nas que esta situación 
se equipara co matrimónio" -
citou paises como Paraguay 
ou Cuba-, os·que non .casan 
por garantir o cobro de 
pensións, os mozos que se 
xuntan sen formalizar a sua · 
unión ... Toda un ha che a- de 
persoas sobre as que o PP 
dixo non querer lexislar por 
"garantir a sua liberdade de 
estar fóra da leí". + 

... -..-..-.:~, ' !..: "' " 
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Resposta a directrices da Xunta, denúncian outras asociacións 

PP e PSOE pactan desaloxar 
aos ·nacionalistas do ConseHo da Xuventude 
O dirixente de Novas Xeneracións 
do PP, Xosé António Constenla, e 
un dos máis enfrentados opoñen
tes, o secretário xeral das Xuven
tudes Socialistas, David Balsa, 
aparcaron as suas diferéncias pa
ra repartirse a dirección do Con
sello da ,Xuventude (Constenla 
Presidente e Balsa Vicepresiden
te) e desbancar aos nacionalistas, 
que participaban nunha executiva 
ampla, na que tamén estaban In
tegrados os xóvenes populares e 
várias organizacións de caracter 
social e xuvenil. O consenso para 
governar o CXG tora acadado 

nos procesos eleitorais do 92 e 
do 94. Agora, o vindeiro Sábado 
27 sairá a nova dirección de so
cialistas e conservadores. 

vários membros de Galiza Nova, 
nomeadamente o xerente do 
CXG, Roberto Vilameá, e ao ago
ra deputado do BNG Bieito Lobei
r~ As denúncias de Balsa chega
ron a incluir unha petición á Xunta 
para intervir no Consello e clausu
ralo t~mporalm~nte, para abrir un
ha investigación en relación co 
seu presuposto, que supera os 25 
miUóns e é aprobado polo Parla
mento. As iniciativas· de Balsa na
que! non atoparon eco-no Gover
no e mesmo significaro.n unha 
querela contra el do seu novo alia
do, X.A. Constenla. • 

Segundo denunci_aron dirixentes 
doutras asociacións non políti
cas, os xóvenes do PP e PSOE 
chegaron a un acordo respon
dendo a unha directriz marcada 
pola Xunta para apartar aos na
cionalistas da dirección do Con
sello da Xuventude. David Balsa 
mantivera un longo conflito co 
Consello, algo que o. levou a acu
sar de irregularidades contábeis a 

CANDO SE COMPARA 
HAI QUE DECILO TODO 

·RESPOSTA A MANUEL CAO 
MANuELMERA 

En dous artigas publicados en A Nosa Terra nº 721, 
Manuel Cao, fai referéncia á "democrácia" e ao desen
volvementó dispar das duas Coreas, dun xeito tal que 
da por bó o sistema actual, desmellorando de paso a al
ternativa socialista e deixando dúbidas sobre o valor -
que o nacionalismo galego, concretamente a UPG, lle 
daba á democrácia nas suas orixes. T eño por Manuel 
Cao un profundo respeito, pero coido que hai nestes ar
tigas unha visión distorsionada de feitos históricos e do 
contexto intemacional actual. 

Preténdese no artigo "Facer normal a democrácia" san
tificar a democrácia existente, dándolle un valor abso
luto, e na que o BNG tería que beber para estará altura 
dos tempos. Esta postura adubiasecoa de mobilizar á so
ciedade e adoptar políticas progresivas. Esquéncense a 
inxustiza social e o feíto de que os sectores pobres da so
ciedade (máis dun 40% son parados ou subempregados, 
e un 35% dos asalariados eventuais) quedan excluídos 
por carecer d~ médios para unha participación _social 
activa ... iso si: democráticamente. 

Desde o nacionalismo galega, especialmente d~sde a 
UPG na que militamos daquela gran parte dos cadros do 
nacionalismo actual, déuselle sempre á democrácia un 
papel fundamental, tanto no que respeita á participación 
social como recoñecemento doutra~ alternativas políti
cas. Demostra isto non só a loita contra.a ditadura fran
quista, senón a política frentis-
ta e a criación e fomento de 

mocrática convencional (se convencional é o modelo 
USA e da Unión Europea). 

No artigo ''Evolución dispar das duas Coreas", despois de 
dar alguns dados económicos sobre ambos paises, afirma 
que: Corea do Norte ten os mesmos problemas estruturais 
típicos do socialismo real que acabaron sumindo á povoa
ción na miséria económica apoiada por unha represión 
política absurda e férrea. No caso de Corea ·do Sul enfati
za o seu grau de desenvolvemento e qae encetou a via de
mocrática parlamentar. Hai nesta análise falta de matices 
e un distinto xeito de mirar ás cousas. Senón como se po
de esquecer que a acumulación de riqueza en Corea do 
Sul realizouse sobre unha ditadura férrea, a negación dos 
partidos políticos e sindicatos, a proibición das folgas e 
duras condicións laborais. Ou que Corea do Sul recibiu 

. cuantiosas axudas americanas (até hoxe o país máis rico e 
poderoso do mundo, e nos 40 cun 40% do PIB global). 

Non hai dúbida que Corea do Norte non é o exemplo 
socialista: pero tampouco Corea do Sul é o camiño a se
guir, abonda con ver as protestas obreiras e estudantís 
que se suceden arreo, a forte represión policial, a corrup
ción e a militarización existente. Dise-que en Corea do 
Sul hai problemas ecolóxicos, que faltan mecanismos de 
distribución (xeito suave de recoñecer a dualidade social 
e a explotación de clase), e que existe retraso tecnolóxi
co respecto de Xapón. Hai neste colocar na balanza ás 

- duas Coreas unha intención 

-organizacións de masas. T ratá
base, iso si, dunha concepción 
de democrácia popular na que 
o protagonismo estaba, funda
mentalmente, nos obreirns, la
bregos, mariñeiros ... Oiferén
cia notábel coa situación ac
t~1al, na que esta céntrase na 
alta burguesía e nos sectores 
estranxeirizantes, que, inteli
xentemente, manexan desde a 
sombra unha clase média inca
paz de ver o que lle depara o 
futuro, ·agás excepcións que 
son sobradamente coñecidas. 

'E . squécese que os sectores 
manifestq de destacar as ven
taxes do sistema imperante 
no Sul frente aos anacronis
mos do norte, iñorando cues
tións xeopolíticas e os acon
tecementos dos últimos anos. 

pobres da sociedade 
(máis dun 40o/o do cal 

son parados ou 
subempregados e un 35% 

asalariados eventuais) 
quedan excluidos, por carecer 
de médios, da participación 

social activa" 

Arguméntase, cando menos 
isto parece, q~e o socialismo 
en si mesmo levou a Corea 
do-Norte á situación actual, 
polo qué se trataÍia dun réxi
me baseado nun sistema per
verso en si mesmo, esque
cendo a guerra fria, o carác
ter dominante na economía 
internacional do capitalis-

Se cadra preténdese quitar pe
digri democrático ao naciona
lismo por ter proposto no seu 
dia métodos violentos para rematar coa ditadura e conse
guir a liberdade para Galiza. Se asi fose, só os que obede
cían ao_ rexime ou facian oposición.de salón estarían lexi
timados como· demócratas. Na situación actual, cunha 
democrácia limitada, desde o nacionalismo ·utilízase ex
clusivamente a vía política, mobilización e institucións, 
para rematar coa colonización de Galiza e ampliar a par
ticipación social. Hai dúbidas ?. Coido, espero, que isto 
non lle quite o sono a Cao, xa que o nacionalismo non 
tivo nas suas orixes, nen hoxe ten, unl-ia definición de-

mo, e qe que este é o primei
ro intento de conseguir un 
réxime baseado na igualda-

de, frente a séculos e múltiples experiéncias do capita
lisrim. Asi como que o grao de participación social e os 
resultados económicos foron e son diferentes en cada 
país con sistema socialista, ainda que haxa problemas 
comuns e importantes semellanzas. En fin, non se fan 
comparacións cos centos de países capitalistas qµe son 
cada dia máis pobres, ou co feito real de que cada vez 
máis a riqueza se construe sobre unha maior precarieda
de social e laboral mesmo nos estados máis ricos ... Can
do se compara hai que decilo todo.• 

O divino 
automóvel 
Eduardo Galeano considera 
funestas as consecuéncias do 
modelo de transporte co auto
móbi 1 privado na América La
tina. "Palas rúas de América 
Latina -escrebe no semanário 
BRECHA de Montevideo- circu
la unha ínfima parte dos co
ches do mundo, pero algunhas 
das cidades máis contamina
das do mundo están na Améri
ca latina. Nunca tantos sofre
ron por tan poucos. O 
transporte público desastroso 
e a auséncia de ciclovias fai 
obrigatório o uso do automó
bí I, pero a inmensa maioria1 

que non pode compralo, vive 
amedrentada polo tránsito e os 
fumes. O espazo para os vian
dantes redúcese e, a cada, 
máis coches se cruzan e me
nos persoas se encontran. Co 
deus das catro rodas pas<;i o 
mesmo que con todos os deu
ses: nacen para servizo da 
xente, coma esconxuros máxi
cos contra o medo e a soida
de, e rematan poñendo á xen
te ao seu servizo. (. .. ) No ano 
1992 houbera un referendo en 
Amsterdam. Os habitantes da 
cidade holandesa resolveron 
reducirá metade o espazo1 xa 
limitado que ocupan os auto
móveis. Tres anos despois 
proibiran o tránsito de autos 
no centro de Floréncia, proibi
ción que se vai estender á ci
dade enteira a medida que se 
multipliquen os tranvías, as 
liñas de metro, as vías peato
nais, os autobuses e as ciclo
vias. Pronto se poderá atrave
sar toda a cidade sen riscos a 
pedal, na máquina que hai 
cinco séculas inventara un 
viciño de Floréncia chamado 
Leonardo da Vinci. No entan
to, un informe oficial confir
maba que os automóveis xa 
ocupan máis espazo que ·as 
persoas na cidade norteameri
cana de Los Angeles".+ 
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·A Xunta 
en cadeira 
de rodas 
"Cada vez está máis extendida 
na opinión pública a idea do 
agotamento e da.parálise do 
actual governo galego" -di o 
comentárto editorial de O Bo
miN da CIG nos Servizos Cen
trais da Xunta. "Acabaron 
aquelas colas de conselleiros 
ás oito da mañá diante do des
pacho de Fraga; aquelas via
xes a Madrid do Presidente, 
que no mesmo dia visitaba 
dezasete ministérios e ainda 
lle quedaba tempo para pasar 
por Génova 13 e dar as últi
mas instruccións á Aznar. A 
falla de iniciativa nas distintas 
consellarias é tal que o único 
salientábel últimamente son as 
xornadas e cursiños que orga
niza a consellaria de Manolita 
Besteiro. O parón vese ben na 
consellaria da Presidéncia, 
incapaz de facer algo que non 
se aparte da pura rotina: unña 
ridícula oferta de emprego e 
un concurso de traslados para 
o personal funcionário. (. .. ) 
Mal lle debe ir a Dositeo can
do é incapaz de asumir unha 
mínima crítica e oculta tanto 
aos representantes de persoal 
coma aos trabal lado res da 
Xunta os resultados da avalia
ción das unidades piloto para 
o 95. Acabaron os tempos de 
trunfalismo. Por moito que o 
xefe do Gabinete de Comuni
cación intente maquillalo, a 
realidade imponse. A Admi
nistración galega precisa dun
ha cadeira de rodas para se 
poder mover, e parece que a 
causa vai a máis". • 

Unha sociedade 
colonizada 
o IDEAL DE GRANADA entrevista 
a Xosé Manuel Beiras. "O pro
blema do sub-desenvolvemen
to imprime carácter á Caliza. , 
A sua economía é periférica. E 
unha nación sen Estado, coma 
Euskadi ou Catalunya e vive 
unha situación colonial que se 
manifesta no comportamento 
e na ideoloxia das persoas. 
Ainda que houbese modifica
cións coa Autonomia nos últi
mos quince anos, o colonialis
mo pervive nas estruturas 
mentais. Caliza é unha socie
dade colonizada". O entrevis
tador pergunta se a Caliza non 
é un povo marcadamente indi
vidualista, sen senso colectivo. 
"Na Caliza a organización era 
cómunal, como se demostra 
ainda na metade dos montes 
que son de man comun. As 
organizacións galegas tenden 
á integración e a base é a pa
rroquia. O individual-ismo 
nace como defesa contra o 
concello imposto,·contra a 
destrucción da trama própria e 
a imposicion do Estado. E 
como dicer que o labrego ga
lego é submiso. E as loitas dos 
labregos no sécu lo XV? E as 
revo ltas contra os señores da 
terra no XVIII? E o trunfo do 
Frente Popular? Ao derradeiro 
guerrilleiro, un fuxido que 
chamaban O Piloto matárono 
no 64 nun salto do Miño. 
Como se entende o Maquis 
sen apoio social?+ 
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A peculariedade demográfica 
máis acusada da povoación· ga
lega segue a ser a dispersión. 

Na estrutura do hábitat atopa
mos a característica máis pecu
liar do país que é a distribución 
da povoación. Xosé Manuel Bei
ras saliéntao na sua obra Es
tructura e problemas da poboa
ci ó n galega e cita a Otero 
Pedrayo que falaba dunha dis
persión ancestral. No Estado hai 
unhas trinta mil entidades de 
povoación entendendo por tal 
vilas, aldeas, cidades, lugares, 
etc. Na Galiza están a metade 
desas entidades, cando só ten 
poucq máis do seis por cento da 
povoación do Estado. Ternos 
unha característica peculiar que 
é a dispersión. O hábitat espa
ñol, coa excepción de Astúries, 
non está tan disperso. 

O Estado tratou á Galiza 
como se ese carácter diferen
cial non existise. 

O espallamento da povoación 
ven de feito desde as primeiras 
informacións históricas. Agudi
zouse a partir do XVIII coa ex
plosión demográfica e o aumen
to da presión sobre a terra para 
sobreviver, que levou a aprovei
tar até os últimos recunchos. 
Unha povoación espallada trae 
unha série de problemas á hora 
de cobrer necesidades sociais , 
desde a escolarización dos ne
nos até prever teléfonos, servi
zos sanitários etc. Pero esta pe
culiaridade non é única: Suiza, 
que ten unha orografia complica
dísima, gábase de non ter un só 
fogar sen teléfono e outro tanto 
pasa nos Midlands ingleses. 

En España diminue o número 
de concello pero non na Galiza. 

Para nós o concello é un ente ar
tificial, unha superestrutura políti
ca chantada por riba da unidade 
de povoamento que é a parró
quia. A diferéncia do que pasa é 
que na Galiza non había un só 
concello con menos de cen habi
tantes ainda que en Lugo e Ou
ren se xa ternos algun concello 
con menos de mil. Pero mentres 
en España, un concello de dez 
mil habitantes ten sempre núcleo 
urbano (coa posíbel excepción 
de Astúries) aquí ter dez mil ha
bitantes non significa que exista 
unha vila como tal. Hai que lem
brar que utilizamos a metodolo
xia do Instituto Nacional de Esta
dística para definirmos zona rural 
(de até 2.000) , intermédia (de 
2.000 á 10.000) e urbana (de 
máis de 10.000). Mesmo conce
llos como A Coruña e Vigo son 
ben distintos. No primeiro, a 
maioria da povoación vive no nú
cleo mentres que Vigo ten unha 
zona rural moi rica, con corenta 
ou cincuenta mil habitantes. 

Os dados do seu traballo sa
lientan a concentración da po
voación sobre o eixo atlántico 

Mesmo xa se fala da Galiza con
centrada arredor da autopista, na 
beira do Atlántico. Non do mar 
porque o que é o Cantábrico lu
cense perde povoación. A área 
que máis medrou nestes trinta 
anos é a das Rías Baixas, que ten 
unha densidade de povoación su
perior á de Holanda, con seiscen
tos habitantes por quilómetro ca
drado. A província de Pontevedra 
ten cinco veces máis densidade 
ca de Lugo e Ourense. 

Espallamento xeográfico, pre
dominio rural, denso povoa
mento, mobilidade e avellece-

GALIZA 
ANOSATERRA 

Autor de A poboación galega entre 1960 e 199·1 

Abel López 
"Nas tres últimas décadas, a povoación non ·só baixa 

no campo senón tamén nas cidades" 
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circulo diabólicamente: cando os 
emigrantes retornan, case sempre 
maiores, engrosan o grupos de 
maior idade. 

· Que lle pasa a unha povoa
ción que avellece? 

O ano 91, atopámonos con que 
o número de vellos e mozos 
está case equilibrado e no rural 
xa hai máis vellos ca mozos. 
Económicamente avellece a po
voación laboral. Para esta .povo
ación activa de entre cincuenta 
e sesenta e cinco, é máis difícil 
reciclalos, e recolocalos se que
dan no paro. Tamén ternos que 
citar as consecuéncias políticas. 
Cando máis avellecida é unha 
povoación, máis conservadora 
é, máis temor ten ao cámbio. 

A GALIZA TEN UNS NÍVEIS ALARMANTES DE REGRESIÓN DEMOGRÁFICA, TANTO NO CAMPO COMO NAS CIDA· o avellecemento da povoación 
, , , é un fenómeno que vai ligado a 

DES. ESTA E UNHA DAS CONCLUSIONS DE A POBOACION GALEGA ENTRE 1960 E 1991 QUE VEN DE PUBLICAR desenvolvemento do capitalis-

ABEL LÓPEZ NA COLECCIÓN ESTUDIOS DA ZONA FRANCA DE VIGO. O TRABALLO OCÚPASE DA DISTRIBUCIÓN mo. Hai o que chamamos transi
ción demográfica. Nunha socie-

00 HABITAT A ESTRUTURA POR IDADES, O MOVIMENTO NATURAL DA POBOACIÓN É OS MOVIMENTOS MI· - dade agricola hai un equilibri9 

GRATÓRIOS NAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS. ABEL LÓPEZ É PROFESOR DE ESTRUCTURA ECONÓMICA DA UNI· · demográfico baseado en taxas 
alta de mortalidade e de natali-

VERSIDADE DA CORUÑA E PUBLICARA EN 1968, XUNTO CON ALBINO PRADA, A OUTRA ECONOMIA GALEGA. dade. Na sociedade industrial 
hai equilíbrio pero a níveis moi 
baixos:- nace pouca xe!)te e 

mento son as cinco condicións 
que Beiras atribuia hai trinta 
anos á povoación galega. En 
que cambiou este diagnóstico? 

Perviven todas as condicións 
agás a emigración. Pero que~an 
as consecuéncias -da emigración. 
Na emigración exterior vaise xente 
moza que enriquece a demografia 

do país de recepción. No entanto 
cae a natalidade pero só o feito da 
auséncia dos máis novos aumen
ta automáticamente o avellece
mento da povoación. Os demó
grafos consideran que para a boa . 
saude dunha povoación os vellos 
( maiores de 65 anos) non debe
rian representar máis do doce por 
cento. Pala contra, os menores de 

· A. IGLESIAS 

quince deberían representar o do
bre: un 24 ou .25 por cento. Que 
entendemos por povoación san? 
Se tomamos por exemplo unha de 
1.000.000 de habitantes, deberia 
ter 240.000 ou 250.000 rapaces e 
120.000 vellos . Se emigra unha 
parte importante de entre vinte e 
corenta aumenta o avellecemento. 
Unha consecuéncia máis pecha o 
• ' .• ' • ... ·r • • • , .:.'.t," •., • :. . ~ , 1 .. ., .' 

morrren poucos. A transición 
causa de seu avellentamento da 
povoacion. Primeiro diminue a 
mortalidade catastrófica, des
pois a ordinária etc. O que está 
pasando na Galiza é normal , 
pero a situación dependente do 
país agravou a situación. 

Como pode evoluir a situa
ción demográfica? 

Os resultados en demografia non 
se notan en prazo curto. Agora es
tamos padecendo a emigración 
dos anos sesenta. A grande caida 
da natalidade nótase do 81 ao 91 , 
unha década na que a penas hou
bo emigración. Se a povoación ga
lega quedo.u estancada nestes trin
ta anos non é porque non tivese un 
potencial endóxeno de crecemen
tó, senón pola emigración. De esta
ren razoábelmente equilibrados os 
movementos migratórios, a Galiza 
teria hoxendia máis de tres millóns 
de habitantes. Neste trinta anos o 
crecemento vexetativo foi de máis 
de catrocentas. mil persoas, pero 
destas aporta apenas 23.ooo: Neu
tras palabras, a década do sesen
ta, con ser fortemente migratória, 
aportou máis da metade do crece
mento vexetativo distes trinta anos. 
Nos paises nórdicos, onde primeiro 
se manifestou a caida da natalida
de, parece que está a recuperarse 
algo: A situación é preocupante 
aqui e na Alemaña, que ten crece
merito cero. Que vai pasar nos pró
ximos anos? A verdade é que non 
sei como se .poderá recuperar . 
Mentres haxa a precariedade labo
ral que agora ternos non parece 
que as parellas se poidan. animar a 
teren tillos: Na sociedade labrega, 
os tillos son un activo e un seguro 
para a vellez. Nunha sociedade in
dustrial pasa case o contrário: os ti
llos son considerados unha carga. 

Tanto o PP como o PSOE 
coinciden en re·comendar _a 
concentración urbana para 
promov~r o crecemento e ab
sorber á povoación labrega. 

Un dado de grande alarma e preo
cupación é que non só baixa a po~ 
voación no campo senón na cida
de. No ano 93 A Coruña, Ferro! e 
Lugo xa teñen o crecemento ve
xetativo negativo; isto é, que mo
rre máis xente da que nace. As 
sete grandes cidades onde mora 
un millón de persoas tiñan nese 
mesmo ano un crecemento de 
308 persoas.+ 
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AUG~, apoio do_ reiterado, perdeu oito repres~nta~~~s Na Asamblea Nacional elexiron como secretário a Anxo Iglesias 

Os CAE queren 
As organizcicións nacionalistás 
consolídai1se na Ui1iversidade .de. $~n~iago 

- · unha organización -que ·englobe 
-o ensino médio e o universitário 

*A. ESTÉVEZ 

O Xoves 18 celebráronse en 
Santiago as eleicións de repre
sentantes de alunos ao Claus
tro da Universidade. Duas ór
ganizacións nacionalistas, 
CAF e MEU, empataron no nú
mero . de representantes: vinte
dous cada unha. A asociación · 
que apoiou ao reitorado, AU
GE, baixou de vintenove repre
sentantes a vinteún. Para os 
grupos que se opoñen á políti
ca de Dario Villanueva, AUGE 
pagou o seu apóio a esta coa 
desconfianza dos estudantes. 

De calquer xeito, os acordes en
tre diferentes grupos poden facer 
cambiar o panorama .post-eleito
tal: As candidaturas apresentadas 

. ·en diferentes faculdades entraron 
en ·conversas COFI grupos' como 
FACU (Federación de Asocia
cións de Faculdade) que .•. con on
ce claustrais, pode converterse 
nun importante colectivo de apoio 
para o reiterado, como nestes últi
mos meses fixo AUGE. Polo tan
to, a constitución dun grupo maio
ritário que aportara estabilidade á 
equipa de Dario Villanueva é un
ha posibilidade a ter en conta. 

Durante a campaña, os repre
sentantes dos CAF talaban da 

.. unión das. forzas-. de oposición, 
que levaban nos ·seus progra
mas pontos como a democrati
zación do funcionamento da 
Universidade, concretándoo nas 
caréncias de vivencia e na pró
pria participación dos alunas no 
Claustro. Actualmente os estu
dantes representan · un 25% do 
Claustro, .que_as organizacións 
naci.onalistas queren acrescen-

tar ·até un 30%. Este ponto en
frentounos ·con AUGE, que re
xeifaron a proposta aliñándose 
co reitorado .- Segundo os CAF, 
hai motivos para 

'A unión 

que andivo perta do 20%. Gru
pos como os CAF achacan a 
atitude dos estudantes aos pou:. 
cos incentivos ao voto desde o 

Reiterado, senda 
as próprias orga
nizacións as que 
informan do direi-
to dos alunas. De 

ter esperanza so
bre estes -obxecti
vos mália a frag
mentación que 
derivou nos MEU. 
Ambas organiza"" 
cións coinciden 
nas ·suas reivindi
caci ó ns dunha 

das candidaturas 
de faculdade pode 
derivar nunha 

*A.E. 

Os Comités Abertos do Ensino 
(CAE) celebraron a sua 111 Asem
blea o Sábado 20 en Vigo. O le
ma foi Preparando o noso futuro 
e nesta reunión participaron co
renta· representantes dos CAE en 
diferentes comarcas do país. A 

institución univer- organización ·de 
sitária cos pés no · 

· calquer xeito, 
mália a aparente 
diversidade de 
opcións, con vin
tec in co asocia
cións apresenta
das ás eleicións, 
se prosperan as 
conversas entre 
as diferentes 

: organización estudantil con máis 
presenza no ensino médio tratou 
o panorama educativo na Galiza, 
a necesidade de mobilizacións e 
a posíbel colaboración con outros 
colectivos. Saiu elexido secretário 
xeral Anxo Iglesias, en substitu
ción de Francisco Vilariño. Ta
mén nesta asemblea se consti
tuiu unha nova executiva, con ca
tre representantes de bacharelato 
e seis de formación profesional. 

entre o ensino médio e o univer
sitário. Non ten porque ser ago
ra pero debemos achegar ob
xectivos", comenta Iglesias. Pa
ra os CAE, unha organización 
forte pode levar adiante as rei 
vi ndicacións necesárias nun 
contexto no ,que o ensino está 
senda relegado pala Xunta, con 
recortes nos orzamentos. Outro 
tema da ponéncia política dos 
CAE foi a Lei Pertierra, que re
xeitan por outorgar moito poder 
aos directores en detrimento da 
democratización dos contextos. . 

r apoio a 
1 . 

páis e atenta ás 
necesidades dos 
estudantes. Ou
tras asociacións 

! Villanueva" 
En canto á organización, os CAE 
eren que hai que acadar un com
promiso maior de cara aos proble
mas do ensino xa que hai unha 
tendéncia dos máis novos a de
sentenderse. "Moitos non saben 
cales son os seus direitos e cando 
se dá unha sanción improcedente 
non saben como defenderse. Non 
coñecen o funcionamento interno 
dos centros nen a existéncia das 
xuntas de delegados", di o novo 
secretário xeral. Para o curso que 
ven, os CAE teñen previsto come
zar unha campaña de información 
sobre direitos dos alunas e de fo
mento do asociacionismo. 

de carácter na-
cionalista, CA-
MEN, da Escola 
de Maxistério, ~ CAMAE, de 
Matemáticas, acadaron bons re-

·sultados nos seus centros, con 
c·atro e· tres repre
sentantes respeiti
vamente. 

Ademais dos 
acordes entre 
grupos de apoio 
ao reiterado, hai 
que reseñar que 
ALES, asociación 
de talante-liberal 
conservador, che
gou aos catorce 
representantes .. ~ , -
participación do 
alunado nas vota
ción s, que sem
pre é baixa, me
drou en relacións 
ás anteriores elei
cións en máis de 
tres pontos xa 

Interior 
da 

Faculdade 
de 

Vete!inária 
en lugo . 

o 
e: 
<( 
z 
<( 
a. 
.;: 

candidaturas de
canais con F ACU 
ou AUGE, as or-

. ganizacións na-
cionalistas quedarian como un
ha frente de oposición, coa me
tade dos claustrais. • 

"Cremas na necesidade de 
achegarnos aes CAF para criar 
unha única organización coa fi
nalidade de rematar coa división 

Na 111 Asemblea dos CAE foron 
convidadas outras organiza
cións; algunhas acudiron e ou
tras estiveron presentes a través 
de comunicados. Participaron 
Manuel Caride, responsábel co
marcal de Galiza Nova, Raquel 
Vizcaia, dos CAF e representan
tes da CIG, en cuxo local cele
brouse o encentro e con quen 
se asinou un protocolo de cola
boración. Tamén foi lido un co
municado do Sindicato Labrego, 
ADEGA e ANOC. • 

rector Xeral de ln, 
dú tria, para e tu, 
diar a viabilidade 
dos proxect s a 
pre entar nun pró, ' 
ximo Con ello. 
Uns días de activi, 
dade, n gociación 
e roldas de prensa. 

º
Director 
Xeral de 
Relacións 

Laborais, Xan Pe, 
drosa Vicente, le o 
xomal todas as !Ilª' 
ñás. Unha costume 
inei¡ewe a · .Ufl. ·pro, . 
be servidor da cou, 
sa pública .. Os de . 
GEA péchanse no 
concello de Vigo e 
tiran unhas vallas. 
Perfectó era de es, 
perar. En Santiago 
unha empresa da 
construcción, OC, 

O lado positivo 
Alguén en Madrid 
vai tomar nota de 
tanta ocupación e 
dilixéncia. A re, 
compensa pode ser 
un govemo civil ou 

das desgracias 
SA, que tiña de re, 
xente a un funcio, 
nário da Xunta de baixa por enfermidade, despide a to, 
dos os traballadores e pecha as instalacións. Algo moi 
normal, as empresas fantasmas morren cando cambea o 
color das adxudicacións. Nas Pontes, manifestacións e 
folga de fame. Éstes van a por tod~s. Obxectores para o 
servizo de Extinción de lncéndios. Man de obra barata 
e sen dereitós laborais. 

Pedrosa Vicente, está satisfeito. Vaise ver abrigado a 
convocar <lúas ou tres Comisións de Seguimento e Ava, 
liación. T erá que reunirse co seu homólogo do Consello 
Galega .de Relacións Laborais, seguramente_ nunha xor, 
nada de traballo no Gran Hotel de A T oxa. Por suposto 
e sen aprazamento~ posíbeis, unce unha xuntanza co Q¡, 

\ ( \ 1 •. ; \ ~ •• ' • ' • • 1 ,, • : •• ~ .·' \ .. 1 

un cargo a nivel de 
Ministério. Sair do 
ostracismo dunha 

administración de províncias e adquirir estatus de-home 
de Estado. 

Neste camiño, din por San Caetano, xa están algúns 
prebostes da Xunta de Galiza; Romay para Ministro de 
Sanidad, Permuy secretário par isa, Pérez Varela co ob, 
xectivo de resucitar El Imparcial, Alberto N uñez gover, 
nador civil de Guadalajara e Pablo Figueroa Director do 
Centro Penitenciário de Herrera de La Mancha. 

No caso de non contar nas quinielas de Aznar, tampou, 
co é para desesperarse. Sempre ·queda a posibilidade 
dunha Asisténcia Técnica, a xeréncia dunha Fundación 
ou de asesor nun Gabinete.• 
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Celebrouse a· 1 Semana 
Verde da Cañiza. 

A concelleria de Cultura e os 
centros de ensino da Cañiza 
foron os responsábeis de levar 

Os nacionalistas recoñecen tamén reticéncias interna.s ao aéordo ca PSOE 

O BNG de Moaña.responsabiliza a un concelleiro. 
socialista dos problemas que atraVesa _O pacto. . adiante a 1 Semana Verde, 

.-0- M.V. 

En Moaña tamén se resinten os pactos PSOE-BNG. Vários · 
cruces de acusacións na prensa entre os concelleiros Xosé 
Luis Leite (socialista) e Xosé Sequeiros (nacionalista) colocan 
en dificultades a governabilidade do concello, mália que o al
calde do BNG Xavier Abalo, considera que esta ainda é salvábel. 

Desde que chegou a democrácia 
aos concellos, o BNG governou 
nas duas primeiras lexislaturas e 
o PSOE nas duas seguintes. 
Desde 1987, co socialista Gandi
do Pena na alcaldia, a oposición 
do BNG fíxose moi forte, o que 
deixou non poucas secuelas, 
ainda perceptíbeis hoxe. 

A estes antecedentes súmase a 
situación financeira do concello, 
nas beiras da creba e con difi
cultades para pagar mesmo as 
nóminas mensuais. 

Estes problemas eran ben coñe
cidos polas partes que asinaron 
o pacto no mes de Outubro de 

1995, coa finalidade de planifi
car a xestión do concello até fin 
de ano. O saneamento econó
mico era, loxicamente, o obxeti
vo sobranceiro. Faltaba por fa
cer ainda a liquidación de 1993 
e 1994, o que provocaba que a 
contabilidade de 1995 non poi
dese estar tampouco cerrada. 

O BNG pide agora un novo pro
grama de governo pactado que 
contemple as medidas económi
cas necesárias para-dispoñer de 
liquidez. 

Meter en cintura a Leite 

Xavier Abalo ere que- os pro-

blemas de governabilidade ac
tuais derivan sobre todo da ac
titud e individualista de Xosé 
Luis Leite, quen, levaria tempo 
actuando "á marxe do seu pró- -
prio partido e dos acordos to
mados". Entre bambalinas os 
seus compañeiros de partido 
non negan en redondo esta 
acusación, ainda que cara á 
prensa cada qu~n defenda aos 
seus. 

En todo caso Xavier Abalo insis
te en que Xosé Sequeiros non é 
o responsábel da polémica, se
tlón Leite, ao tempo que . confir
mar que "Sequeiros actuou se
guindo sempre as dH"ectrices do 
resto do BNG", ainda que, mati
za, que "nas declaracións á 
prensa todos podemos ir ás ve
ces máis alá do debido". 

todo caso: os enfrentamentos. 
Leite procura manter intacta, 

.. no posíbel, a nómina de perso
al formada durante a etapa so
cialista, caso do cadro de per
soal da Escola Taller. O BNG 
parece o máis tendente ao re
corte de gastos prescindíbeis 
que permita sanear as cantas 
do concello. 

Pésie á insisténcia das fonte.s 
nacionalistas en que "o PSOE 
debe meter en cintura a Leite", 
as mesmas non deixan de re
coñecer. que no seo do próprio .. 
BNG conviven persoas máis e 
menos partidárias do acordo 
ca PSOE, o que. en moito;s ca
sos provocaría roces. inne.ce
sários. 

Xosé Luis .Leite, delegado de 
cuHura, e Xosé Sequeiros, de-· · 
legado de persoal polarizan, en 

O pasado L~ns dia 22,-o·alcalde 
Xavier Abalo, o portavoz. socia
lista Candido Pena e o conce
lleiro Xosé Sequeiros retoma- -
ban o diálogo.• 

Os infractores de Cangas·impiden unha demoUción por terceira vez 
Por terceira vez nas últimas se
manas os infractores urbanísti
cos de Cangas evitaron a demo-
1 i ci ón dun galpón, impedindo 
que o secretário do concello lle 
comunicase ao proprietário .a or
de de demolición. A semana pa
sadp., un número similar de per
soas, perta das 150, concen
trouse ante unha vivenda en 
Causo, taponando o camiño e 
logrando que o secretário muni
cipal non realizase a preceptiva 
comunicación ao proprietário. 
Dous días antes, fixeron igual 
ante a entrada dunha finca. 

que se celebrou desde a 22 
até o 26 de Abril. Foron os 
estudantes os protagonistas 
con. diferentes obrado iros, 
visita ao Parlamento e un 
intercámbio cultural coa vila de 
Melgago. O poeta e escritor 
Carlos Oroza foi o invitado da 
.Semana, dando unha. 
conferéncia na Casa da 
Cultura.• 

Cuiña abrazouse 
a Borrell 

O Ministro en funcións, 
Josep Borrell, _inaugurou o 
pasado Venres dia 19 o 
.tramo de 18 quilómetros 
entre O Porriño e Batalláns, 
pertencente á autovia Rias 
Baixas. O máis chamativo do 
-acto foi quizá o abrazo entre 
Borrell e o Conselleiro Xosé 

· Cuiña, quen parece que, :,, 
pésie ao atraso das autovias, 
segue profesando un notábel 
respeto polos ministros 
madrileños. 

· Josep ·eorrell foi recebido 
tamén por un nutrido grupo · , 
de viciños, entre os que 
destacaba unha pancarta do 
BNG co lema Autóvia si, pero 

- non asi, que protestaban 
pola negativa oficial a 
.contruir enlaces apropriados 
e polas dificuldades técnicas 
que presenta a autovia xa 
antes da sua apertura. 

Esta inauguración fora 
posposta en várias ocasións, 
toda vez qu~ o ministro 
argumentaba que os 
quilómetros abertos eran moi 

· poucos para 1rasladarse a 
, Galiza, en canto vários 
alcaldes populares da zona 

_ mantiñan a sua opQsición á 
· obra en tanto non se - · 
_resolveseri os problemas 
·dos enlaces que 
. comunicarán aos viciños 

dunhas parróquias e outras, 
ao redor do trazado da 

Estas persoas, que recoñecen 
ter construido sen licéricia, na 
sua maioria de Vigo, consistituí
ronse en Asociación de Afecta
dos. A pasada ~emana, dentro 
das suas accións para impedir 
que se cumpra a leí, entrevistá
ronse con membros do governo 
municipal vigués, aos que lles 
demandaron que emprendan ac
cións contra Cangas, como pode 
ser o esixirlle o pago imediato da 
auga que suministra Seragua a 
este concello. O PP de Cangas 
está alentando esta protesta que 
os afectados q,ueren facer ver 
como unha puxa entre Vigo e 
Cangas, polo que a entrevista co 
PP vigués semella alentar esta 
estratéxia, mentres no Morrazo 
xa hai viciños que falan de ''fa-

· ~ autovia. Finalmente, · Manuel 
Fraga obrigou ao$ relCidor.es 
do seu partido a distanciarse 
da posición yiciñal. • 

A construción ilegal exténdese a toda a costa. As dunas que separan a lagoa da .Frouxeira (Valdaviño) 
do mar, un dos l~.gares máis ricos en espécies de aves de Galiza,· están ocupadas. por choupanas priva
das, protexidas por arámios: • 

cer piquetes operativos .para fa
cer cumplir a lei". Outros falan de 
construir casoupas semellantes 
nos piñeirais de Samil. O enfron
tamento social estaría servido. 

Mentres tanto 6 alcalde can
gués, Eulóxio López e o conce
llal de Obras, López Freire, es
tán a apoiar directamente aos 
empregados municipais que re-

alizan o s.eu cometido, afirman
do que, mália a oposición des
te coleetivo van ·proceder ao 
derribo das 200 construcións · 

· ilégais.+ 

A moción de Vilariño de Cons~ condicionada pola· denúncia de corrupción a Ventura Sierra · 
O vindeiro Sábado dia 27 · ás 18 
horas, o pequeno concello da 
montaña ourensán vivirá o de
bate da moción de censura-que 
o P P apresenta con tránsfugas 

. para desbancar a unha alcaldia 
do BNG. A situación de Vilariño 
de Canso é algo diferente á de 
Maceda, toda vez que a candi-

dato á alcaldia, Ventura Siérra, 
foi rexedor da vila durante 16 
anos pero á frente do PSOE. 

A denúncia por corrupción apre
sentada pala alcaldesa naciana
:1ista Manuela González no Xul-
gado de Trives sumiu , aos pro
motores da censura nun siléncio . 

que deixa aberto o resultado do 
pleno. A xuíza sorprer)deu aos 
denunciantes ao pedir que a al-_ 
caldesa apresentase un aval de 
2 millóñs de pesetas para ·segujr 
adiante coa investigacion, deci- . 
sión recorridapolo Bloque. 

A empresa Cobursa, Golabdrado-

ra necesária no posíbel delito de 
fraude no uso de cartos públicos 
e falsificación de documentos, 

· estaria presionando · a Ventura 
Sierra. O voto decisivo na mo
ción está nas mans de Lüciano 
Estévez (grupo misto), que agora 
se declara desorientado ante o
curso dos acontecimentos. • 

Xoán Carlos Carreira 
demite como concelleiro 
do BNG en Lugo 

o concelleira nacionalista na 
capital luguesa, Xoán Carlos 
Carreira, anunciou a intención 
de abandonar o seu carrego a 
pasada semana, despois de 
informar da sua decisión á 
organización á que pertence. 
Carreira sinalou a este-xarnal 
"que prefire abandonar se as 
cousas non van por onc;te a 

· min me gustaria", dado que 
"non teño forzas para tratar de 
encamiñalas doutra maneira". 

O veterano militante 
nacionalista e profesor 
universitário sinalou tamén 
que permanecerá, como 
militante de base, · ~o BNG. • · 
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Centra as suas críticas en que "o Órgano Reitor é un clube privado" 

O· SLG nunca negou a calidade de Terneira Galega 
O Sindicato Labrego Galega 
matizou as críticas vertidas con
tra Terneira Galega e negou 
que puxera en dúbida "a calida
de da carne da Denominación 
específica". O SLG precisaba as 
declaracións informacións reco
llidas polos meios de comunica
ción o 16 de Abril através dunha 
nota de prensa, para sinalar que 
as suas críticas ao cuño da vite
la galega só están dirixidas "uni
ca e exclusivamente ao funcio~ 
namento da Denomináción e do 
seu Órgano Reitor". -

"Entendemos que a devandita 
denominación está a funcionar 
como un clube privado, e xene
rando cuantiosos benefícios pa
ra un reducido número de per
soas, quedando á marxe o sec-

. tor produtor", dicia a nota do 
Sindicato Labrego Galega. · 

A este respeito, a central nacio
nalista recordou que o Decreto 
69/1988, no que se regula o Pro
duto Galega de Calidade -no 
que se inclue a Terneira Gale
ga-, "no artigo 6.1 queda especi
ficad9 que formarán parte de di
tos Organos Reitores os r-epre
sentantes dos produtores. Te-

mos que sinalar que 
desde a sua criazón 
(11 /~/89), os sindica
tos agrários estiveron 
marxinados por de
creto". En base a este 
argumento de tipo le
gal, o Sindicato Labre
go exixiu ao Conse
lleiro que se pronún
cie publicamente so
bre "se a Consellaria 
de Agricultura vai con
vocar eleicións ao 
Órgano Reitor de Ter
neira Galega ou han". 

No que se retire á cali
dade da carne, ade
mais de negar que a 
puxera en dúbida, ·o SLG recor
dou que para garantir esa calida
de "están os controis da própria 
denominación e os de sanidade". 

Situación-
do vacun 

Por outra banda, para a organi
zación agrária, o consellei.ro· de 
Agricultura, Tomás Pérez Vidal, 
nas suas recentes declaracións 
en relación co ·vacun, "demostra 
a sua única intención de ignorar 

a problemática existente, que · 
son os prezos dos xatos e a via
bil idade e o futuro da explota
cións de carne deste país". Pé
rez Vidal ten por costume non 
asistir ás reunións da Mesa da 
Carne. Tampouco envia a un re
presentante da sua consellaria 
ás mesmas, denúncia o SLG, 
para o que "esta atitude explica 
que o Conselleiro ignore a de-

. manda dunha interprofisional 
que garanta uns prezos para un 
volume de produción de carne". 

TEMP2 SINDI~AI.. 

A Mesa da Carne 
ten solicitada unha 
entrevista co Conse
lleiro desde Xuño de 
1994 para abordar, 
entre outras cues
tións, a caída dos 
prezos. O encontro 
non se celebrou. O 
SLG, pala sua ban
da, tamén pediu un
ha entrevista o 28 de 
Marzo de 1996, sen 
que até o momento 
recibise resposta al
g u nha. A organiza
ción nacionalista 
agrária tamén acu
sou a Pérez Vidal de 
ter unha atitude pasi

va co sector da carne e manipu
lar o debate e as reivindicacións 
dos labregos co fin de "escapar e 
non dar resposta aos problemas" 
que ten o sector. Estas conside
racións últimas tamén levaron ao 
SLG a pedir ao Conselleiro a ex
plica "que pensa facer para solu
cionar a profunda crise económi
ca na que están sumidas as ex
plotacións de carne por mor da 
caída dos prezos" e se está dis
posto a manter con ese sindicato 
a entrevista solicitada. + 

PLATAFORMA GALEGA DE ACCION SINDICAL 

"Unidad.e: a CIG persegue amáis compleW. unidad.e 
dos traballadares e traballadaras de Galicia nu.nha 
·central sindical única galega. Así mesmo, propiciará 
a máis ampla e posible unidad.e de acción sindical pa~ 
ra acadar os obxectivos fixados". 

Nas vísperas de data tan significativa para o mp-
vimento obreiro como a do Primeiro de Maio, as 
liñas anteriores, da declaración programática fun~ 
da.fional da CIG, adquiren renovada actualidade. 

Hai agora un ano, a CIG facía pública a súa al~ 
temativa da Plataforma Galega de Acción Sindical.' 
Tratábase de. abordar unha ampla temática de in
terese para o mundo sindical: dende a negocia
ción colectiva ata· unha política industrial activa 
e xeradora de emprego, dende a tranferencia a 
Galicia de institucións encaixadas na Adminis
tración Central ata a dinamización da Formación 
Profesional ou a reivindicación de infraestructu
ras de comunicación. 

Dende o sindicalismo nacionalista, conscente do 
retroceso económico e s·ocial dos dereitos da cla
se traballadora, situación á que non era allea cer~ 

FERNANDO ACUÑA 

ta instalación dos sindicatos estatais nunha preo
cupante pasividade, facíase un doble chamamen~ 
to: a CCOO e UGT de Galicia para iniciar con~ 
versacións tendentes a unha unidade de acción 
sólida, arredor dos contidos da plataforma, e non 
meramente circunstancial nas efemérides; e a im~ 
pulsarmos o debate nas empresas arredor da ini
ciativa da CIG, co obxectivo de potencia-la par
ticipación da nosa base afiliativa e do conxunto 
dos traballadores. -

A absoluta incomprensión dos demais sindicatos, 
obrigótinos a iniciar sós o camiño da mobilíza~ 
ción, ·perseverando naqueles obxectivos dende o 
convencemento de que tarde ou cedo, á necesi~ 
dade obligaría a unha acción en común. 

Agora, na antesala do Día Internacional da Clase 
Traballadara, pero pensando non só nesa impar~ 
tante data senón nunha acdón sindical .sostida 
no tempo, o panorama político resultante das 
recentes eleccións xerais, enfatiza a-importancia 
de retoma~lo camiño do entendemento entre os 
sindicatos en todas aquelas facetas que son asu
mibles en común -que son moitas, e dende lo~ 

go as contidas na nosa propos ta de Platafor~ 
ma- e con absoluto respecto ás peculiaridades 
e soberanía de cada cen tral sindical. Por iso a 
CIG dirixíuse de novo a CCOO e UGT de Ga~ 
licia o pasado nove de abril , propoñendo o ini
cio de conversacións. 

A pesar de que foi imposible polo momento mate
rializar nada máis que unha primeira xuntanza de 
delegacións das executivas galegas das tres centrais 
representativas, non parece moi lóxico que preva
leza unha división que só atopa soporte en factores 
da maior subxectividade, cando se trata de asuntos 
que requiren do concurso de todos e ademáis así 
convén ós intereses dos traballadores e traballado
ra~ que todos decimos defender. Outra cuestión é 
que cada central exerza o seu dereito a expoñer li
bremente as súas opé:ións e defender aquelo que 
considera xusto, sen cortapisas e mesmo cando se 
trate de criticar actuacións sindicais alleas. Algo 
esto último que, por desgracia para a clase traba
lladora e sorte para os nosos adversarios, está sen~ 
do moeda corriente nos últimos tempos.• 

FERNANDO R. ACUÑA RuA é Secretário Xeral da CIG 

UGl non aceita ir coa CIG o 12 de Maio 
O primeiro de Maio ainda non 
haberá unidade sindical. As cen
trais estatais manifestaranse por 
un parte e a nacionalista pala 
outra. A proposta da CIG de re
cuperar as mobilizacións con
xuntas foi rexeitada por UGT 
nunha reunión que tivo lugar o 
pasado Xoves dia 18. As execu
tivas das tres centrais reuníron
se ese dia para analisar a situa
ción laboral dos próximos me
ses, tendo en canta que é previ
sibel a chegada do PP ao gover-

no central, o que coloca ·aos sin
dicatos nunha situación proba
belmente máis dura. 

Luis Sánchez, membro da exe
cutiva da central socialista, cali
ficou de "positiva" a reunión, pe
ro consioera que "queda pouco 
tempo para chegar a un acordo 
sobre este 1 ºde Maio. Sánchez 
ampárase en que "a relación 
entre as bases de ambas cen
trai s esta rafa desde hai máis 
de dous anos". Como ponto sa-

lientábel destas diferéncias. lem
brou as "declaracións dalguns 
membros da CIG, relacionados 
co banco canário-sahariano, 
que acusaban con grande dure
za a CCOO e UGT". 

Sánchez falou tamén de certos 
pequenos· enfrentamentos surxi
dos durante as eleicións sindi
cais e de "un cúmulo de peque
nas diferéncias que son salvá
beis se o proceso de unidade se 
recupera pouco a pouco". 

CCOO mostróuse, na mesma 
reunión, algo máis proclive a 
volver á unidade sindical, mes-
mo a prazo inmediato. · 

Os obxetivos da CIG céntranse, 
-segundo responsábeis desta 
central, en "retomar a unidade 
de acción con CCOO e UGT s·o
bre a base de obxetivos mobili
zadores, como os planteados na 
Plataforma Galega de Acción 
Sindical, fronte á política econó
mica e laboral da Xunta". + 

25 DE ABRIL DE 1996 

Ovos de Coren 
contra o colesterol 

As cooperativas Coren 
puxeron no mercado un novo 
tipo de ovo, denominado 
enriquecido. Cada contén 4 
veces máis ácidos grasos do 
tipo Omega-3 que un normal. 
Estes ácidos grasos teñen a 
facultade de reducir o nível de 
triglicéridos e do colesterol 
"mao". A investigación de 
Coren partiu da evidéncia 
científica dos efectos 
beneficiosos para a saude 
daqueles alimentos ricos en 
ácidos grasos, Omega-3, 
como os que conteñen en 
elevadas cantidades os peixes 
azuis. Partindo da premisa de 
que do que se come criase, 
hai cinco anos que en Coren 
comezaron a investigar unha 
nova alimentación para as 
galiñas. Ante a evidéncia de 
que o peixe azul cantiña 
moitos ácidos Omega-3 
fabricaron un penso con base 
principal de proteínas 
semellantes aos do peixe azul. 
Tratábase de conquerir un ovo 
enriquecido, pero tamén cun 
sabor agradábel, cando se 
deron canta de que tamén os 
ovos de casa, contiñan moito 
máis acidos grasos que os de 
granxa. 

Os ovos que agora Coren pon 
no mercado como 
enriquecidos, seméllanse no 
sabor e nas suas cualidades 
máis aos ovos de casa pola 
alimentación das galiñas, máis 
natural, que aos de granxa. 
Isa si, serán, un 30 por cento 
máis caros, pero rachan coa 
idea de que os ovos eran o 
factor principal de colesterol. • 

A globalización 
da economia polariza 
as diferéncias 

A globalización da economla 
está a polarizar as 
diferénclas, tanto no interior 
dos pafses dominantes 
(Estados Unidos, Alemaña e 
o Xapón) como entre estese 
o Sul e trátase dun fenómeno 
centrffugo no social e 
centrípeto no económico. 
X.F. Pérez Ola, que dirixira 
durante anos a sección do 
Sul da Europa dentro da 
Comisión Económica da 
ONU, descrebeu nestes 
termos a mundialización 
durante unha conferéncia na 
Faculdade de Ciéncias 
Económicas e Empresariais 
de Vigo. O economista dixo 
que a globalización estaba a 
Inducir unha fase de 
crecemento lento ao tempo 
que rompia o equilíbrio entre 
capital !inanceiro e industrial. 

Pérez Oia denunciou a 
insuficiéncia das 
prescripclóns neoclásicas, 
que dominan os programas 
da especialidade, para 
abordar tanto o problema do 
paro como os cámbios de 
réximen de control ·de fluxos 
tlnanceiros e dixo qu~ 
estamos a viver unhá 
dogmática que exclue o 
marxismo, o estruturalismo 
e a escola de América 
Latina das facultades de 
económicas.• 
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Os traballadores de GEA ocuparán o concello até obter unha solución para a empr!_sa. A. IGLESIAS 

Os traballadores de Alvarez, pechados no concello de Vigo 
I 

'E triste ter que viver 
da bolsa de estudos dos nosos fillos' 
e(> A. ESTÉVEZ 

"Aqui estamos con cara de parvas sen ter ningunha resposta' '., di
cia unha das mulleres pechadas no concello de Vigo pedindo solu
cións para o Grupo de Empresas Alvárez. Xunto a ela, sentadas 
nun mostrador, hai outras mulleres. Todas levan máis de vintecin
co anos traballando en Santa Clara, unha delas trinta e dous. A to
das lle deben once nóminas, case un millón e médio de pesetas. 
"E somos das que menos cobramos", din. As reunións e o pleno 
extraordinário están aprazados e sinten que ninguén mira por eles. 

Unha das mulleres que está senta
da no mostrador canta que o seu 
home tamén traballa en Alvárez. 
"Antes non viviamos máis alá por
que os salários non daban para 
tanto pero agora xa non é que non 
te podas permitir causas, é que tes 
que privarte de todo. Até o ponto 
de ver pasar a comida por diante 
tua e non poder mercala", comen
ta. Ten dous tillos, antes estudia
ban, agora un deles tivo que porse 
a traballar na construción. "E é tris
te ter que dicir que vives dun tillo", 
di. Case todas recoñecen que non 
teñen teléfono, que o tiveron que 
cortar. Outra di que este ano viven 
da bolsa de estudios que lle outor
garon aes seus tillos. 

Milagros leva vintedous anos tra
ballando na fábrica da Pontesa. 
Ten unha tilla e moitos problemas 
económicos. "Teño un préstamo 
que hai que pagar cada tres me
ses e non ,hai cartos para meter 
no banco. E moi difícil que se sen
sibilicen coa tua situación. Eu xa 
fun coa cartilla para que me pres
taran cartos e déronme vinte mil 
pesetas. A unha compañeira que 
tiña que operar ao home en Pam
plona, déronlle cen mil pesetas. E 
porque habia unha amistade polo 
médio", comenta. "Desde lago, a 
caixa de aforras de Vigo ten dene
-gado calquer préstamo aos obrei
ros de Alvárez", corrixe unha mu
ller que se achega polo grupo. 

Os compañeiros da fábrica de Ar
cade únense ao peche en Vigo. A 
todos lles supon un esforzo econó
mico moi grande. "Gusta trescen
tas pesetas vir en·tren e, con eses 
cartas, eu case facia o xantar de 

hoxe. Pero se non ves, quédache 
o remordimento de que os compa
ñeiros están aquí e non durmes. A 
verdade é que eu nunca durmín 
ben desde a primeira vez que fu
mos a Madrid hai tres anos. Non 
se me esquece como se riron de 
nós", di Milagros. Entre os traballa
dores que están na planta baixa 
do concello hai unha opinión xera
lizada: as mobilizacións terian que 
dar$e antes, cando se levaban 
dous meses sen cobrar. "A maioria 
da xente tiña, como moito, un mes 
de salário aforrado, non máis. Son 
raros os casos de xente que tivera 
cartas para subsistir~· , comenta. 

Hoxe nós, 
mañán vós 

Na primeira pranta están os mem
bros do comité de empresa e os 
tres traballadores en folga de fa
me, que teñen unha estáncia para 
eles, onde puxeron uns colchóns. 
Os 'familiares están con eles e ta
mén os médios de comunicación. 
Están cansos, non só pola falta de 
alimento, senón por ter que aten
der ás curiosidades de toda a xen
te. "A decisión non foi dun dia para 
outro, pensámolo moito. A xente 
que te quere trata de que non te 
peñas en folga pero a desespera
ción é moita. Agora mesmo estou 
moi forte e creo que só me van 
sacar dé aquí cos pés por diante", 
di Pilar Pérez, que xunto con Xo
sefa Diz e Alfonso Alonso, que xa 
se empoleirou no aho 1994 do de
pósito de auga en. folga de fame, 
son os que están a levar a cabo 
esta medida de protesta. "Cando 
non pasas por unha situación si
milar non sabes o que é. Os seres 

humanos funcionamos dese xeito; 
a nós mesmos hai uns anos quen 
nos ia dicir que iamos cortar o trá
fico ou facer folga de fame? Pero 
carido ves que perdes a ilusión e 
estás sen cobrar durante nove 
meses, xa todo é posíbel. O piar? 
Os riscos psíquicos, porque pasas 
o tempo co mesmo na cabeza", di 
Pilar, que espera que as empre
sas da comarca se solidaricen cos 
traballadores de Alvárez porque 
"hoxe somos nós -pero mañán po
dedes ser vós". 

As tres fábricas de Alvárez, con 
1.040 traballadores, pararon hai 
quince dias, despois de estar fun
cionando ainda sen pagar aos tra
balladores. Tiñan pedidos para en
viar. "Nós seguiamos na fábrica 
porque o naso princípio era que 
non parase· a actividade, porque 
niso nos ia futuro e o dos nasos fi
llos. Agora, xa non podiamos atu
rar. Seguir producindo para que? 
Con que perspectivas? Para que 
outros enchan os petos? Está cla
ro, se non fas lio, nen caso. 'Leva
mos asinado unha marea de.docu
mentos. Nós sempre oumprimos a 
nosa parte, que non cumpriron fo
ron os compradores e a Xunta", di 
un membr.o do comité de empre
sa, ao qüe non lle importa que o 
fotografien pero non quer dicir o 
nome. As suas circunstáncias per-

. soais tamén son duras; ven de dar 
de baixa o coche e non sabe que 
frá despois, perdeu moitos quilos, 
está a tratamento e " a miña muller 
non para_ de chorar". 

"Hai xente· que non ten r:ien vinte 
pe.sos para coller o autobús e vir 

. ao concello", comenta este ·home, 
que se ergue da cadeira, calle o 
altofalante e adícase a animar aos 
compañeiros que, sobre todo, es
tán cansos. Séntanse diante dun
ha porta ~ espera de que saia al
guén desa oficina. Ao alcalde, Ma
nuel Pérez, ainda non o miraron 
mália que as poucas esperanzas 
que lles quedan están postas nel. 
"El máis Fraga poden . facer algo, 
se queren", din.t 
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Privatización 
de empresas públicas 

MANuELCAO 

O pacto entre o Partido Popular e Convergencia i Unió inclue di
versos aspectos e matérias de tipo político, económico e autonó
mico. Un dos rnáis interesantes refírese ao impulso -privatizador 
das empresas estatais máis importantes relacionadas cos chamados 
monopólios naturais e que agora están a ver modificado o seu mar
co de actuación pela liberalización e internacionalización dos sec
tores nos que actúan. Institucións financeiras catalanas como La 
Caixa están tomando posicións moi significativas no capital <lesas 
empresas anticipándose, dalgún xeito, a inevitabel remodelaciOn 
organizativa e de actividades que se aveciña. A participación da 
Genera#tat de Catalunya nas institucións clave do Estado español 
atopa así facilidades pois, La Caixa, pasa por ser a principal empre
sa financeira ligada ao catalanismo político. 

A privatización de empresas do sector eléctrico· (Endesa), petro
químico (Repsol), telecomunicacións (T eléfonica, Retevisión) e 
bancos (Argentaría) non atopa especial oposición salvo por parte 
dalgúns grupos políticos de menor importáncia. O Estado ten, ho
xe, mecanismos de participación máis apropriads que a maioría ac
cionarial. Logo dun periodo no que as entidades financeiras fuxían 
da indústria, para centrarse na econm_nía financeira e comerci~l, 
agora, a privatización de empresas estatais cun futuro interesante, 
está a ser un bocado apetecido por entidades como- o BBV, La 
Caixa, Banco- Santander, BCH, etc. Para o Estado a desinversión 
nestas empresas está a supoñer unha importante entrada de fondos 
que mellaran, no curto prazo, as deterioradas comas públicas. 
Ademáis, as esixéncias-da internacionalización da economía e da 
libe.ralización apoiadas pola Organización Mundial de Comercio 
(OMC) xunto coa necesidade de dispoñer de servícios esenciais 
para o desenvolvemento máis innovadores e máis baratos abrigan 
a acabat cos monopólios nacionais nestes sectores. 

As Pontes, factoria de Endesa. RAMÓN LOUREIRO 

'P <l ,, : o ena ser interesante que o 
capital financeiro galega participase 

no accionariado" 

Os grupos investidores teñen motivacións diversas. Para uns a mera 
busca de rendabilidade é suficiente mentras para outros, como sería 
o caso de La Caixa, os obxectivos serían tamén estar presentes nas 
principais rríultinacionais españolas que actuarían na provisión de 
servicios básicos para determinadas comunidades autónomas. Un 
obxectivo común a todos os investidores sería a constitución dun · 
núcleo estabel de accionistas españois privados e públicos que poi
dan facer frente ás posfbeis tomas de posición accionarial por parte 
de hipotéticos grupos económico-financeiros ind~sexados. A per
manéncia destas grandes empresas ~n mans de prop.rietários espa, 
ñois é un _obxectivo que pod~ría ser compartido pola maioría dos 
axentes políticos, económicos e sociais do Estado español. 

Para Galiza, a privatización destas empresas ten un certo interese e 
dado que algunha, como Endesa, realiza unha parte das súas activida
des na nasa terra sería bon que a Xunta no exercício das competén
cias que lle confire o _artigo 55.l do EAG designase representantes 
nas mesmas. Poderfa ser tamén interesante que o capital financeiro 
galega participase no accionariado destas empresas para non estar 
ausente da toma de determinadas decisións de estratéxia empresariál 
con efectos decisivos para a nasa Comunidade autónoma. t 
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Xoselo Taboada, deseñador de A Nosa -Terra 

'A reforma gráfica 
procura mellorar ~s contido~' 

Con este número A Nosa Terra pon en marcha unha reforma grá
fica anunciada hai xa vários meses. Xoselo Taboada é un dos 
máis veteranos traballadore$ do periódico, do que xa formaba 
parte ná etapa santiaguesa da rua da _Troia. A sua especialidade 
é unha das máis afectadas pola mudanza tecnolóxica, propicia
da pola informática, nos últimos dez anos. Na sua longa expe
riéncia conta tamén coa realización dun grande número de carta
ces, colecións de libros e números especiais de A Nosa Terra. 

En que consiste a reforma 
que neste mesmo número 
acomete o periódico? 

En primeiro lugar hai que ter en 
contaos méios. Hoxe podemos 
facer usp dunha maior estrutura 
técnica e humana. Ainda insufi-_ 
ciente para o que nos' gostaria, 
pero en todo caso superior á 
que tiñamos. lso permítenos dar 
pasos nunha direción xa pensa
da desde hai tempo, pero retra
sad a debido precisamente ·a 
esas caréncias. Vou poñer un 
exemplo: para un redactor de 
texto é máis doado encher unha 
páxina cunha única notícia que 
con várias, ainda que señan 
máis pequenas, porque ten qu~ 
recorrer a máis fontes. A" refor
ma que agora iniciamos dá lugar 
a un periódico·; desde o ponto de · 
vista da confección, máis com
plexo, con máis níveis de leitura. 
Hoxe a informática facilita certa· · 
mente ·0 traballo, pero sempre a· 
multiplicidade de notícias precisa 
·dunha maior atención. As pezas 
teñen que cadrar, como lle tiñan 
que cadrar os tipos ao linotipista 
de chumbo. 

Case todos os xornais están a 
acometer cámbios no deseño. 
Polo xeral iso tradúcese en 
menos texto e máis imaxes. 

O noso obxetivo prioritário se
gue a ser a información d.e cali
dade. Ora ben, esa intormación 
tamén pode ser gráfica. E nese 

·campo cometemos erros froito
da$ limitacións técnicas que re
señaba antes e. consecuéncia 
tamén, quizá, dalgunhas iriér
cias dos redactores de pluma 
que ainda perviven en todas as 
redacións. Eu permítome canto- · 
do poñer en dúbida que o mun
do de hoxe seña máis visual. 
Os "santos" importaban antes 
se cadra- máis que agorá, por
que a maioria da xente era 

1- :iJ·.~ - ~ . )l>;¡_,. ... r),::.f..·,:P r;); 

analfabeta. Na actualidade a in
formación é máis rápida e cae 
como unha enxurrada sobre · o 
leitor desde moitos pontos. lso 
abriga á seleción e á atenc~ón 
discontínua. Xa non se le como 
hai coar.enta anos, de princípio 
a fin, en xornais sen apenas re
cursos gráfjcos, quitado un es
cueto titular. Hoxe o leitor pode 
come zar a páxina .. polo lugar 
meno"s· pensado, saltar párrafos 
e ler integra a información se. lle 
interesa. Esa ruptura do discur
so non ten porque levar consigo 

_, unha ruptura do· séntido. Servi:-. 
·; ria quizá o exemplo de Rayuela 
que se le de várias man~iras_, . 
alterando a orde dos capítulos, 
pero sen que mude, en moit9, o 
contido . . Nós tratarnos, caodo 
menos, de que seña as·i, ainda 
·que pode que a outros lles inte
rese abusar da infografia e ou
tras matrácolas para confundir 
ao leitor, sob a apa.riéncia de 
que o.están informando millar: 
O caso máis claro do que . digo 
está na prensa sensacionalista 
e deportiva, na que a saturación 
de contratipos, titulares de 
grande tamaño e cores están 
destinados a agachar a ausén
cia de -información. O poder lo
gra a sua aspiración ·de manter 
o secreto sobre o que interesa . 
a base de difundir ruido. 

En todo caso, os cámbios su
. poñen- unha mellara ou unha 

modernización? 

Non ternos nengun interese en 
facer. modificacións para estar 
simplesmente ao dia. Se o face
m os é porque contamos con 
máis médios, máis xenté dis
posta a colaborar co periódico e 
a darnos o maior número de no
tícias qué necesita o novo for
mato. Precisamente por iso o 
contido será mellar. Non se trata 
dunha simplificación para leito
res cómodos.• 
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Os favores 
laborais 
á muller 
d'un inspector 
A meiádos deste curso académi
co foi trasladada irregularmente 
a un coléxio do centro de Vigo 
Felisa Moure Varela, muller do 
Inspector de Educación Xosé 
Maria Blanco. O cámbio foi 
avalado polo Delegado-da Con
sellaria de Educación en Ponte
vedra, Xosé Luis Rodríguez. 

Felisa Varela estaba destinada, 
con praza definitiva, no colé
xío público de Sárdoma-Mole
do, no rural de Vigo, cando, 
sen seguir os procedimentos 
habituais, foi ·trasladada ao co
léxi9 _público. Garcia Barbón 
como- s·egunda profesora de 
apo.io_ á educación especial, 
posto que o centro levaba vá
rios anos solicitando. 

As prazas-de ·funcionários só se 
poden cubrir por un duplo pro-

. cedimento~ ben através dun 
concurso de translados, ben 
meiante unha comisión de ser
vizos de ·carácter humanitário, 
agás casos moi particu-lares de 
com isións de servizos para 
:constituir direccións de novos 
centros ae ensino. :Non houbo 
concurso de translados e o pro
cedi mento habitua1 da comí-

- sión de servizos non se cum
_priu, xa que_ ha se~ ' solicitada á_ 
·Delegación Provincial no mes 
de Ma.io, a Delegación debe 

. trasladar a sol i.citude á X unta 
de Persoal, : composta .polos 
sindicatos. A Xunta de Persoal 
ten que emitir un informe que 
remite á Delegación, quen fi- · 
nalmente concede ou denega o 
concurso · de translados. Po is 
ben, Felisa Moure enviou a so
licitude á Delegación, pero es
ta resolveu ás costas da Xunta 
de Persoal, concedendo o con
curso sen que esta coñecera a 
solicítude e pudera informar 
sobre a petición. 

Cando a Xunta de Persoal man
tivo unha reunión co Delegado 
de Educación o seis de Marzo 
pásado, e o último foi interpe
lado sobre esa comisión de ser
vizos. Xosé Luis Rodríguez res
postou que á sua concesión co
rria baixo a sua responsabilida
de, non explicou en que cir
cunstáncias foi concedida e ne
gou que sexa unha comisión de 
servizos, pero tampouco acla
rou en condición de que está 
destinada Felisa Moure nun co
léxio onde non ten praza. To
das estas afirmacións foron re
coll idas na acta da reunión. 

Felisa Moure é esposa de Xosé 
Maria Blanco, un dos Inspecto
res máis polémicos da província 
de Pontevedra. Xunto- con 20 
inspectores máis Blanco ven de 
acceder aó Corpo Especial de 
Funcionários pola quenda res
trinx,.ida un Concurso Oposi
ción. Na sua folla de servizos 
está a censura dunha exposición 
de periódicos do mundo que or
ganizara o coléxio público Ra
miro Sabell de Ponteareas. A ex
posición incluía un exemplar do 
xornal A Voz do Condado cun 
titular que puña "Castro dimite 
o povo non te admite".+ 

Mudar as relacións 
clubes--concellos 

A liberaliza~ión e ·os cámbios tecnolóxicos nas comunicacións, preferen, 
temente no .campo audiovisual, están a mudar ostensíbelmente as cir, 
cunstáncias nas que se desenvolven os espectáculos deportivos, sobrema, 
neira.o fútbol. Desde a financiación das próprias equipas ás reglas especí, 
ficas adáptanse e cá,mbian_ segundo as novas circunstáncias. Os ingresos 
no fútbol xa non proveñen maioritariamente dos sócios, e nen sequer dos 
espectadores que acuden aos estádios, senón da televisión, ademáis dou, 
tros ingresos atípicos pola venta da própria imaxe (camisetas, traxes de, 
portivos,' escudos ... marcas, en suma) ligados directamente ·á teleimaxe. 

A isto hai que engadir os troques que se realizaron na lexislación deporti-
. va. os· clubes, até hai pouco unha especificidade empresarial, sen ánimo 

de lucro e, en teoria, propriedade da masa social, convertíronse en sacie, 
dades anómmas nas que os accionistas, un maioritário ou vários, non só 
xa percuran a satisfación fiduciária através da imaxe social, serrón que a 
conta de resultados incide directamente na sua economia particular. 

Estas novas circunstáncias teñen que resituar as relacións destas sociedades 
anónimas cos ' concellos. A faceQ.da pública non debe de sufragar inteira, 
mente unhas instalacións das qúe van ser únicos beneficiários uns meios de 
comunicación (con intereses enfrontados a outros) e uns clubes, sociedades 
anónimas, que percuran o seu benefício moi por encima doutras ideas e 
imaxes mediáticas, que é ondé hai que situar agora o espectáculo deportivo. 
Ao mesmo tempo, os clubes con instalacións sufragadas palas arcas munci
pais entran nunha competéncia desleal cos que teí'.ien gue costear os seus 
próprios cenários deportivos, senda .ilegal na actual lexislación europeá que 
promove a libre competéncia dentro do liberalismo económico. 

Pqr que non se pode axud.ar ao GEA e si ao ~eal Clube Celta?+ 
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Relixión "á carta" 
Horst Herrman, teólogo e 
sociólogo; autor de 2~000 
anos de tortura en nome de 
Deus afirma que "hoxe hai 
moitas mulleres que berran: 
Viva o Papa e logo levan na 
faltriqueira as píldoras 
anticonceptivas". Herrman 
ere que o fundamental.ismo 
reside na xerarquia 
eclesiástica, pero non nos 
crentes e prevé que nos 
próximos anos aumentarán 
os praticantes desta relixión 
"a medida" ou "á carta".• 

O mito cinematográfico 
de Tarzán 

En 1934 estreábase en Lugo 
o filme Tarzán de los monos, 
protagonizado polo ex
campeón de natación Johnny 
Weissmuller. Cóntao 
Fernando Arribas no libro O 
cine en Lugó (1897-1977), 
recén editado por Xerais. 

Veñen tamén de reeditarse, en 
español, as novelas de Edgar 
Rice Burroughs, que inspiraron 
as películas do rei dos monos. 
Despois de lembrar que Rice 
naceu en Chicago en 1875 e 
morreu en 1950, os promotores 
da publicación sinalan que o 
autor combateu no 72 de 
cabaleiria, foi policía de 
ferrocarris, buscador de curo e 
contábel. Todo na liña mítica e 
vitalista que caracteriza a 
biografia de moitos escritores 
norteamericanos. As mesmas 
fontes informan de que a mona 
Chita é un chimpancé macho 
que hoxe ten 63 anos, vive en 
Palm Springs e come 
spaguettis con tomate e 
cervexa fria.• 

Cons~túese a Asociación 
de Xornalistas de Vigo 

Nunha asembles que tivo 
lugar o Sábado 20, 
sentáronse as bases da 
Asociación de Xornalistas de 
Vigo, que se constituiu 
legalmente durante a 
semana. Como presidenta foi 
eleita Sefi García, que traballa 
na Cope e o domicilio será, 
por agora, o local <ta 
Federación de Asociacións 
de Viclños. Un dos pontos 
que suscitou maior debate foi 
o que trataba os critéríos de 
admisión á profisión, xa que 
moitos traballadores non 
teñen títulos acreditativos. • 

A reciclaxe, unha solución 
. aprobada polos cidadáns 

O alto custe económico e os 
perigos para a saude 
provocados pola 
contaminación fan que a 
povoación aposte po_la 
reciclaxe. Asi o amosari as 
máis de cincuenta mil 
sinaturas recollidas pela 
Coordenadora pola Reciclaxe. 
Pero mália o grande éxito da 
Iniciativa Lexislativa Popular, .. 
teñen q4e.ser agora os grupos 
políticos os que mostren a sua 
postura nas entrevistas .que 
nesta semana teñen coa 
Coordenadora. A iniciativa xa 
está aceptada pola Mesa do 
Parlamento.+ 

\ 
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P9RTUiAL Comemn os contactos 

É o primeirO 25 Abril.tos socialistas ao copo das instituºóes ·. 
. . ~· . " . ~. . . 

_para a rexionalización 
-:-- ·de Por1ugal 

O. aniversário da RevolucGo dos Cravos 
I . 

revela a personalidade de Cunhal como Í'omanzist~ -
-0- GONC'.rALO NUNO DE FARIA /PORTO 

Mais um ano se cumpre o 25 de Avril sobre o eclodir da glo
riosa madrugada do movimento dos capitiies, que determinou 
o fim do entáo chamado Estado Novo: ditadura Salazar-Cae
tano. É a primeira vez que Portugal comemora Abril como o 
Partido Socialista instalado nos orgáos do Poder: chefías do 
Estado, Governo, Assembleia da República e do maior nume
ro e principais cámaras municipais_ (concelhos) do país. 

No entanto, e a despeito das mui
tas expectativas que a recente 
eleic.;:áo de Jorge Sampaio para a 
presidencia da República suscita 
aos portugueses, o certo é que o 
avolumar de problemas socioe
conómicos complica, cada vez 
mais, o dia-a:dia das pessoas e o 
táo decantado acerto social náo 
passa de pura quimera: sáo cada 
vez majs os poucos como muito 
e os muitos com pouco. 

Cumpriu -se o 25 d '. Abril? É a 
pergunta que anda na boca de 
todos. Para César Príncipe, escri
tor e jornalista, "o 25 d'Abril per
deu ritmo, perdeu posi<;Oes no te
rreno ( ... ) e perdeu, sob o ponto 
de vista psicológico, a sua men
sagem. No essencial mantem-se 
políticamente regime democrático 
estabilizado e a funcionar. O que 
já náo acontece, em termos de 
eficácia e dignidade, no que se 
refere aos direitos civis, económi
cos e culturais alargados á gran
de massa da popula<{áo". 

As novas gera~oes e 
o 25 d'Abril 

Este fenómeno será o nó górdío 
para tudo quanto é análise ou 
crónica da sociedade portuguesa 
actual. Ninguém, entre os jovens, 
quer saber de coisa alguma, rela
cionada ou relativa ao 25 de Abril. 

Sao os maiores detractores, por 
exemplo, do último acto polftíco 
do ex-chefe do Estado, Mário 
Soares, que foi a Amnistia aos 
envolvidos no processo FP-25, 
em que se encentra Otelo Sarai
va de Carvalho -figura emble
mática da Revolugáo dos Cra
vos- que consideram decisáo 
indigna e espúria. 

"A gestáo do processo histórico 
é muito complicada -diz-nos 
César Príncipe a este respei
to-. E as pessoas que co.nti
nuam com o sentido de respofl
sabilidade e do transito da His
tó ria estáo, hoje, em graride 
parte desalojadas do Poder ... e 
poder influenciar essas novas 
geragóes, que andam, enfim, 
desprevenidas e envolvidas por 
quest6es muito objectivas como 
falta de oportunidades de em
prego, de cultura e também por
que as máquinas do espectácu
lo dominante as retiram dessa 
mira telescópica. 

César Principe, autor de Cal
haus lnoxídaveis, publicac.;:áo' 
poética da década de 60, "cal-

. haus ... " que estáo ai, cerca de 
40 anos depois, bem visíveis e 
á superfície, concretamente na 
área em que nos movemos e 
,actuamos: a chamada Comuni
caqao Social: . 

"A indústria do espectáculo da 
lnforma9áo é diversáo, pois já 
nada é inocente neste mundo. 
Estou convencido que nem os 
anjos já sáo inocentes. Hoje as 
Tvs. as Rádios e os Jornais 
constituem grandes regimentas 
de comandos da lnformagáo e 
da diversáo. Tem um papel es
tratégico em (des)informar e na 
programac;áo do controle da in
dignagáo, visando unicamente a 
rentabilidade da diversáo e já 
náo só em termos da indústria 
que exploram, mas também da 
rentabilidade em termos do Sis
tema. Portante, tudo isso faz 
parte de urna lógica. E .hoje, ter 
urna Tv, urna grande Rádio e 
ym grande Jornal custa milhóes. 
E só perguntar onde se encon
tra m, ou seja, quem tem os 
milhóes e quem temas razóes". 

O éxito de Cunhal 

O que · de mais relevante surgiu 
neste 22º aniversário da Revo-

. lu9áo dos Cravos ter;t sido a re
vela<;áo pública de Alvaro Cun
hal -o carismático e lendário 
comunista histórico-:-- como ro
mancista ou autor do livro Cinco 
Días. Cinco Noites, sob o pseu
dónimo de Manuel Tiago --odis
seia da dispersáo dos comunis
tas portugueses encurralados 
pelas ditaduras ibéricas e a de
senrolar-se entre terras da Re
giáo Norte portuguesa e da Ga
liza-, que serviu de argumento 
ao filme lfe José Fonseca e 
Costa, com estreia nacional pre
cisamente a 25 de Abril. 

Na oportunidade -e surpreenden
temente- muitos foram os jornais, 
as rádios e as Tvs que se esmera
ram nas entrevistas a Cunhal. 

Das suas declara9óes retira-se a 
evidencia de sempre: verticalidade 
e coerencia suficientes ao ponto 
de conquistar, agora e publica
mente, o respeito e admiragáo 
dos seus inimigos mais acérrimos 
e dos mais diversos quadrantes 
partidários, assim como de vários 
estratos da lusa gente. 

Nessas entrevistas, Álvaro Cun
hal tala de Cuba -elogiando 
Fidel e o Pavo cubano na luta 
permanente com o gigante, das 
vitórias e derrotas do. Socialis
mo, da Arte e da escrita. É Cun
hal em' .grandes e profundas re
flexóes, aQs 82 anos de idade, 
sobre o seu partido de sempre, 
a ortodoxia, a criatividade como 
acto libertador, a vida, as con
vicgóes e as dúvidas: "tenho e 
sempre tive dúvidas -refere
se as náo tívesse é porque náo 
pensava. A dúvida é urna aber
tura á compreensáo da dúvída 
dqs outros". + 

.-

Un militar tira o retrato do ditador Salazar o 25 de Abril do 74. EDUARDO GAGEIRO 

B. LAXE 

·o cenário bélico 
da prensa madrileña 

"Querido Luis Maria (Ansón), chégame coa tua palabra para aceitar, 
sen máis trámites, que a infomiación contida no d.ósi~ que. aludo no 
meu libro, é unha completa falsidade'', escrébelle Luis Herrero ao direc
. tor do ABC Pero o libro no que se detallan as tarifas que lle -cobraba 
Rafael Ansón a Mái:io Conde por aparecer ben tratado nos meios de co
m1:micación, segue nas librarías. 

Este episódio kafkianv no que un xornalista admite ·que falseou dados e 
ABC e El Mundo , na vez de arremeter contra o x~malista e contra o 
seu libr(j, cargan contra o xomal, El País, que reproduciu a: pasaxe, for-

. man parte do cenário bélico producido polo confuto _ de. iD:tereses na 
prensa ·madrileña. A posición preponderante mantida polo grupo Prisa, 
desde a Transición, é arelada por un ABC en devalo, por· El Mundo cor~ 
ínfulas ·de ser agora o penódico guvernamenui.l, para ináis poder e glória 
do·seu director Pedro J. Ram~rez, .e por "xomalistas de pesebre~' aos .. que 
o PSOE lles retirou nos últimos tempos os.cuantiosos sobres ·guv~rna- · 
mentais que receberon· durante moito tempo, conformanao o sind.icaw· ·
do crime con Camilo Xosé Cela á cabeza, e pola Cope episcopal. A isto 
hai que unirlle a aposta comunicacional baricária, que penetra en dife-

- rentes grupos e o intento do PP de comezar a controlar ·as meios, ao es
tilo galego. O primeiro episódio é o intento de facerse coa colaboración 
de Diário 16. Pero como os populares non se fian de Pedro]. , amigo per
soal de Aznar, a outra aposta é resucitar o Imparcial, de Pérez Varela. 

Prisa ataca aliándose cos caraláns e dalle aos director de La Vanguardia e 
de El Periódico , ambos con sede en Barcelona, o Prémio Ortega y 
Gasset, polo ben que levan a sua rivalidaqe. Mentres tanto o Grupo Co
rreo, fortemente apoiado polo BBV, sigue expandíndose polas províncias 
e facéndose co control.informativo de Antena-3. + 

En P-ortugal a. recente vitóriá 
do Partido Sodalista vai 
significar a posta en marcha 
dun proxecto para a 
.rexionalización do país. 
Guterres xa qeu os primeiros · , 
pasos para cumprir unha 
promesa eleitoral que tamén 
apoiou o Presidente, o tamén 
socialista, Jorge Sampaio, que 
tamén ven de resultar eleito, 
substituindo a Mário Soares. 
O proceso rexionalizador vai 

- facilitar as relacións entre a · 
Galiza e .o Norte de Portugal, 

'-que deita agora estaban 
:·permanentemente 
condicionadas palas decisións 
políticas de Lisboa. De 
momento Guterres convocou 
aos líderes dos tres principais 

. partidos da oposición para 
· "aprofundar os pontos 

posíbeis de converxéncia para 
o grande obxectivo nácional . 

- que é a-rexiohalización". • 

Integración total 
na OTAN, ponto · , 
da ·política militar do PP -¡-

M~H8-qué o PP afirníou ~ ~ 
.durante a campaña eleitorar 
. no-n mo~ificar- a .posición do 
EstaQo en relación á OTAN, 
agc;>ra admite que se . 
integrará na nova estructura · · 
de mandos da Alianza 
Atlántica. O argumento que 
rrianexa para variar a _ . 
postura dó Estado despois · 
do referendum de 1986 é 
que a nova reforma da 
OT A.N xa non i,npide a 
integración completa. Nas 
reunións do Cómité Militar 
da OTAN, que están tendo 
lugar nestes dias, o Estado 
aspira. a facerse cun dos 
"mandos de forzas" e 
eliminar o de Xibraltar.+ 

Esquerra Republicana; 
· entre CiU ou 
·un ha e5tratéxia própria = 

Se as bases de ERC 
amasaron o seu descontento 
polo protagonismo tanto do -
secretário Angel Colom como 
de Pilar Rahola, agora son 
estes os que tentan buscar 
solucións e estratéxias para 
medrar e- non quedar á 
marxe da política do 
naéionalismo catalán. As 
intencións eran achegarse a 
c¡u· e sumarse ás 
reivindicacións feitas a0: PP . . 
Con Pujol coa ollada eri 
Madrid, a dirección atópase 
sen un Norte definido_ Máis 
de dou$centos cargos da 
formación enviaron a unha 
carta a Colom na que 
solicitaban un debate aberto . 
e que se pararan -os 
expedientes abertos a Caries 
Bonet, ao que substitue 
Rahola como cabeza de lista 
para as municipais de 
Barce.lona, e Jaume Rodri. 
Mália as presións deste 
sector e o descontento das 
mocidades da formación, 
todo aponta a que o debate 
será difícll porque o que está 
detrás é desmarcarse ou non 
da pólítica de CiU. • 
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O castigo que sofre o Líbano dura xa máis dunha década. Esta foto dunha muller libanesa, na que foi sá de estar da sua casa, foi tomada por Robín Moyer en 1983. 

Máis de ·cen persoas morreron ~o bombardeo d~n refúxio da ONU no Líbano 

A matanza de Qata non abriga · 
as Nacións Unidas a pedir unha sanción a Israel 
-o- e.e. 

Cento por un, parece ser de 
-novo a resposta israelí aos 
atentados árabes no seu terri
tório. Os próprios aliados de 
Tel Aviv en Ocidente mostrá
ronse horrorizados ante a 
masacre, producida a pasada 
semana, pola aviación israelí 
na base das Nacións Unidas 
de Qata, no Líbano, onde • 
máis de cen ,civís morreron e 
outros 120 resultaron feridos. 

O lugar que os refuxiados crian 
seguro, na sua maior parte ve
llos, mulleres e nenos libaneses, 
voltóuse un n:~pentino· cemitério. 
No bombardeo morreron tamén 
dous cascos azuis da ONU. O 
acto, se non o máis criminal co
metido polo Estado israelí, tivo .a 
-virtualidade, dadas as suas ca
racterísticas, de romper o silén
cio que a comunidade interna
cional mantiña tras oito dias de 
bombardeos sobre Beirut e as 
aldeas do sul do Libano. 

O exército de Israel atacou ta
mén, durante toda a semana, as 
ambuláncias que circulaban po
la zona, por considerar que ne
las "transportan as suas armas 
os terroristas de Ezbolá". A si
tuación de angúria e indefensión 
entre os habitantes de Beirut 
viuse agravada por este motivo. 

Desde que Israel iniciou a ope
ración bíblicamente denominada 
Uvas da ira, a ONU evitara pro
nunciarse sobre o conflito, mália 
as reiteradas peticións dos Es
tados árabes de que se condea
se a agresión, dadas as suas 

negativas consecuéncias sobre 
o xa fanado proceso de paz. 
Após do bombardeo da base 
das · Nacións Unidas en Qata, o . 
secretário xeral 

· da -organización . 

ámbito internacional, o certo é 
que tanto Chirac como Juppe fo
ron os únicos líderes non árabes 
que lembraron o incum-primen~o 

israelí da resolu-
ción 425 das Na-

Butros Gali, reali
zou unha dura re
c r i mi nación da 
acción is.raelí, se 
ben o Consello 
de Seguridade 
non fixo . ainda 
nengunha · con
d_ea expresa. 

A cións Unidas, ins
actitude da ONU tando a Tel Aviv 

, . . a retirar as suas 
e ben diferente - forzas do territó-
da mantida, río que ocupa no 

sul do Líbano. 

T anipouco erg u e
ra a voz o gover
no español, pésie 
a que sempre 
proclamou con fa
chenda o seu pa
pe I de promotor 
da paz en Oriente 
Médio, exibindo 
as conversas xu
d eo-pal es tinas 

nestes mesmos 
dias, pedindo a 
adopción de novas 
sancións contra
Líbia por permitir 

Nada máis ini
ciarse o conflito, 
París enviou ao 
seu ministro de 
Exteriores á zo~ 
na cunha pro
posta de pacifi
cación: "inmedia
to cesamento da 
ofensiva israelí, 
implantación no 
sul do Líbano 
dunha forza mul
tinacional e aper-

o vó dun avión 
de pereg rí ns 
musulmáns 

iniciadas na Con-
f eré n ci a de Ma-
drid, coma un dos 
seus maiores logros na política 
internacional. Só un voz coñeci
do o resultado da última incur
sión israelí, Carlos Westendorp, 
ministro de exteriores español 
en funcións, criticou publicamen
te a acción. 

Condea francesa 

Dentro da Unión Europea só 
Fráncia condenou inequívoca
mente a actuación de Israel e pe
diu o cesamento inmediato dos 
bombardeos sobre o Líbano. Po
de t,Je ROr razóns económicas 
·ou por recuperar a granaeur no 

tura de negocia
ci óns que, no 
prazo de ·nove 
meses, deberían 

culminar ca retirada israelí e o 
desarmamento de Hezbulá". 

A alternativa gala que foi ben 
acollida polos paises da Liga 
Arabe, non foi aceitada por Isra
el que prefire a proposta de Es
tados Unidos: entrega das ar
mas de Hezbulá como condición 
prévia ao establecemento de 
negociacións. 

Contraste 
coas sancións a Libia 

Ninguén tamp9uco despois da 
masacre de Qata, propuxó á. im- -

posición de sancións ao Estado 
xudeo por atacar a outro país 
soberano. Unha reacción da co
m unid ade ocidental que con
trasta coa 
mantida no 
conflito do 
Golgo Pérsi
co ou, máis 
recentemen
te, coa preo
cupación 
posta de ma
nifesto após 
dunha manio
bras militares Simón Peres, Pri
de Corea do meiro Ministro de 
Norte na fran- Israel. 

xa que sepa-
ra este país de Corea do Sul. 

A actitude da ONU sobre este 
conflito é ben diferente da manti
da, nestes mesmos dias, pedindo 
a adopción de novas sancións 
contra Líbia por permitir o vó dun 
avión de peregríns musulmáns 

. entre Trípoli e Arábia Saudí, vio
lando así o embargo aéreo que 
lle foi imposto en 1992. Muamar 
Gadaffi sinalou ironicamente, ao 
se coñecer a medida, que "para 
os Estados. Unidos Je os seus pai
ses satélites semella que a paz 
só chegará a. Oriente Médio can
do non haxa árabes na zona". 

Pola sua parte, en Israel, o pri
meiro ministro laborista Simón 
Peres, encóntrase a cada máis 
presionado polos extremistas 
sionistas do Likud que están a 
cobrar adeptos a poucas sema
nas dun novo procesq eleitorál. 
O governo de Tel Aviv xustificou 
a matanza de Qata en base a 
'lun~ erro inf0rmático1'. + 

25 DE ABRIL.DE 1996 

EEUU renova 
á China o estatus 
de país favorecido 

China voltará a ter o estatus de 
nación máis favorecida por 
parte dos Estados Unidos, un 
país que mesmo despregou á 
súa Armada cando a China 
celebrou, recentemente, 
manobras militares frente á illa 
de Formosa (Taiwan). Pesaron 
máis os intereses económicos 
norte-americanos na nación 
máis povoada do mundo que os 
direitos de soberanía de Taiwan, 
que máis ben foron un pretexto. 
China e Formosa teñen un 
conflito que ven de vello, cando 
triunfou a revolución no 
continente e Taiwan mantivo o 
réxime autoritário. • 

Pancarta do BNG na mobilización 
de Marzo en Buenos Aires lembrando 
aos desaparecidos. 

Trece anos sen 
vinganzas na Arxentina 

O 4 de Abril unha ignota 
Organización Revolucionária 
del Pueblo, tiroteaba a Jorge 
Bergés un recoñecido 
médico especializado en 
controlar a tortura e incurso 
nunha manches de 
denúncias e con procesos 
abertos ainda hoxe por 
falsificación de partidas de 
nacimento para roubar nenos 
de desaparecidos. Pasadas 
as semanas a sospeita sobre 
a orixe do atentado segue 
aberta, e todas as 
organizacións de direitos 
humanos condenaron o 
tiroteo. O feito de que se 
producira despois da imensa 
manifestación do 20 de 
Marzo en Buenos Aires, 
abona a hipótese dunha 
provocación, toda vez que 
desde a restauración 
institucional de 1983, 
nengunha organización 
tomou a xustiza pola man, 
apesar das leis de Ponto 
Final e Obediéncia Debida.• 

Golpe blando 
no Paraguai 

O presidente paraguaio Was
mosy admitiu en parte as de
mandas do xeneral Oviedo, e 
deu saida ao amago de insu
rrección deste concedéndolle 

·a carteira de Defensa. Apesar 
da manifestación popular dian
te do parlamento, acusándoo 
de "débil e marioneta", a solu
ción adoptada deixa o proble
ma case no mesmo ponto. 
Oviedo acuartelouse na ma
drugada do día 20 despois de 
ser cesado como comandante 
das Forzas Armadas e amea
zou con botar os tanques á 

· rua. Obtivo o que quixo polo 
método da "pancada cara arri
ba", e deixando ao país atónito 
e ás insitucións debilitadas.• 
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Os votos castigan o intento 
dos rampanti de Berlusconi de pagar a débeda a costa dos traballadores 

A fronte da esquerda governará en ltália despois · 
do agotamento do anti-comunismo de estado 
-<>- G. LUCA 

A Guerra Fria e o sistema mili
tar e político armado polos go
vernos occcidentais contra o 
bloque soviético, impediron dü
rante corenta anos o governo 
da esquerda na ltália, ainda que 
para evitalo tivesen deseñar 
unha ortopédia parlamentar de 
cinco partidos de intereses dis
pares. O bloque de esquerda, 
herdeiro de Palmiro Togliati e 
Enrico Berlinguer, chega ao 
Governo cando xa non existe 
o argumento do perigo berme
llo. O Compromiso Histórico 
nace sobre o cadáver do Leste. 

Porque este é o momento en 
que todos os bocois de amona! 
que o poder gardaba no tellado 
en previsión de que os partidos 
comunistas, admitidos ao xogo 
despois do seu principal prota
gonismo antifascista, puidesen 
gañar o- bingo e quedar coa 
banca e os segredos de Esta
do, non teñen quen lles peña o 
fulminante . A burguesia demo
crática, representada por Ro
mano Prodi e os ex-democris
tianos de Bianco, os republica
nos históricos, a réplica do SPD 
alemán (con vocación felipista) 
arredor do POS de O' Alema e o 
partido de T ogliati , chegaron a 
un compromiso como o que lle 
custara a vida a Aldo Moro. E 
para que no vello soño de Ber
linguer non faltase nada, os 
banqueiros tamén se sentaron 
na foto á sombra da oliveira, a 
árbore simbólica da coalición 
de centro esquerda. 

A partir dos anos 
60, os partidos co
munistas procuran 
recuperar unha 
parte do vasto te
rritório que a caba-
le i ria socialdemó
crata deixaba libre 
na sua cabalgada ca-
ra ao limbo das direi
tas. Eran partidos cria
dos para superar o pac-
t is m o pequeno-burgués 
dos social-demócratas e acele
rar as transformacións sociais 
aprazadas intermi.nábelmente 
palas urnas. Na altura de Ken
nedy e Krushev, as máquinas 
comunistas de accción parla
mentar estaban a demasiada 
distáncia de se converter en 
forzas sociais hexemónicas. 
Os Estados do Leste tiñan 
menos atractivo popular 
sobre os electorados ca 
as concesións económi
cas e a liberdade de or
g an izaci ón concedidas 
para aprazar de por vida 
a chegada dunha es
querda radical. 

Foran Palmiro 
Togliati e Enrice 
Berlinguer os 
que ofereceran 
deste a ltália dos 
60 novas ideas 

· aos partidos 
comunistas 
parlamenta
res, coa von
tade escindida 

cincuenta anos despois da Revo-
1 ucion de Outubro entre o pacto 
co Estado liberal e a revolta. Ber
linguer queria calcetar unha tou
ca con fios comunistas e demo
cristianos para librar á sociedade 
italiana das poderosas forzas 
que coutaban o seu progreso en 
nome da guerra dos bloques. 

En Setembro do 73, o golpe de 
Pinochet en Chile, dirixido á luz 
do dia polo Departamento de 
Estado norteamericano, rachaba 
os fios do tecido de Berlinguer. 
Unha destas febras rotas , na 
man de Sciascia denunciaba as 
duas caras do poder da 1 Repú
blica italiana que durante o se
cuestro de Aldo Moro podia ana
temizar o terrorismo coma un 
Estado XúpUer e sentenciar ao 
tempo desde o serpentário do 
mesmo Estado a morte do políti
co democristiano que estivera 
máis cerca de realizar o compro
miso cos comunistas, para gran
de escándalo das embaixada 
dos Estados Unidos en Roma. 

A revisión daquela película bru
talmente interrompida do Com
promiso Histórico, revela aos ita
lianos unha realidade implacábel: 
a lexitimación do PCI no poder 
por via democrática non estraba 
dentro dos planos da Guerra Fria 
e a OTAN fitou moitos anos co
ma un cuatreiro desde o gabinete 
do xefe por se habia que recoller 
a baralla a ferro e lume en caso 
de que forasteiros fixesen banca. 

Para conxurar á esquerda máis 
civil e inventiva de todo o território 

parlamentar da Europa, a direita 
levou o sistema de pactos entre 
partidos até límites cómicos coma 
o do Pentapartito, que comprome
teron gravemente a credibilidade 
das regras de xogo. Como sinala 
Lúcio Magri, o barco republicano 
escora por culpa das forzas de di
reita pero cando se trata de salva
lo chaman á ultradireita represen
tada por Berlusconí. 

Pechar o paso aos vermellos 

o burato negro da débeda ( dous 
trillóns de liras) que serve de ar
gumento a Berlusconi contra o 
Estado, é parte da factura de tole
rar durante anos a evasión fiscal, 
de roubar en millonários polos de 
desenvolvemento para o Sul e de 
repartir xenerosas bufandas clien
telares para pechar unha vez e 
outra o paso aos vermellos. A de
m ag óx i a de Berlusconi arriou 
apoios metropolitanos de para
dos, de explotados con contratos 
lixo e de xente moza máis identifi
cada cunha cultura individualista 
e coa rebeldía contra o Estadi que 
co discurso da esquerda. 

Tense comparado esta tenta
ción populista, de cosmética ra
dical, coa rebeldía da Lega Nor
te, que renegado incesante par
cheo do Estado sobre o Sul po
brísimo, para manter os votos 
na direita, co que consideran un 
gravísimo perigo de reventar o 
sistema industrial italiano. 

Pero os rampanti (gabeadores) 
de Berlusconi se atrapallan na re
forma das pensións (qµe consi

deran coma os aznaristas 
fundamental para capar o 
monstro da débeda) e se es
nafran contra a maxistratura. 
O intento de saldar máis Es-
tado para manter a prestidixi

tación populista, asusta aos 
banqueiros: se os investimentos 

públicos son nefastos, pior pode 
ser a creba do pacto social. 

É Berlusconi coa sua topeza o · 
que fai evidente a oportunidade 
de resucitar a Moro e a Berlin
guer e lanzar unha fronte popu-
1 ar de forzas ex-democristia
nas, verdes , liberais, social-de
mócratas e comunistas. A Oli
veira gaña coa promesa de re
forzar o Estado, mellorar o fun
cionamento das estructuras pú
blicas, manter a escala pública 
e laica e recortar a débeda. 

Mentres 
Berlusco
ni xogaba 
coa idea 
de inde
pedizar o 
norte in
dustrial, 
seguindo 
o modelo 
Eslove
no, a Oli
v e i r a 
abre un 
diálogo 
sério coa 
L e g a 
Norte 
sobre un 
horizonte 
federal.+ 
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Dazanove labregos mortos 
pola polícia no Brasil 
En Brasil 19 camponeses morreron e outros 30 resultaron feri
dos nun enfrontamento rexistrado a pasada semana no estado 
de Pará entre membros do Movemento dos Trabalhadores Sem . 
Terra (MST) e a polícia cando os camponeses tentavan ocupar 
unhas terras. Con estas son xa 800 as víctimas mortais da loita 
que desde hai dez anos libran 4,8 millóns de famílias pola pose
sión das terras de cultivo. 

O MST esixe a exécución dunha reforma agrária efectiva, prometi
da dende a restauración da democrácia, en 1985, polo presidente 
José Sarney quen se comprometeu a entregar terras a 1,4 millóns 
de famílias en 5 anos. Máis dunha década despois, só 180.000 fa
mílias camponesas foron asentadas en terras da sua propriedade. 
As presións dos terratenentes e banqueiros sobre os políticos im
pede levar a cabo esta reforma. Ademais, dende 1991 mais de 
400 persoas denunciaron torturas infrinxidas por autoridades ou 
grupos de "xustiza privada" pagados por terratenentes ou idus
triais. Segundo o SMT, no Brasil hai 400 millóns de hectáreas ap
tas para a agricultura pero só se están aproveitando 60 millóns. • 

Loita pola terra tamén en Guatemala 
O clamor pola téncia 
das terras tamén está 
derivando en violéncia 
en Guatemala, onde 
grupos de labregos en
frontan-se diariamente 
á polícia e ao exército. 
A reforma agrária é un 
dos principais temas de 
discusión nas conver
sas de paz entre o go
verno e a guerrilla. En 
GuatHmala, 160 famí
lias reparten-se a totali
dade das terras de culti
vo do país. En moitos 
casos as f acendas es
tán abandonas ou son 
destinadas ao lecer e a 
caza polos seus proprie
tários que expulsan das 
mesmas a campone-

HÉCTOR ZAMPAGLIONE ses e i n d í X en as .• 

Países nucleares responsábeis 
No Cúmio Nuclear de Moscova entre o' G-7 os sete países "máis 
ricos" do mundo: EEUU, Xapón, Ganada, Fráncia, ltália, Reino 
Unido e Rúsia, aproveitando os dez anos de catástrofe de Cher
nobil, exixiuselle a este último país o desmantelamento do seu 
potencial nuclear, Jacques Chirac, que co-presidiu a reunión, pe
diu do Krenlim "resultados concretbs" que permetan a Rúsia inte
grarse no que denominou "cuble de países nucleares responsá
beis". Chirac esquenceu mencionar Mururoa e que en Fráncia, 
perta do 75% da enérxia eléctrica é de carácter nuclear.+ 

A Organización Mundial d~ Comércio 
condea a última Lei contra Cuba 
Onde segue a haber problemas co abastecemento enérxetico é 
en Cuba. -Con todo, a illa caribeña celebrou a pasada semana o 
35 aniversário da victória de Playa Girón na que as forzas cuba
nas abortaron a tentativa de invasión norteamericana, no de
sembarco de Bahía Cochinos. A penas dous anos despois do 
trunfo da revolución, o goberno de Fidel Castro conseguía in
frinxir unha derrota á Administración de John Fizgerald Kennedy 
e consolidar así o proxecto de soberania nacional. -

As dificultades económicas e a situación na illa impediron unha co
memoración suntuosa da tazaña de Bahía Cochinos, non obstante 
Cuba celebrou a victória cun novo trunfo, ainda que só moral, so
bre EEUU ao conseguir illalo completamente no seo da Organiza
ción Mundial de Comércio que condenou a leí Helms-Burton. 

Na reunión do Consello Xeral da OMC, celebrada en Xenebra, to
dos os países -a escepción de EEUU- amasaron a: sua preocu
pación polos efectos da lei e criticaron -a. sua extra-territorialidade. 
Ademais, os estados membros do Grupo de Río rexeitaron tallante
mente a lei polos seus efectos sobre Cuba e porque -aseguran
"ameaza o equilíbrio do comercio internacional e a credibilidade da 
propia OMC". A decisión i:ioñ sentou~en en Washington.+ 



Ag~ra que se 

amplian os 

quilómetros de 

autovia, que se 

consolidan as 

autoestradas. Cando, 

quen máis, qúen 

menos, inza de 

cemento ou 

1 chapapote 9 camifio 

da sua casa. Xusto 

agora, póñense de 
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Selección 
de a~entes ~~cénsais 

, 

Quera facer pú,blica a miña pro
testa ao Goncello de Narón pola 
selección de axentes censais 
deste ano. Segundo as bases: 
seria a través da baremación de 
méritos, por ter traballado como 
axente censal en anteriores 

· ocasións e por ter traballado na 
Ad·m in istra-
ción Pública; 
e, lego, deci
diria-se cunha 
entrevista. 
Pola , expe
riéncia neu
tros concellos, 
pergu ntei ·se 
"habia prefe-

moda os coches de réncia pola 

Axenteque 

andamosdun 

lado para outro 

na procura de 

traballo, 

montaña con tracción x~nte de Na-· -merecemos 
' · ~ron· a traba- 1 

ás catro. rodas, · .· llad~ra do ~e- respeto. 
capaces de atravesar . xr 0---fe~e- . · 

. · . se ao que es~ 
por un carre1ro ·-tá escrito nas 
enlamado. Igual que a base~ (alQuen, máis atrás, que 
~ · . , · escorta e interven para respos-

concentrac1on tar outras cuestións, sorrí). 
parcelária, que a están · 

·Pois ben, chega·o día da "e.ntre-
~ facer carido o agro vista" e non hai tal: un suposto 
xa non pod~ producir. _ :practico e o recoñecemento nun 

·plano dunha zona do Concello!. 

O programa de 

ensino da ESO inclue 

en Cataluña 

asignaturas con títulos 
· como: Cataluña, .. 
fábrica de España. É 
optativa de terceiro 

curso. Hai cutres 

exeníplos simiJares. 

Na Galiza non .ocurre 

asi. Aquí o programa 

é mimético do 

español. Semellante 

ao de Badaxoz, _ . 

Linares e Sóriá 

A estac-ón de . 

ferrocarril de Atoch8¡ 

Ensinan a baremación dos méri
.tos e, no meu caso:' dous anos, 
nove meses e tres días de con-
tratos na Adm. Pública (entrega
das copias cotexadas no seu 
día e forma), -correspónde-Ues O 
puntos!. E mái~:-agora ~í pon
túa ser do Concello de Narón ! · 

Señores, un pouco de respei
tol. A xente que andamos dun la
do para outro na procura de tra
ballo, merecemos respeto!. Se 

· vostedes, son claros, nós sabe
mos a que atemos. Se queren fa- · 
zer as contratacións á "dedo", non 
se monten tantas peliculas de· 
"selección", "entrevistas" e planos!' 

Segundo o que vín até agora, as 
reclamación_s, impugnacións, 
etc .. , non serven para nada se 
son individuais e sen respaldo 
político. Por istO fago pública pro
.testa. E porque creo que só se as 

_ persoas que participamos nestes 
procesos, unidas e con firmeza, 
cortamos de raiz aes que non se 
axustan ás normas, ás bases, 
etc., conseguirase que o "9edo" o 
met(;ln noutro lado. E que buscar 
traballo non signifique soportar 
''tomaduras de pelo", inxustizas, 

Especialidade en cervexas de importación, 
dragóns e mazmorras. 

ANOSATERRA 

abusos, etc.; sobre todo por parte 
dunha Adm. Pública. 

E, por éerto, no suposto prácti
co, dábasenos ·un grupo: _pai, 
nai, tillo e tilla, que habia que 
censar. Na folla do censo a cu
brir, especifica que se poñan 
por arde as persoas do grupo, 
comenzando pola principal, logo 

. o conxugue, tillos e demáis. 
Pois ben, se nos datos aporta
dos polo Tribunal non se con
creta quen é a persoa principal, 
non se pode saber en que arde 
se inscribirán. "Loxicamente", 
todo o mundo puxo ao home: 
"porque era o que aparecía en 

· primeiro lugar", "porque sempre 
é o principal". Desde logo, para 
o Concello 9e Narón Si.• 

L<;>IA RODRIGUEZ V AZQUEZ 

(FERROL) 

Trunf o 
nacional galego 
Ollar proxecta_da a imaxe de 
Francisco Rodrí·guez (Paco) no · 
Pazo da. Zarzuela, obríganos a 

· facer unha curta viaxe pela nasa 
história recente, relemprando o 
estarzo de moitos compañeirqs, 
e que hoxe por mor de circuns-

• tántias, non poden albiscar a le
dícia conquerida na noite do 3 de 
Marzo, cando se facía realidade 
(a pesares de m0itos), que Gali-

_za ía ter por fín representación 
no Parlamento das Hespañas. _. 

Repre.senta9ión, olla tí, do naso 
querido P_aco, o cal tivemos que 
desagraviar na Carvalleira de · 
Sah Caet~no, nun 25 de Xullo. 
Acusado _.ae · queimar unha ban
deira hespaño!a -=-SÍ!llbolo do 
máis forte estarzo do nacionalis
mo hespañol por tentar esmaga
llar o desenr'61o e penetración 

· do ideário Nacional Galego no 
seo do corazón do noso pavo-: 
... Non puideron, de novo a ima
x·e de Paco , na compaña de 
Guillermo Vazquez, esnaquiza . 
todos os esquemas do entari
mado político, abrigándoos a 
aceitar a presenza dos galegas, 
de Galiza, do Proxecto Nacional 
Galega que o Partido Galeguis
ta (Daniel Castelao a sua fren
te), forzaran a situación medi~n ... 
te un gañado referénéto, co cal 

se púdo conquerir o Estatuto de 
Galiza, dándolle ao noso país a 
configuración de "Nacionalidade 
Hestórica"; ou o que é o mes
mo, o recoñecimento da sua ca
racterística histórica de Nación. 

Atraguendo a imaxe de Paco, én
chenos de ledícia podelo ollar 
coa nasa Biblia o sempre en Gali
za no xura-
mento, na 
xuntanza abri-
gada ce rei; no Non acabamos 
pranteamento 
do sentimento 
e o noso ser 
nacional que 
ninguén soubo 
plasmar tan ni
dia mente e 
desenrolar con 

máisquede 

escomenzar. O 
mundo nacional 

galego ten de 

red obrar 
tanta ledícia esforzos 
como o fixo o 
noso grande 
Daniel Caste-
lao. Maís o pa-
radóxico da imaxe, non só pode 
quedarse no contido dun retrato 
hestórico coma se fose a culmi
nación do proxecto. 

Agora, coa cabeza valeira de 
burbullas de cava, cos sentimen-

25 DE ABRii: DE 1996 

tos e a emotividade xa refreados 
ámbos os polo asentamento e 
aceitación legal da nasa reen
trea pela porta grande do Parla
mento Hespañol , vémonos na 
abriga da reflexión serea, do au
torrecoñecimento do nova situa
ción, de como afrontala: 

-En primeiro lugar, coido, que 
todos os que nistes intres vive
mos con emotividade o senti
mento nacional galega, debería
mos percurar que non faltase da 
nasa libraría persoal o enriba 
mentado Sempre en Galiza, o 
cal ternos abriga, con paixón 
máis sereamente, de afundirnos 
na sua leitura, no seu evoluir, no 
corazón galega que Daniel de
buxou para nós, recollendo o 
sentimento e a tradición no evo
luir histórico -desde a cultura 
castrexa, pasando polos hir
mandiños, recalando nos Rosa
lianos ancestrais suportais que 
conforman a cidadela universal 
de Santiago; conformándose no 
corazón dunha xeneración xe
ni al (Xeración Nós), que foi 
quen de transformar o senti 
mento nacional no corazón do 
pavo, e nas Cortes da 2@ Repú
blica Hespañola-. Ate hoxe 
que o proxecto nacional enchido 
de enerxías afronta un novo pu
lo volvendo sair tora das frontei
ras, cara o mundo . 

-Pela outra beira, lembrar que 
non acabamos máis que de esco
menzar, que o mundo Nacional 
Galega ten de redobrar esforzos, 
que ternos de artellar o tecido so
cial cun estarzo sostido, nas or
gaizacións parroquiais, de bairros, 
sindicais, empresariais, etc.; na 
laboura de conformar a estrutura 
social da nosa náción para un fu
turo galegc. Na pantasía e ilusión 
da Galiza que o rei de Hespaña, 
hoxe de seguro, coa sua mente 
posta no Santo Domingo d~ Bo
nabal, e nQ sempre en Galiza, es
comenzará a coñecer. 

Mentras, desde a fisterra aos 
castros; desde os .castelos ás ci
dades, desde a nosa Universi
dade até a profundidade máis 
orgullosa das nasas aldeas - • 
sen esquecer o mundo da emi
gración-, ternos de poñernos 
na laboura de conformación dun 
dos máis fermosos proxect~s do 
que somos capace~ os s·eres 
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Que pensados pactos entr~ Pujol e Aznar? 

Xúlio Márquez. Ánxel Leiro Ana Cameáns Carlos Vieira Feli López 

A pena é que non Paréceme ben. E Ten un efeito negativo Non é que me preocupe Que rematen xa de 
pudera unirse Anguita necesário governar o para o resto do Estado, moito en que-rematen. Se pactar, que tardan. 
con Aznar e deixar aos Estado e necesitan pero unhas eleicións chegan a un acordo ben, moito tempo! Xa 
cataláns e aos bascos pactar. Falando calquer anticipadas serian se non, fampouco me estamos f~rtos de 
fóra, porque seria a acordo é posíbel. Con complicadas. Na importaría ter que ir a . escoitar falar dos pactos. 
hecatombe para eles, xa respeito a Catalunya, o campaña o PP debeu outras eleicións. O Non sei a quen vai 
que agora están seguros final o que lle dean a eles buscar o voto dos interes~ que teño en que beneficiar máis pero o 
de que non poden facer daránolo a nós. Tarde ou indecisos, pero non o governe a direita é que está claro é que se 
nada sen eles. O mesmo cedo as demais soubo fa~er e agora mínimo, por ~ dig~ o das non rematan, non 
lle pasou a Felipe. Se comunidades teremos o atópase con que ha de novas votacións. haberá un Governo. Se 
pudera ser así, que nos pertence. Polo pactar e os govemos de T ampouco haf que torP.ala se forma, polo menos, 
vicepresidente Anguita menos a Galiza, que é pactos case nunca son cos cataláns porque se nós sabemos como funciona. 
e presidente Aznar, ian unha comunidade posit:ivos, sempre hai tiveramos un partido que Calquer cousa será 
quedar ben histórica, terá alguén beneficiado, neste pesara tanto como CiU, mellor que ter que ir 
fastidiados.• aventaxes.• caso Catalunya, non os xogariamos e canto máis votar outra vez.• 

galegos.+ apretaramos os parafusos 
mellor, máis 
acadariamos. + 

humans. Facer a nosa nación. 
Poñámonos a eito ! • 

do punho em alto e berrando "in
dependencia ... ". Alí estavam fa
miliares, amizades, companhei
ros de trabalho e companheims 
e companheiras de luita. 

requerirnentos de identificac;ons _ 
e retenc;ons forom continuados. 
As torgas repressivas tinham 
um claro o.bjetivo de coacc;om e 
intimida90m, sobre tudo car~ a 
povoac;om de Fene. 

zia .um conjunto de grande 
emogom e ledic~. 

Cronica 

CARl.os PIÑEJRO 

(MADRID) 

dumha liberdade 

Como nota negativa hai que 
destacar, o grande despregue 
policial presente no Concelho 

Um representante da ,JUGA di
xo umhas palavras de bem-vida 
e recordou a vida de entrega e 

- . · 1uita do companheiro que recu
A pesar das coagons e intimi-- perou, logo de muitos anos de 
dac;ons, o independentista foi cativério, a liberdade. A luita 
recebido co calor da solidarie- que estám realizando os pre-
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dade e amizade. Palavras-de sos e presas indeper:ipentistas 
bem-vida, abrac;os, fo~uetes, o poi<;> seu reagrupamento e tras- . 

en Madrid posue 
ünha g·rande nave 
interior, cunha 
plantación tropi·cal 
humidificada 
artificialmente. O 
viaxeiro pode gozar 
da comida dun 
restaurante entre 
palm~iras. Co que 
custa manter a 
instal~ción poderia· 
electrificarse a 
metade dá liña 
Monforte-A Coruña. 

Din os gurús da 
economia que a 
capacidade dun país 
para competir radica 
na cualificaeión. . 
Galiza é atrasada. Ou 
seña, máis· ben 
ignorante, semi
analfabeta. Deberian 
lembrar que os 
mestres, acusados de 

· republicanos e 
liberais, foron obxetivo · 
número·un das 
patrullas del 
amanecer. Velaí a 
derradeira leción do 
mestre, morto dun . 
tiro, coas mans
atadas, que debuxou 
Castelao. O 
Maxistério que ia vir 
logo estabR inzado d~ 
alféreces provisionais·, 
cun ano ou con serte 
dous de bacharelato 
(equivalentes a 6º e · -José Manuel Sanmartim Bauza, 

logo de passar oito anos em pri
som saeu em liberdade o pas
sad o sábado 13 de Abril. As 
portas da prisom recebirom-no 
meio centenar de pessoas gale
gas emigradas em Madrid, 
membros de organizac;ons soli
dárias do Estado, assim como 
familiares dos bascas compan
heiros de cativério durante 
anos. Todas estas pessoas 
agasalharom a Martinho cum 
jantar a base de empada galega 
e vinho do País, logo entrega
rom-lhe vários · 

· toda a tarde. Horas antes do·re
cebimento já estava a Guardia 
Civil tomando posic;ons na 
Praga, assim como neutros lu
gares do Concelho, também ha
via vários carros camuflados da 
brigadilha e da Brigada de lnfor
mac;om da Policia Nacional. Os 

som das gaitas, as pancartas lad.o a Galiza tambérri foi' ·me-
_
1 

7º da EXB de háxe). :· reivindicativas, os retratos de cionada. 
. 
1 

A lgrexa fixo u_n . -· 
Visívelmente_ emocionado, Jóse 

José Vilhar e Lola Castro (gue
rrilheiros mortos numha acc;a,m 
contra o narcotráfico), todo fa-

regalos. O in
dependentista 

• 1 

ceou ª sua Visivelmente 
primeira noite 
em liberdade, emocionado, 
cum grupo de J , M I 
pessoas gale- ose anue 
gas na emi- Sanmartim, 
grac;om. amossou a sua 
Ao dia seguin
te foi recebido 
em Fene por 
umha carava-
na de carros . 

alegria polo 
recebimento 

que percorre- . , 
ron parte do Concelho. As 6 da 
tarde mais dum centenar de pes
soas agardavam-no na Pra~a da 
Casa do Concelho, fazendo um 
pasillo de bandeiras da Pátria 
Galega polo que passou saudan-

;')F .. :;,.;.,\ 7.··1l:·! ¡ ~:;::'./~;3ri~·~ 1 .;-/ _,~;1B.1 ·f, ~~!·) 

· ~:~:1_ ~.-_(:.. ~-~ ·~.~·~F;:1)-.)1~~· ¡;t(•:{,;~~~2:· \~.:¡~~~?• 

Gonzalo 

1 

J I 

'\.·:--. :- .. -·_....: ;::-_-.:.- .. ---=--·--------·-~ ---~---~---~ .; 

Manuel Sanmartim, amO-ssou a 1 índice de liqrbs 
sua ,.alegria pólq_ recebimento. ] proibidos e houbo --
Agradeceu_ as mostras de apoio · h 
e solidarieoade recébida, por , 1 cregos que c egarO[l 
parte da JUGA, durante todos 1 a facer piras nas que 
os anos de cativério. Recorddu 
aos presos e presas independe
dentistas que ainda seguen de 
reféns do Estado. Lembrou a · 

· Teunis e Lena, vítimas da dis
persom, 'ciue· morr_eram, ·em ~c
cidente de tráfico; logo· de fazer 
umha visita a Manuel Chao, do 
qual eram familiares. Recordou 
aos companheiros que deixou 
no cárcere .. Saúdou a Assem
bleida da 'Mocidade lnde.pen
dentista (AMI), como umha es
pranc;a e um motivo de alegria, 

. para todas as pessoas indepen
dentistas qu_e· seguem presas. 

Por último antes de cantar o 
Himno Galega, entregou-se-lhe · 
um ramo de frol~s e regalarom
lhe umha bicicleta. Martinho, hai 
1 O anos, gostava de percorrer 
os caminhos de Fene numha bi
cicleta que despois de todos es
tes anos está velhinha e enfe
rruxada, assim expresava-se 
umha companheira das JUGA 
para justificar o detalhe. 

. ~ - . 

· Alcalde Lens, 29 
Semi esquina Barcelona 

Telf. 26 54 22 

1501 O A CORUÑA 

-l
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1 arderon obras coma o 
1 Quixote. · 
1 
1 
1 
1 
1 A série da TVG, 
1 realizada pala National 
1 Geógraphic, ubica as 
1 suas reportaxe.s, con 
: notábel ·espíritu· 
1 aséptico, en paises 
1 como México ou Perú, 
1 vítimas de tantas 
1 inxustizas. Para a 
1 National Geographic · 
1 isto último non.canta. .1 
1 O seu é a ciéncia, a 
1 imaxe, á etnografia, a 

. ·I antropoloxia. A 
1 excepción a esta liña 
: encóntrase en Cuba: 

1 aí si teñen lugar os 

1 · calificativos, as 
1 opinións políticas e a 
1 propaganda. 
1 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 
1 
1 
1 

Veu a temporada dos 
morangos. Probe antes 
de mercar. Moitos 
saben a auga fria, a · 
cámara frigorífica, a 
modernización e 
rentabilidade. 

1 -Un dos galegas na · 
: escaleira, a galeiria qe 
1 notábeis que X_urxo 
1 Lobato retratou para. 
1 La Voz de Galicia, 
1 baixou os banzos e 
1 non aparece-no libro 
: do mesmo título que 

1 acaba de apresentar o 
1 periódico da Coruna. 
1 A grácia estaba en 
1 que non se sabia se 
1 as personaxes subian 
: ou baixaban. Da 

1 Decada de . 
-1 Xornalismo, Margarita 
1 Ledo, xa se pode 
1 dicer que a baixaron. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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As páxinas de 
economia-do periódrco 
poñen: "O. novo dono 
da Caseira detecta ... ", 
"Teneo non coñeceu 
até ante ... ", "Economia 
encontra indícios ... ". Os 
grandes negócios so11 
escuras, difusos, 
dignos dunha auditoria 
-dirixida por Sherlock 
Holmes. Só os pobres 
cometen delitos 
evidentes.+ 
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·· O dia rematou cumha cea de 
amizade num céntrico .restau
rante de Fene, no que participa
rom 42 companheiros e com
panheiras do independentista 
galega, hoje em Hberdade. • 

l~NACIO MARTINEZ ÜRERO 

(MEMBRO DAS JUGA-FERROL) 

·ne Allat;iz a Rairiz, 
pasando por 
Vilar de Santos 
Quintana define como fundamen
talistas faltos de credibilidade a 
quem, desde umha firme postura 
eco-nacionalista, opom-se á sua 
central térmica disfarzada de inó
cua cogerad9ra. Na nova doutri
n~ nacionalista que predica, ad
mite que o feíto de producir elec
tricidade quei-
mando a lenha 
do monte ou 
escaralhando 
a bacia do ria 
nom é contra
ditório c6 prin
cípio de consi
de rarmos, os 
nacionalistas 
de sempre, a 
nosa . na~om 
postrada por 
um colonial 
energético es-

Hixínio esquece 
a normalización 
lingüística e 
escreve textos 
públicosem 
castel ha no 

panhol que expólia os no-sos re
cursos naturais a cámbia dumha 
esmola. Quintana manipula no 
seu próprio interese os princípios 
do nacionalismo e os críticos fica
mos como integristas sem creta. 

Jardón practica um nacionalismo 
cultural "sui generis" que consiste 
em construir um louvável museu 
etnográfico e em, ao mesmo tem
po, nom mover um dedo (em ple
na década dos noventa!) para sal
var da aniquiladora concentracom 
p_ar~elar a riqueza natural e paixa
x1st1ca que outrora posuia Vilar de 

ANOSATERRA 

.. 
A Aldea Global 

está aberta ás vosas c.olaboracións, 
débense incluir o riome e apelidos. 

Os textos non deben exceder 
as 45 liflas. 

Envlos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo 
ou através do Fax: (986) 22 31 01 

Santos como penúltimo concelho 
florestado da pelada chaira limiá. 
Agora Jardón contempla impasí
vel um desertificado município on
de os antigos valados de pedra 
forom derrubados para ser substi
tuidos por muros de blocas. 

Hixínio esquece a normalización 
lingüística e escreve textos públi-

. cos em castelhano como os orza
mentos municipais do presente 
ano entre outros. Além diso, nas 
pasadas elei~óns gerais, preocu
pado pouco palas denúncias do 
BNG sobre o escandanloso "ca
rrejo" de votos realizado· polo PP 
na província de Lugo, adicou-se 
a carrejar votantes por Rairiz de 
Veiga. Hixínio, obedece os seus 
estrategas mentores e nega-se 
aO" diálogo cos independentes do 
PSOE, facendo-lhe as beiras ao 
inimigo mais inimigo de todos os 
inimigos: o PP. Vade retro! 

Arrogáncia e inexperiéncia, pa
sando polo cinismo som tres ac
titudes criticáveis que devem ser 
corrigidas para avanzarmos no 
caminho do auténtico nacionalis
mo e para nom dormir-se nos 
loureiros de vitórias espumosas 
que aínda cumpre consolidar. 

Contodo, arrogáncia e cinismo 
mantenhem alcaldías, pero o 
triste é que a inexperiéncia pode 
perdé-las. • 

.. 
MIGUEL MARTINEZ NovoA 

(VIGO) 

Urbanismo 
en Vigo e BNG 
De. sempré tiven a "idea de que 
asociarse ou militar nun partido 
político é o médio. para acadar 
a defensa dos intereses das 
persoas que queren millorar a 
forma de vida dun país e por 
conseguinte da cidade onde vi
ven, loitando contra toda inxus
~cia e deterioro da mésma, po
nendo freo ao asoballamento 
de uns moitos en proveito de 
poucos. 

Cando o meu partido, no go
verno local, en quen confiaba, 
empezou a facer pactos e máis 
pactos) non sei con que inten
ción, sen reparar no deterioro 
da miña cidade, con moito pe
sar vinme abocada a renunciar 
a unha militáncia de moitos 
anos, desenrolada en tempos 
dificeis. A desgrácia é que a 
renúncia a política local conle
va tamén de-
sentenderse 
da política na
cional. A decisión 
Toda isto ven si foi tomada 
a canto de 
que no' xornal 
Faro de Vigo 
de data 17 do 
presente 
mes, leo un
has declara
cións do por
tavoz do BNG 
-Pérez Cas
trillo- que 
din textual
mente "Se o 
governo mu-
nicipal quere 
derrubar ou 

no anterior 
mandato 
municipal 
tripartito, -
como di 
agora 
quenoné 
problema deles? 

paralizar a obra é o seu pro
blema, o que sí está claro é 
que a polémica sobre as torres 
A Barxa surxiu precisamente 
agora, cando o governo está a 
ponto de rexeitar a nosa pro-
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posta sobre a urbanización de 
Samil". 

Tamén parece ser que a: deci
sión da licéncia de obra para as 
Torres de García Barbón, foi 
concedida na Sesión de Gover
no do 12/08/94, presidida polo 
daq.uela alcalde Carlos Príncipe. 
Curiosamente a aquela reunión, 
segundo acta da mesma, non 
asistiu o portavoz do BNG, can
do entón formaba parte do go
verno tripartito e se estaban a 
tomar grandes e problemáticas 
resolucións para Vigo . Contan
do con un só membro no Con
cello e non con catro coma ago
ra o BNG tiña máis peso especí
fico ao formar parte do Tripartito 
(e ben poderia facer algo). 

A decisión si foi tomada no an
terior mandato municipal tripar
tito , como di agor~ que non é 
problema deles? E que non é 
problema de Vigo? Pergúnto
me con gran asombro: Qué 
problema é o deles? 

Pois é ben certo que o BNG, re
presenta a boa parte da cidada
nia viguesa, que foron os que lle 
confiaron os seus votos e por 
conseguinte, non dar vía libre a 
proxectos como tantos outros 
que non veñen ao caso repetir 
(Empacadora, Abrir Vigo o Mar, 
etc.). Ca consecuente deterioro 
aínda non acabado da nosa ci
dade, agredida constantemente, 
palas decisións erróneas ou 
partidistas. 

E a miña intención, con este 
escrito, facer unha chamada a 
conc iéncia dos responsábeis 
locais, a que teñan un pouco 
máis de cordura e pensen no 
dano que lles van a facer a 
xente coma min que estaba 
ilusionada nun grande proxec
to de futuro político-naciona
lista. + 

MARIA GARCIA V AREIA 

(VIGO 

At 

., 
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Fernando de Andrade Belo 
'As novas tecnoloxias 
facilitan a resisténcia das culturas n·on dominantes' 

* CARME VIDAL 

Profesor de Filosofía da Linguaxe na Universidade de Lisboa, Fer
nando de Andrade Belo ten percorrido os camiños desde a enxeñaria 
até a teoloxia e a lingüística para agora seguir a ter confianza nas 
novas tecnoloxias como arma de resisténcia das línguas minorizadas. 
Ten obras que van desde o estudo de Heidegger ou Nietzsche a in
vestigacións sobre lingüística e ideoloxia, e nelas desmonta a univer
salización planetária das línguas e acredita na resisténcia ao inglés 
na mesma posibilidade de "meter Babel na Internet, invadir a edi
ción americana de traducións, e o seu mercado de filines estranxeiros". 

As novas tecnoloxias están a difi
cultar as condicións de resisténcia 
das línguas minorizadas? 

Creo que é todo o contrário, as no
vas tecnoloxias constituen unha ar
ma de defensa para as línguas mi
noritárias xustameme porque para 
unha língua como o galego, de tres 
millóns de falantes, que se desen
volveu durante moitos séculos nas 
aldeas e pequenas vilas, constituen 
unha posibilidade de ir moito máis 
lonxe. A dificuldade de transmi
sión do galega disminue desde que 
hai vídeo ou ordenadores. É máis 
accesíbel ter televisión en gale-
go, xornais con rnaiores faci
lidades ... As tecnoloxias 
están a favor de todas as 
línguas, nós o que temas é 
q•Je saber utilízalas. Facili
tan, polo tanto, e en con
tra do que se poidera 
pensar, a resistén-
cia das cultu
ras que non 
son domi
nantes. 

Dominan nas novas redes de co
municación e este imperialismo 
mesmo semella aceitado. 

Ahonda botar unha vista por riba 
dos avances en novas tecnoloxias 
para ver que están a falar só inglés, e 
iso non se debe só ao adianto e o 
domínio dos norteamericanos senón 
tamén dos xaponeses. É fácil ver co
mo os xaponeses de seguida se deca
taron de que non podian competir 
co inglés nos avanc~ tecnolóxicos e 

no mercado que estes 
abrian. Seguen unha 

política moi cu
riosa: queren 
xaponizar o 
Xapón men
tras f óra son 
ingleses e, ne
se aspecto, 
son tan peri-

gosos para as 
línguas minori

zadas ou máis 
que os 

ameri
c a -

nos. Agora, como son eles, quer os 
americanos quer os xaponeses, os 
que dominan as técnoloxias e como 
son os europeus os que están roáis 
fracos na sua produción e, por riba, 
teñen moitas línguas, tamén os eu
ropeus nesta competéncia son dcidos 
a utilizar o inglés de modo que a 
frente non é persoal ou de vontades 
senón técnica e de capital. Contra 
~ta situación témonos que bater. O 
que acontece é que chega a aceitarse 
unha falsidade que subxace baixo a 
concepción xeral sobre este terna e 
que eu gesto desmentir: as novas 
tecnoloxias non teñen nada a ver co 
inglés, préstanse a calquer língua. 

Entón a que se debe que desapa
reza calquer outra línguC: que non 
sexa o inglés cando menos nas 
tecnoloxias roáis ponteiras? 

· O que está a favor dp inglés é o 
capital e a técnica e non é necesá
rio que sexa asi. 
Hai resisténcia e 

As línguas á Internet 

Enfróntase ~sta sorte de universa
lidade á diversidade cultural? 

É preciso voltar á tradición do con
tacto cultural, todas as línguas están 
interesadas, e non só o portugués e 
o galego, en retomar as suas alianzas 
históricas que nós tiñamos nomea- · 
<lamente co francés e que está a per
derse. Cómpre reencontrar os pro
blemas da tradución e a interpreta
ción mesmo dentro de Internet, co
mo os hai fóra. Os problemas das di
feréncias das línguas non son para 
ser resolvidos tecnoloxicamente, no 
fondo non son para ser resolvidos e 
esta é a cuestión de fondo. A idea 
de que ten que haber un entende
mento universal, como se desenvol" 
veu na tradición europea da razón 
universal, levaría a acabar coas lín
guas e é unha idea falsa. T émonos 
que entender univers·almente sen 

opor a uriiversali

esta ten que con
sistir en, por unha 
banda impedir que 
veñan á nosa fala, 
que nos abriguen 
a falar a sua língua 
e este é o proble
ma do inglés; a lé
xica da sua e?<:pan
sión tecnolóxica é 
que se todo o 
mundo fala inglés 
o entendimento é 

'Ternos que 
impedir que 
nos obr1guen 

a falar inglés 

dade á diversidade 
das línguas. A tra
dución é a única 
maneira de nos 
entendermos e a 
tecnoloxia e o seu 
mercado pretende 
que esa razón uni
versal veña agora 
de man do inglés 
cando as nosas 
culturas deben 
manifestarse nas 

/ por razons 
tecnolóxicas e 
de modemidade" 

xeral e isto, visto 
asi, semella moi 
razoábel. Agora, 

resistir só o pode facer quen 
existe, hai que falar co cor

po todo, cos hábitos, 
coas tradicións, cos 

sentimentos. 
Non podo in

sultar en in
glés, se
nón na 
miña lín
g u a , 
i gua 1 
que non 

. p o "d o 
amar en 

língua dis
tinta do por

tugués, e, por iso, 
ternos que impe
dir que se nos 
obdgue .a falar 
inglés por ra
zóns tecnoló
xicas e de mo
dernidade. 

nosas línguas e 
despois traducirse. 

Como se pode 
dar esa alianza cultural da que fa
la e que, nesta altura, debia estar 
a achegar a Galiza e Portugal? . 

Para portugueses e galegas é moito 
máis fácil agora entrar en contacto 
como xa o é desde hai corenta ou 
cincuenta anos cos rádios aficiona
dos e como antes fora co correo, 
son tecnoloxias que nunca se opu
·xeron á relación entre as culturas, 
ao contrário, sempre a axudaron. 
Se agora se está a producir .unha si
tuación contrária é pola causa dos 
intereses do capital. 

Ve posibilidade de se enfrontar a 
esta lóxica do mercado? 

Vai depender moito dos falantes 
porque o mercado, despois de aten
der á primeira camada vai ter que 
responder aos intereses dos clientes 
e, se houber problemas vainos ter 
que resolver. lsto implica que, de 
feito, nós ternos na nosa man ofre
cer a resisténcia a esta nova forma 
de imperialismo. Se nós queremos e 
suportamos ord~nadores en inglés, 
eles non se molestarán en adaptalos 
á nosa realidade cultural, pero, se 
pela contra, dicimos que só en por
tugués, haberá informática en por
tugués. N este sentido son optimista 
en relacióri: á tecnoloxia se nós re
sistirri:os, se esiximos usar a nosa lín
gua nela. é imprescindíbel, embora 
as grandes empresas estén a andar. 
apresa para gañar mercados.+ 

Academicismo 

VITOR VAQUEIRO 

~doidecido, Rafael Lapesa, no 
seu discurso de ingreso na Real 
Académia da História, institución 
que salienta po).a sua xuventude 
enrabexada, polas suas propostas 
novidosas e pola agresividad~ van
gardista dos seus plamexamentos, 
di que o·español córre perigo de 
desaparición nalgunhas zonas. O 
responsábel desta situación, que 
Lapesa cualifica como convulsa, é o 
chamado virus dos nacionalismos, 
que inducen o retroceso, a fragmen
tación e a hipertrófia idlomáticas. 

~eito que Lapesa que, na 
cuestión lingüística é un reaccioná
rio, inda que non un parvo, coñece 
P.Olo miúdo a tráxica fragmentación 
e hipertrófia idiomáticas presentes 
en Europa desde hai séculos, e igno
ro como a dará encaixado coa idea 
de progreso que, estou certo, avaha 
no noso continente. Ou sexa: igno.
ro como conxugará Rafael Lapesa a 
idea de que nos últimos mil anos, 
teñan acontecido importantes 
avances na sociedade euró"pea, co 
feito constatábel de existiren, 16 
línguas nacionais no ano 1800, 30 
no 1900, unhas 55 en 1940, con 
crecementos exponenciais e desfe
chos impredecíbeis no futuro. 

~embargo, a .intelectualidade 
oficial española, cba banda de gai
teiros, funambulistas e técnicos en 
megafonía que a acompañan, te
ñen-nos afeitos a estas prácticas de 
desprezo do termo toleráncia e á 
ignoráncia do respeito lingüístico. 
Notábel, verbo disto, o artigo 116.l 
da Constitución suíza: o alemán, o 
francés, o italiano e o rhetarromano 
son as línguas nacionais da Suíza, e o 
desenvolvemento do mesmo, por 
mor dunha senténcia do ti::ibunal 
federal, do ano 1965: as fronteiras 
lingüísticas do noso país, unha vez 
fixadas, deben considerar-se como 
intanxfbeis; a certi.dume para cada 
f am11ia lingüística da integridad.e do 
território no que se f ala a sua língua e 
no que se espalla a sua 'própria cultura 
constitúe a salvagarda do bon entende
m:ento das diversas partes do país entre 
elas, e compre recoñecer a cada unha 
o direito a pexar calquera intromisión. 

~entres rosma Lapesa, din as 
línguas ruíns, J. Mª Aznar fala até o 
esgotamento catalán (polo de ago
ra só cos achegados, non nos desa
couguemos) comeza o seu xantar 
con fuet e butifarra, e a cea con pan 
con tomaquet, entoa baladas de Mª 
del Mar, pervaga con Catany la 
seva Mediterrania e, ás veces, en 
momentos de alienación extrema, 
asobia Els segadors, Catalunya . 
triunfant, mentres, ao subaixo, mal
dí (todos somos humanos) o hono
rable, Molins e Maciá Alavedra, 
bon cop de fals; defensors de la te
rra, porque unha cousa é a fogueta
ria de Académias arcaicas e outra, 
ben diferente, o governo do Estado. 
Que dirán Pedro J. e Ansón, que 
vergoña Chemari, qué te nos aco
quines co primeiro pages de barreti
na al vent que sai por tras dun cá
maro, que decepción, Chemari, 
para isto te mandamos a unha esco
la de pago.+ 
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Lembranza 
daAula
Caste"lao para · 
Aranguren 
Morreu Xosé Luis López 
Aranguren o Mércores 1 7 de 
Abril e a Aula Castelao de 
Filosofía lembrou a ·sua obra e o 
seu paso pola Galiza. Aranguren 
era membro de honra da aula, 
pronunciou a leción de clausura 
na II Semana de Filosofía de 
Pontevedra e estivo presente . 
nunha homenaxe que se lle 
rendeu e na que se lle entregaron 
dez gravados de Conde Corbal 
sobre a figura de Vicente Risco_. A 
Aula Castelao reseña o apoio de 
Aranguren a movimentos sociais 
como a instibmisión, o feminismo 
ou o ecoloxismo. A sua 
intervención de clausura na II 
Semana de Filosofía xiraba ao· 
redor da ética e da violéncia, na . 
que falaba da auséncia desta como 
dunha utopía cara á que hai que 
camiñar.• 

Xornada do humor 
en Fené con Peridis 

O Sábado 2 7 celébrase a XI 
Xomada do Humor de Fene, que 

ten lugar na Casa da Cultura do 
concello. Os actos do día 
comezan ás seis da tarde cunha 
charla do debuxante· e 
humorista Peridis, habitual en 
·diferentes publicacións do 
Estado. Despois entregaranse os · 
prémios O humor na escola e 
Curuxa do humor. Remata a -
xornada coa actuación do grupo 
Risoterápia. As exposicións 
estarán aberras até o 31 de Maio 
e abranguen os traballos 
apresentados aos do'us prémios 
e, ademáis, De Galiza con 
Humor, mostra que tivo lugar no 
I Congreso do Humor · 
Hispánico, na Universidade de 
West Chester en Filadelfia no _ 
mes de Setembro de 1995. • 

Pujol regalou 
a Fraga un ensaio 
de Vicen<; Llorca 
en galega 
O entusiasmo reflexivo . . Metáfora e 
sentido na fin de s-éculo é o libro 
que escolleu-o presidente da 
Generalitat, Jordi Pujol, para 
agasallar a Manuel Fraga na 
é:omemoración do dia do libro e 
de San Jordi. Este conxunto de 
cinco ensaios de Vicen\: Llorca, 
profesor de Literatura Universal, 
está traducido por Espiral Maior 
::io ga,,lego antes de que saia en 
catalán. Jordi Pujol envía unha 
rosa e un libro a tódos os 
presidentes dos_ pais~s 
europeus. • 

····•·············•····•••••••·················•·•·••·•· 

Brióri apresentou_ 
,,,,. . 

o premio . 
Blanco Amor 
Despois do valeiro dun ano provocado pala negativa do 
concello da Coruña a convocalo, o prémio de novela 
Bl.anco Amor rexurde este ano na sua-XV edición. Xosé 

.Z Luis García, alcalde Brión, amosouse satisfeito de que 
fose o seu concello o encargado de orgaizalo porque 
serve de dinamización para a vila. Xa o ano pasado, 
cando os meses pasaban e o concello da Coruña non 
convocaba, Xosé Luis García sempre amosou a sua 
disposición para que este certame continuara vivo ainda 
co esforzo organizativo e económico que supufi.a para un 
pequeno concello. Responsábeis do concello de Vigo, 
anterior convocante, ·expuxeron as chaves da 
organización_ aos de Brión a finais do pasado ano. 
Practicamente todas as figuras da cultura do país 
manifestáronse a pral da continuidade e criticaron ao 

· conceHo da Coruña pala sua atitude. · 

• - Foi o ano 1981 cando se_ instaurou este prémio, 
: converténdose nun dos máis importantes da Galiza e 

coa peculiaridade de estar patrocinado por setenta 
concellos. Neste ano, os de Moaña e Allariz solicitaron . 

-· . 

ATERRA 

participar en vindeiras edicións. O prémio está dotado 
cun millón e médio de pesetas e poden participar 
autores de calquer lugar, sempre que a novela estea en 
galega, cunha extensión mínima decento cincuenta 
fólios. As obras teñen que ser inéditas e hai que enviar 
cinco copias nun sobre no que non debe ir remite, 
senón lema. Neutro sobre adxunto, pechado e co lema, 
debe ir o nome do autor e o enderezo. Todo isto debe 
enviarse ao Concello de Brión. Casa da Cultura, 
Pedrouzos, 15865 antes do 30 de Xullo. • 

. , . 
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Apresentan o disco -
_Unión Bravú 
nunhas xomadas 
en Carballo 
Durante os dias 18, 19 e 20 de _ 
Abril celebrárÓnse unhas 

xornadas sobre o fenómeno da 
música bravú en Carballo, coa 
presenza dos músicos implicados 
neste movimento. 
Ademáis de actuacións, como a 
do grupo Os T,úzaros, e charlas, o 
encontro serviu para apresentar o 
compacto Unión Bravú. 
Neste disco, de Edicións do 
Cumio, doce grupos apresentan as 
suas cancións, espallándose o 

fenómeno cara formacións que 
non estaban integradas neste 
movimento nos seus comezos. 
O disco está a ser apresentado por 
cidades e vilas do país a través das 
actuacións musicais dos grupos 
que forman parte desta 
compilación 
Os Diplomáticos , Skomabois , 
Xenreira , Ruin Bois e Rastreros, 
entre outros. + 

J 

Morreu Tomás Gutiérrez Alea, Titán 
O director.de Fresá y Chocolate foi u~ - cineas-ta formado coa Revolución cubana 

. 9* CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

É_ probábel que _a meirande parte 
do ,grande público descobrise o ci
nema de :r omás Gutiérrez Alea 
con "Fresa e Chocolate" e "Guan
tanamera", duas películas cubanas 
de extraordinário impacto nos últi
mos anos; e é probábel tamén que 
a sua forre carga crítica contra de
terminados aspectos da situación 
actual da Cuba de hoxe, fose inter
pretada por alguns como unha ex-

. cepción ou como un ataque ines
perado, dende fóra, ao rexime de 
Castro. Porén estas duas fitas non 
facian mais que confirmar, por. un
ha .banda, a traxectoría do seu au
tor, quen dende os seus comemos 
amosou no seu cinema un tono crí
tico de elevada dureza que identifi
caba a amplitude da sua análise e, 
por outra, a longa fronteira de per
rµisividade criadoré} que posibilita
ba o.cinema cubano: E todo esto 
sen que Alea abxurase dos seus
princípios revolucionários'. $empre 
defendeu- Alea ao seu país, a sua 
soberanía, a sua identidade como 
povo, a sua búsqueda da liberdade 
e independéncia. Foi o seu un ci
mema crítico pero esperanzado que 
sinalaba de xeito efectivo unha li~ 
be_rdade de tono erítico ainda _non 
igualada e que falaba dun arte non 
contemplativo que trataba de "ac
tuar" nos procesos de cámbio esco
menzados na illa dende 1959. 

Foi a comemos dos setenta nas se
- sións dos cine-clubs cando tivemos 

notícia do cinema de GutiÚrez 

Alea. Daquela chegaban de Cuba 
os mellares exemplos dun cine de 
ficción 'rebosante de frescura, ana
lítico e de fondura crítica que con
firmaba os intentos que o Instituto 
Cubano de Arte-e Industria Cine
matográfica (ICAIC) estaba a fa
cer por-criar un cinema próprio, 
soberano e liberado do colonialis
mo narrativo e in~electual. 

Alfredo Guevara-foi o primeiro di
rector do ICAIC e entre os seus 
colaboradores atopábase Gutiérrez 
Alea. A produción do novo orga
nismo orientouse a solventar as ur~ 
xencias dos novos tempos de trans
formación, dando vida a unha po
lític~ cinematografica centrada nas 
curtametraxes documentais e peda
goxicas ·e abocada a un cine didác
tico ao caron da criación en 1961 

-do cine-móbil, remedo do "agit
prop" da revolución bolchevique. 
Había que levar o cinema aos pun- · 
tos má,is remotos do país e cons
truir un dne militante, propagan
dístico e de axitación e tamén un 
cin~ma artístico de ficción éfe sol
véncia· estetica e á procura dunha 
expresión própria e orixinal. To
más Gutiérrez Alea participou de 
cheo en toda esta inxente tarefa. 

Neses anos o cineasta recentemente 
falecido xa era un consumado coñe
cedor do seu ofício. Tiña nacido en 
La Habana en 1928 e xa desde moi 
novo amosou o seu interese polo ci
ne participando en fitas de afeizoa
do e devorando todas as imaxes que 
podía nos escasos cines da sua cicla-

Cena de Fresa y chocolate. 

de natal. Lago virian os seus estudos 
no Centro Sperimentale de Roma e 
a súa colaboración con Julio García 
Espinosa en "El mengano" fita d~ 

_ 1954 rodada en plena .época .de Ba
~ tista. Lago do triunfo da Revolu
~Ción, Alea integrouse nos planos de 
traballo do ICAlC, cumprindo co 
abrigado paso polo cine dpcumen
tal con "Esta tierra nuestra" (1959). 
Dous anos despois dirixía "Historias 
de la Rev.olución", unha recons
trucción con enfoques psíquicos 
mais que de grandezas líricas_ sobre-a 
epopeia revolucionária airida fresca. 
Cinco anos máis tarde roda "Cum
bite" e sobre todo "La muerte de un 

burocrata" (1966), feroz sátira dos 
novas burócratas do realismo socia
li?ta que prefigura non poucos· ele
mentos recoñecidos en "Guantana
mera" e onde seu macabro humor 
de raíz buñuelesca aparece con for
za. Con ''Memorias del subdesarro
llo", rodada en 1968 e premiada en 
numerosos festiv(\iS extranxeiros, 
Gutiérrez Alea propuña unha va
lente e eficaz interrogración sobre a 
actualidade da revolución enfron
tando os planos contrarios da reali
dade ollada dende a subxectividade 
e a realidade e;· ao tem¡x; que plan
texaba as contradicións dos intelec
tuais e dunha sociedade marcada 

polo subdesenvolvemento . Dos 
. anos setenta son "Una pela cubana 

contra el demonio" (71), "La última 
· cena" (77), "Los sobrevivientes" 

(78) e "Hasta cierto punto" (84). 
Despois o siléncio ata que "Fresa e 
Chocolate" emociona a todos era
cha sorprendentemente os níveis de 
recadación ao uso para violentar a 
hexemonia de moitas fitas do cine~ 
ma norteamericano. 

A laboura e exercício artístico da 
practica cinematográfica de Tomás 
Gutiérrez Alea, confírmao Como 
ur:i dos criadores máis importantes 
do cinema contemporáneo.• 
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Unha 
. ,,, 

recuperac1on . 
. 

necesaria 

Reedicións de 
Enrique Labarta 

Título: Obra completa e contos. 
Autor: Enrique Labarta. 

Editorial: Edinos e G alaxia (Narraüva de 

Onte). 

Na nosa literatura, e especialmen, 
te no que se refire ao final do sé, 
culo XIX e principios do XX, con, 
tamos cunha serie de autores que, 
por seren considerados epigonais 
das grandes figuras do Rexurdi, 
mento, non mereceron atención 
abonda por parte dos estudiosos. 

Esta situación ben pode mudar de 
signo de verse continuado o esfor, 
zo asumido por Xosé Manuel Va, 
rela Varela en referencia á figura 
de Enrique Labarta Pose, escritor 
e xornalista baiés (1863,1925) 
que ten sido obxecto de <lúas inte, 
resantes edicións críticas da súa 
obra: Obra Completa e Cantos. 

Obra Completa recolle, no seu pri, 
meiro tomo, toda a producción 
poética galega de Labarta, que se 
compón de dous poemarios -Bál, 
samo de Fierabrás e Millo miúdcr
e de numerosos poemas que viron 
a luz en diversas publicacións pe, 
riódicas aínda en vida do autor. 
Como introducción a este volu, 
me, Varela Varela ofrece unha 
completa cronoloxfa bio,biblio, 
gráfica do escritor editado, logo 
ampliada nas notas biográfico,¡¡, 
terarias que fornecen datos de 

OS VELLOS OFICIOS 

Xosé Vázquez Pintor 

' G1:1ieirQ 
... GUL~ . 

Leitu.ras 

Enrique 
Labarta Pose 

grande interese documental para 
un achegamento máis eficaz 'á 
obra labartiana. Ademais inclúese 
un exhaustivo estudio linguístico 
dos trazos característica da lingua 
empregada nos textos. 

Varela Varela ve así publicada a 
súa Tese de Licenciatura, refor
mulada, tal como el mesmo indi, 
ca, tomando en conta as aprecia, 
cións que lle foran feítas polo tri, 
bunal avaliador. No seu traballo, 
o fílólogo malpicán reúne o apara, 
·to bibliográfico existente sobre o 
escritor de Baio, isto é, reseñas de 
prensa, prólogos, etc ... Co que de, 
mostra ter levado a cabo unha in, 
tensa pescuda nos arquivos e he, 
merotecas do noso -país. 

O editor baséase na última edición 
publicada en vida de Labarta, única 
que carece das modificacións pos, 

-...... 

tumamente-introducidas polo seu 
fillo Enrique. A edición dos textos 
caracterízase por un profundo res, 
pecto aos orixinais que só ven m0' 
demizada a súa puntuación e OrtÜ' 

grafía. Non hai pretensión norma, 
tivizadora en canto que esta suporía 
desvirtuar o orixinal e desprezar a 
vontade do autor. Non se cae así 
na tentación de corrixir o que, de8' 
de a perspectiva actual, constitúen 
castelanismos, vulgarismos, dialec, 
taljsmos, hiperenxebrismos que son 
comentados e clasificados no estu, 
dio sobre a Lingua do poeta. As n°' 
tas a pé de páxina clarifican aspee, 
tos relativo§ ás versións de varian, 
tes textuais anteriores. 

O tomo segundo recolle a poesía la, 
baniana en español publicada nos 
libros últi~ novedad, Bálsamo de 
Fierabrás e Adormideras, que se com, 
pletará coa aparición dun terceiro 

. CRÓNICA 

do. que está prevista a publicación 
en breve.' A recollida da obra com, 
ple ta pecharase cun cuarto tomo, · 
que se ocupará da produción contís-
tica en galego e do teatro, así como 
dos relatos aparecidos en xornais . 

Doutra parte, ó volume Cantos, 
ao coidado de Xosé Manuel Vare, 
la Varela (notas biográficas e edi
ción) e de Xo, . 
sé María Lema 
Suárez (es tu, 
dio lingüístico Non hai 
.e edición) re, pretensión 
compila oito 
contos ~n ga, normativizad· 
lego de Labar, ora en canto 
ta. Nos estu, 
dos introduc, que esta 
torios que os suporía 
ac.ompañan, desvirtuar o 
os autores po, 
ñen de maní, orixinal e 
fe~to a fideli, ·d · 
dade labartia, esprezar a 
na á tradición vontade do 
contística po, autor. 
pular galega, 
recoñecida 
explicitamen, 
te e evidendada polas fórmulas 
propias <leste xénero, sen que isto 
impida unha convivencia harmó., 
nica coa_ autenticidade e persona, 
lidade literaria do baiés. 

Ternos de salientar o feíto de que 
se toma como base a primeira edi, 

- ción dos contos aparecida na pren, 
sa da época, co que se reproduce o 
texto liberado dos retoques e mo~ 
dificacións que Enrique Labarta fi, 
llo introducira neles unha vez 
morto o pai. Esta novidade, tal co, 
mo aconteéía no caso dos poemas, 
fai €)_ue o texto re,estable'cido pol9s _ 
editóres constitúa un valioso cor, -
pus de estudio para o futuro e a re,· 
cuperadón necesaria dun autor es, 
quecido do noso pasado.+· 

XERMÁN G. CORTÁZAR 

Os vellos oficios é un libro que recupera a memoria de sete oficios tradicionai~ galegos e dá 
a palabra ós seus protagonistas: panadeiras de San Cristovo de Cea, atadeiras de Moaña, 
oleiros de Niñodaguia, albardeiros de Moraña, guarnicioneiros de Maceda, seitureiros· de 
Allariz e tecedeiras de Vilarino do Río en Xunqueira de Ambía. Os vellos oficios, en cada un 
dos seus sete capítulos, recrea aqueles espacios que foron ou aínda son verdadeiras teste
muñas dun labor singularizado e moitas veces identificativo_ coas propias raíces: o da comu
nicación entre 9 Terra e o Home, na que xorde un rico mundo de traballos, de hábitos e per
manencias. 

X ERAIS 
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~~ 

NA MESMA COLECCIÓN 

GALICIA S.L. 
Manuel Rúa, 

Daniel Romero 
/ 

AS COMISIÓNS OBREIRAS 
DE GALICIA 

José Gómez Alén 
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canta de libros 

Acudindo a Rosalia 
desde Cataluña 
AndréS Xosé Pociña López ven de 
traducir o libro que, en 1982, escrebeu a 
catalana Teresa Pamies, Rosalia non 
estaba alí. A versión galega, que publica 
Ediciós do Castro, está introducida pola 
própria autora, que lembra as reaccións 
dos leitores cando a obra saiu a rua. 
Aproxímase a Rosalia de Castro a través 
da sua poesía pero cunha especial 
atc;nción ao que foi a sua vida e a Galiza 
deses anos. O traductor, Pociña López, 
vive en Granada pero é un apaixoado 
da cultura galego-portuguesa. • 

Femández del Riego e 
a xeración Galaxia 
A xeración Galaxia, un libro no que se 
atopan os nomes dos protagonistas do 
galeguismo nos anos escuros do 
franquismo. Francisco Fdez. del Riego 
bota unha ollada ao antes e despois da 
fundación da Editorial Galaxia, os seus 
Q imeiros proxectos, a sua liña de 
publicacións etc. O autor fo¡ un dos 
homes ~ue protagonizaron aquel trabalio 
de recuperación cultural do país. O libro, 

. naturalmente, está editado por Galaxia. + 

As vodas de Fígaro,_ 
polo Centro 
Dramático Galega 
Eduardo Alonso e Candido Pazó son os 
responsábeis da traducción e montaxe 
da obra As vodas de Fígaro, do francés 
Caron de Beaumarchais, a cargo do 
CDG. Este texto, que se caracteriza por 
ser un dos precursores da Revolución de 
1789, conta amores, ciumes e escuras 
tramas de familia coa mordacidade e 
dramatismo do autor. Xerais é a editorial 
que publica os libros do CDG. + 

Relatos de Lois 
Fernández Marcos 
O autor, Lois Femández Marcos, 
escrebeu Galaxia lonxana cando xa 
tiña o seu terceiro libro caseque listo. 
Neste, que publica Xerais, Femández 
Marcos apresenta quince relatos, onde 
abondan personaxes e obxectos de anos 
futuros ou pasados. A visión futurista 
mesturada con lendas que, moitas 
veces, desenvólvense lomee de nós 
marca a liña deste libro que amosa un 
mundo xa non tan fantástico. t 

... 
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Leituras 

I tinerários . 
e xeografias -

Título: Canto cusra instalarse no amor (po

emas de conflictos redondeados no tempo). 

Autor: Xosé Leira López. 

Edit~rial: Espiral Maior. 

Canto custa instalarse no amor ( poe-
. mas de conflictos redondeados no 

tempo) é a primeira entrega poéti
ca de Xosé Leira López. O libro 
confórmase como un itinerario 
que, na súa primeira parte -"Andi
ven a buscarte na túa ausencia"-, o 
eu poético percorre só na busca da 
amada mentres vai interpretando 
os rastros que ela deixa. Desde o 
desconcerto propio dun ser que vi
ve na ·escuridade e o silencio co; 
meza a esculca dalgún indicio cla
ro de cal é o escondite da muller. 
Igual que un cego, o eu poético de
vala por unha cidade que se volve 
cómplice na fuga dela e que garda 
sinaís inequívocos do seu paso 

atolondrado, 

non souben 
buscarte 
entre as escumas do mar 

A dor da incertidume é tan fonda 
que conl·eva actos irracionais de de
mostración: "despintei/ as paredes/ do 
cuarto,/ a causa do teu silencio" men
tres o cerco se vai estreitando e se 
comeza a albiscar o final do túnel. 
O silencio dos primeiros poemas, a 
brevidade cómplice do axexo, vaise 
rompendo en textos cada vez máis 
longos. Os «flashes» na escuridade 
absoluta que o abafaba deixan paso, 
conforme se sente cerca da muller 
esquiva,' á luminosidade, á música e 
as cores. O código morse dos tacóns 
déla sobre os adoquins guíano ata 
un tempo en que "Xa medran as fo
llas das nasas plantas" cando se con
suma a unión de ambos. 

Ocultáches te 
detrás das esquinas 
dos meses 

e de moitos anos 

estalaron os patríarcados 
cando collíche-la miña man 

Ela é agora un ser necesario para o 
eu poético que vai deixando as sú
as pegadas -igual que antes impreg
nou co seu rastro o mundo circun
dante- sobre todos os elementos 
que conforman 6 seu espacio vital. 
Novamente o ámbito do sensorial 
consolidase como o territorio da 
muller. Ela marca cos seus cabelos 
os libros, transfórmase en música, 

-logra a floración das hortensias en 
xaneiro e, finalmente, é o centro 
do universo masculino, a guia que 
decide os itinerarios vitais del 

sonentes Tí 
es a depositaria 
do fio conductor 
que atravesa 
os espacios da miña vida 

Ser tremendamente versátil, a mu
ller inicia un itinerario propio polo 
P,Spacio vital do eu colonizando, ó 
seu paso, novos territorios e facén
dose dona dos misterios máis pro
fundos. A vida e o riso residen ne
la que tamén agacha o segredo do 

veneno capaz de arrebatarlle ó eu 
poético os "utensilios de namorar" e 
o poder de terxiversar o mundo 
circundante ata ser capaz de redu
cir "as tonalidades das mapoul:as". 

Mais o eu poético, consciente de 
que "Non somos soamence nós _sós" 
percorre o mapa das ausencias e o 
pasado. Nel están inscritos os no
mes de Amaqor Rey e Daniel N ie
bla, as revoltas estudiantis, a xuven
rude reaccionaria que se foi. T amén 
nesta viaxe está a muller, transfor-

. macla agora en patria, á que arran- -
car os vestidos grises impostas para 
soñala· engalanada de azul e branca. 
Despois do percorrido pala súa xeo
grafia vital, só queda para el a certe
za da incertidume absoluta sobre os · 
motores que gobernan a súa vida 

a incertidume dos seus. pasos amados 
a incertiduse da mifta cidade quente 
a incértidume do naso pequeno país 
a incertidume dos buratos da bóveda 
do planeta 

esa é a·miña profunda certeza 

E "Cando todo se anda a misturar" 
vólvese iniciar unha nova volta no 
espiral da vida, percorrida agora en 
compañia da amada. É a relación 
amorosa a que marca o seu itinerario 
pois, como un gato que escapa men-

Nesta viaxe 
está a 
muller, 
transformada 
en patria, á 
que arrancar 
os vestidos 
grises 

. tres outro o se
gu e, vaise de
valando entre 
o acibro de 
San Xiraldo ·ae 
Aurillac, a arte 
de T riacastela, 
os cantos do 
medievo nos 
que foi _mestra 
de trovadores, 
o rito das ablu
cións en Laba
coll~ e peque
nos elementos 
do mundo da impostas 
artesanía -en- para soñala 
caixe de Ca- de azul e 
mariñas, barro 
de Bónxe- nos · branca 
que, sempre, 
está presente a 
pegada femini
na. Pois ela xa 
non é exclusivamente unha muller 
senón a forza planetaria primixenia 
que rexe o mundo do eu poético, o 
centro cósmico da vida, a daga que 
vence ó barqueiro estixio 

gravei 
o teu perfil no 

centro do ar do 
centro da praza central 
da miña cidade -

E, desde o centro, non cabe máis 
itinerario que o circular, iniciar un
ha e outra vez as rutas do amor e ir 
deixando pegadas nas etéreas xeo
graf ías do carpo feminino como 
quen fai riscos na codia da terra. + 

TERESA SEARA 
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Demasiada 
traxédia 

Título: Terra de Lobos. Basada nunha peza 

de X.L. Méndez Ferrin. 

C_ompañia: Centro Dramático de Viana e 

Teatro de Ningures. 

Estrea: Viana-do Castelo. 

O 27 de Marzo tivo lugar en Via
na do Castelo, a estrea de T erra de 
Lobos, unha peza teatral que está 
inspirada no texto Lobosandaus de 
X.L. Méndez Ferrín. 

É este un pequeno relato epistolar 
qué da canta da estáncia dun mestre 
de escola nunha aldea da Serra 
Grande, perta da fro~teira con Por
tugal, onde se producen estranos fe
nómenos de desdobramento da per
sonalidade ou de posesión espíritual, 
fenómenos que incitan á luxúria a 
alguns veciños do vilar de Lobosan
daus, e que este mesmo mestre expe
rimentará tamén en carne própria. 
Un suicida namorado apodérase das 
vontades dos que se acercan a Do
rinda, a protagonista do contol. 

O primeiro que chama a atención 
da obra é a escenog~afia, dunha 
concepción naturalista, no máis pu
ro estilo descriptivo de Emile Zo1a 
ou Emilia Pardo-Bazán, c;:un enorme 
chancho pendurado dunha colum
na, no médio dun rochedo que con
forma unha espécie de cova ou ca-

Unha 
españolada 

Título: Marias, xuíz de liña. 

Guión e Dirección: La Cuadrilla. 

Intérpretes: Carlos de Gabriel, Ramón Barea, 

Alicia Sánchez, Paco Algara e Alex Angulo. 

Nacionalidade: Española, 1996. 

As expectativas da sua anterior pelí
cula, Xustino, un asasino da terceira 
idade, fixeran que o público puxera 
as vistas no segundo filme de La 
Cuadrilla, alcume da parella formada 
por Santiago Aguilar e Luis Guridi, 
titulada Matias, xuiz de liña. A todo 
iso uníase o esforzo promociona! por 
parte dunha grande empresa multi
médi~, que participaba no financia
mento desta longametraxe. Recén 
estreada na Galiza,. Matias non esti
vo á altura do agardado e quedou 
nunha españolada de humor fácil, 

_má dirección, febleza argumental e 
topicazos que descrebian aos galegas 

Carlos de Gabriel no papel de Matias. 

verna infernal. Neste paraxe dan
tesco e órfico, non vive o demo ou 
unha pléyade de Furias, pero ·case 

- xa que unha vella meiga rexénta es
ta espécie de refuxio, onde pernocta 
o mestre de es-
cala, persona-
xe que non ten 
moita releván
cia nesta adap
tación teatral 
aínda que é o 
narrador na 
obra de Ferrín, 
e habitan ta-

O ambiente 
retratado 
recorda as· 
atmósferas 
de Valle, 

mén ás veces o lnclán. 
resto das perso-
naxes. O mistério, 

éun 
O ambiente re-
tratado recorda trasfondo de 
as atmósferas desgrácia 
de Valle-In-
clán. 0 misté- irremediábel 
rio, e un tras-
fondo de des-
grácia irreme-
diabel, un fado fatalista ·que pulula 
no aire, acentuado pala música, e a 
choiva, tamén presente na escena, 
percorre esta caverna dende o co
menzo até o desenlace final que, re
sultará ser tremendo. Marren case 
todos. 

T amén se mostran algunhas esce
nas lésbicas, froito da posesión que 
sufrirá a personaxe de Obdúlia, in
terpretada por Xosefa Barreiro, por 
parte do espírito de N icásio Remu
ñan, un capador emponzoñado de 
paixón e loco amor por Dorinda, 

[a película está ambientada en Fiste
rra] como un pavo de contrabandis
tas bébedos e litigantes. · 

Nun partido de futbol internacional, 
Matias (Carlos de Gabriel) pita un 
penalti en contra de España, o que a 
deixa fóra do mundial. A reacción 
airada dos madrileños -caricaturiza
dos como brutos siareiros, prototipos 
habituais dos piares filmes do landis
mo-, abriga ao xuiz de liña a fuxir á 
sua aldea de orixe, San Amáncio, en 
Fisterra. Ali, os seus paisano , cunha 
paixón polo fútbol tan desmedida 
como a exibida polos madrileños, 
non puderon presenciar o momento 
no que Matias pitou o penalti e non 
recoñecen ao xuiz de liña. Para 
maior seguridade, o seu pai, o Pele
xo, un pária borrachuzas interpreta
do por Álex Angulo, decide ocultar 
a profisión do seu fillo e convertelo 
en xuiz. A presenza do xuiz Matias 
seria ben recibida senón for porque a 
vila, en realidade un cocho de con
trabandistas de licor, está a agardar 
por un desembarcó masivo, de modo . 
que, para distraer a sua atención, de
ciden encomendar ao fillo do Pele
xo o labor de resolver os litíxios dos 
viciños, que se revelan como mez
quiños pleiteadores para os que un 
simples cddeiro de auga é motivo de 
enfremamento. 

A partir deste ponto, La Cuadrilla 
amaña unha comédia cun argumen-

- to mal enfiado que, para enganchar 
ao espectador, mesmo ten que chis
carll o olio e, moi brevemente, resca
tar a mernória do anterior filme, bo
t~ndo man de Saturnino García, 
protagonista -de Xustino. En lugar de 
construir unha história de humor 

A ·NOSA TERRA 

muller casada cun marido ausente. 

Apréciase un intento nas mans do 
director de conducir o texto cara os 
parámetros da traxédia, aínda que 
na miña particular visión, e tendo 
en canta as accións e os feitos que 
moven ós personaxes a comportar
se dun xeito tan extrano, o asunto 
decántase máis cara a unha obra de 
mistério e suspense, unha fábula de 
meiguería, xogando co espiritismo, 
o esotérico e o bruxeiril, recriándo
se nunha atmósfera tétrica e unha 
estética pseudo-gore, (sobre todo 
polo parco ó espeto, ali colgado e 
presidindo toda a acción) antes que 
por unha liña tráxica. Tamén se 
aprécia un distandamento na posta 
en escena que impide o acercamen
to do pliblico á catar e da traxédia. 

Coa excepci n da labor d direc
tor que queda un pouco trenca, os 
re tantes compoñentes desta re
presentación pasan a proba con 
folgura e notábelmente. Destaca
remo o labor dos actore , tant o 
galegas coma os portugues s, so
brancea ndo a interpretación da 
actriz portuguesa Teresa Mónica, 
no papel da nai-decana feiticeira, 
que coa sua preséncia case cons
tante suporta o peso da represen
tación, axudada e secundada polo 
bon facer de· Casilda García, que 
fai o papel de Dorinda. Apréciase 
un esforzo pola naturalidade en 
todos este actores, aínda que co
artados pola man da dirección.+ 

XOAN LUACES-FANJ;>IÑO 

con tenrura (téntano, pero non o 
conquiren), Aguilar e Guridi convir
ten á película nunha uce ión de 
chistes de maior ou menor fortuna 
na t¡ue os actores, agás tímidamente 
Álex Angulo e Manuel Manquiña 
(un crego que forma parte da máfia 
contrabandista), non tán á altura 
do papel nen os directores son qu n 
de extraer de-
les unha inter-
pretación de 
calidade. Piar Unha má 
ainda, breac- comédia 

na que o 
galeg s, 
ademais de 
con traban, 
distas e 

tuan por culpa 
dun guión las
trado polos pre
xuízos dos auto
res do guión, a 
própria Cuadri
lla, para quen 
os galegas, a 
parte de litigan- litigantes, 
tes e contra- respostan ao 
bandistas, res-
postan ao este- estereotipo 
reotipo do ibé- ibérico das 
rico protagonis
ta das española
das, aquelas co
médias do fran-
quismo que 

españoladas. 

agramaron a canta dunha miséria 
cultural hoxe superada. Ademais, 
nen a direción de fotografía é boa, 
nen a iluminación. · Tan só é acerta
da a eleición dos exteriores: unha 
Fisterra máxica de brumas e cantiles 
(en realidade en Ortigueira). Para 
iso é mellar ir ao vídeo-clube e alu
gar Calabuch, de José Luís Berlanga, 
unha verdadeira comédia que trata 
con te~ra unha situación-similar.+ 

H.V. 



25 DE ABRIL DE 1996 . 2.5 • N2 723 -

c·~i·+ relación de 
,, ... ~~:thf~.H'2f¡'/.':::lf.!lli~' á • u~z~~~ ua 

h1~toria da 
literatura 

. Xosé Mª ÁI M ~arez Cáccamo 
anuela Alv , 

Manuel A arez Lozano 
mor Cauto M ' 

Barreiro C ' anuel • armen BI 
García 0 . aneo 

Pérez, Xosé L . ommgos Blanco ois Bauzas M. • 
Xavier Camb illan , 

Begoña Cam a Sanmartin , 
Campos Souto p~s Souto, Mar 

Mouriño G , arios Casares 

B 
' onzalo Co 1 

ergueiro x . ns enla 
. carm~n ~~~n~anuel Eiré, 

Sanjulián L andez-Pérez 
Prieto, Man~ei°Mren~o Fernández aria Fern - 11 

T.eixeiro M an ez 
Fernández M anuel Ferreiro 

Xosé Ra~ó:~ue~ F~rcadela , 
Mª Carmen G _re1xe1ro Mato arc1a Negr . ' 

García Neg o, Pilar ro , Xoan C 
Garrido C . arios 

' . 

G. ouce1ro cam·i 
. omez Torres . '. • ' o 

Lopez, Ansel , • Emilio lnsua mo Lopez e . I 
Teresa L. arre1ra • 

Manuel L opez Fernández' 
ourenzo M ' 

Lourenzo Gon : anuel 
Manuel Mac . zalez, Xosé 

Kallh e1ra Fernández 
een N. March C , 

Paulo Ma . ' arios 
M" rtmez Pereiro 

iguel Mato F • 
Manuel Millán Ot ondo, Xosé ero, W Xe • 

Nogueira Pereir s~s 
Obelleiro p¡-. a, Luis 
Pillado M non, Francisco 

Romeu F ay~r • Manuel Rei 
, ranc1sco Rod . 

Sánchez . riguez 
Silva A ' Xose Carlos Ruiz 

, nxos Sanmart' . 
Goretr rn Re1, 

Sonia Soto Boul~ Sanmartín Rei, 
Fontaíñ~saM Laura Tato 

' anuel Vilar 

. ~~áto\et~~,.---... ---·--~-_.. -- ... : .. , ....•..... , ...................... .... ............................. . 

_. .......... ······· ..... ····· ........ ·····. . . . ............... ······· ...... ······ .... ····· ...... . ~ ........•................................. , ..... .................. -- . . ................................. . cállillO- ........ ····· ... ········· ...... .. :. ····· .................... ~-· ::::::::,.. ····· ..... ··: ............ ····· .. . ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·: ·~ •••• ~~ - lllB'l tllll t.ll'l'o ·--_.... 

9 

!"'*"' .. _... 
pra1ll tia~, .... o {S\811 u¡míltl\ t.ifill p {t.- .. .. . . . ·~G-0~ . . . ······'··································· 
,.-ir.alíl "8 ~QPl'llS · ··· ·····:0··· ·ooó·"OiJ"·tJOdtJóUOPcD \)1\\\11111 \llft'8\l oaoo . . · . · ................................... · · .. · · · · · · · '"""" .. ; ..................... : ........... '. ·:.' .... ; ..................... ·~-Ía ........................................... . 

. ~ . ,.......... . d 
tf SUCU"58' .. • ................. • . . • .. • .... • . ·: .. ,_ . ' S recibOS nue ao ineu norne \le seian µ<esenta OS ¡JOf 

d 

l' , ª"'º · con caigo a rnma coma .• o " 
S"1rJal\SB torna< nota, e aten e<' e no O o ' . , ns Cu\tu<aiS G,a\egas \~ t1osa Í e«a). . . . . c<omOCIº" . . g¡na\111'8 . 

\ , -

\\~ta 

. • · 

111 

• \16'LOll 'j\llll. tAá\S illl,,¡...atiÓI' no 191é1D1111lllllllli1Sss1111-

gollll\ll' mi\ll 1111 _.u¡··-·-· --""~ \ . . . . ... -....... .. J 



... 

2 6 25 DE ABRIL DE 1996 • Nº 723 G~~o · ANOSA TERRA 

Marin: un primeiro de MaiO de hai 99 anos ¡Compañeiros, 
f ora preguiza! O obreiro Sebastián Recuna 

recitou . no meeting un.ha poesia proletária en língua gal~ga Si vedes as forzas 
qu 'os traballadores 
de todos os paises 
fixeron medrar. 

-0- X. ENRIQUE ACUÑA., 

Nos derradeiros anos do século XIX nas principais cidades galegas implan, 
tábanse os movimentos societários de carácter obreiro. Con eles chegaban 
os primeiros xomais proletários e a celebración solenºe do 1 º de Maio. Un, 
ha xomada de loita e reivindicación en lembranza dos mártires de Chicago 
de 1899 que ce~Ó foi tomada como unha festa maior,no mundo do traballo. ' 

Desa história tan esquecida, e non 
suficientemente estudada, do 
obreirismo galego coñécese boa 
parte do que acontecia en tomo a 
ese sinalado dia nas povoacións 
mais importantes. Os diarios libe
rais desas localidades mostraban 
cerra receptividade, as veces tin
xfda de ,patemalismo, ao informar 
do evento obreiro. Xornalistas 
curtidos nas vellas loitas federais 
abriron as suas páxinas a un impa
rábel acontecimento nado como 
comemoración de fraternidade 
universal no Congreso da ·Il Inter
nacional celebrado en Paris. 

Mentres, das vilas médias como Vi
lagarcia, Monforte, Redondela, etc. 
téñense ainda meno~ dados, e o la
bor nelas dos pioneiros do anar
quismo e o socialismo ten trazo de 
perderse <liante da lousa que caiu 
por riba da su memória histórica. 

A desaparición física de boa parte 
da prensa proletária e o distancia
mento que a mai~ria dos cronistas 
locais mantivo respeito ao asocia
cionismo obreiro deixa baleira un
ha parte, ben significante, da nosa 
história que, por outra parte, a co
rrente historiográfica ofic.ial non 
quixo nen quer co¡rexir. 

La voz del Morrazo 

Por un dos tantos semanários ,apa
recidos nos albores do século pasa
do, ternos notícias dos inícios do 
primeiro de Maio en Marin. La 
Voz del Morrazo, editado na im
prenta pontevedresa da Viúva de 
Antúnez saca un número extraor
dinário 9 5 de Maio de 1897 baixo 
o epígrafe, en primeira, de "La 
Fiesta del Trabajo en Marín" e nas 
carro páxinas que.p compoñen adí
canse a'recoller o que acoritecera o 
dia ··primeiro na localidade ponte
vedresa paralisada, desde amañan
ciña pola convC?Catória obreira. · 

Mentres, na viciña Pontevedra os 
actos desenvolvéranse pola mañá, 

Unha imaxe do porto de Marin a finais 
do século pasado. 

As ceiebracións do 1 º de Maio 
en Mar.in e Pontevedra sempre 

estiveron unidas; na foto, os actos de 
- 1936 na capital. 

en Marina partir das catro datar
de agrúpanse os traballadores e 
dispáranse bombas de palenque 
para receber, na estación do tran
via, ás delegacións que chegan 
desde a capital e outros lugares da 
província. ·Desde ali mesmo fór: 
mase unha manifestación encabe
zada por unha banda de .músiéa 
que percorre ?S ruas da vil.a cami-

. ño do' Centro Ohreiro. . 

A narración de La Voz del Morra
zo insiste na orde e entusiasmo 
dunha marcha que leva ao frente. 

· unha bandeira vermella "cun tazo 
blanco". Xa no salón do Centro 
Obreiro os traballadores "se en
cargaron .en mantener el orden 
que no se alteró en lo más míni
mo". No local, as paredes ·apresen
tábanse decoradas e recobertas ·de 
mirtas, flores, bandeiras e cadros 
nos que figuraban escritas as rein
vindicacións principais da xoma
da: Uno para todos , todos por uno; 
Jornada de ocho horas: Virtud, Mo, 

)as Rendµra~an re
tratos de Carlos 
Marx -"insigne 
propagandista del 
socialismo"-, Fe
_det:ico Engels e tro
feos .coas ferrame~1-
tas das artes dos 
carpinteiros e can
teiros. 

, . 
Foi o car'pinteiro 
Santiago .Moreiras 
que aq,r_iu a, sesión, 
descobríndose os 

asistentes. Pediu. que desen os 
nemes os obreiros qt.¡e quixesen 
facer uso da palabra e coqi.ezou o 
turno das . intervencións por J:!lall . 

de Antón{o Souza. O orador ma
nifestou que "estaban a la vista 
las ventajas de la asociación con 
sólo tener en cuenta 1o que mejo
ró el. obrero desde que vive aso
ciado". Despois falarian Ramón 
Martínez, para facer un chamado 
aos labregos a se constituiren en 
sociedade, e os líderes societários 
pontevedreses Manuel Couto, 
Román Barros··e o xomalista Vi
cente Vidal quen deu leitura a 
duas poesias relativas á data: ... Es 
hoy, cuando revista/de ejército 
aguerrido y numeroso/se pasa en to-
do el -mundo socialista... · 

Sebastián Recurra 

O acto -continuqu coas interven
cións de Ricardo Yázquez e Eleu
tério Echevarría. Yázquez cun dis-· 
curso no que criticou as guerras de 

Cuba e Filipinas nadas a cau a do 
"trato y la explotación que se tie
ne de hecho de los naturales de 
dichos países, y que el obrero es el 
encargado de coger et fusil para 
herir a los que se irritan por desa
cierto de nuestros gobernantes". 

Saudaron tamén Francisco López, 
presidente das agrupacións obrei
ras capitalinas e Ramón Rodrí
guez, e pronunciaron os parlamen
tos máis longos Joaquín Rivas, 
Abelardo López e o dirixente e 
principal valedor do socialismo 
pontevedrés, Víctor Panivino. Ra;" 
món Rea recitou o poema, "Es tris
te"; ... Unión, fé, constancia/Hasta 
ver la bandera/Por la cual nos uni
mos/Q~ cubra nuestros hijos ... La
go, Sebastián Recuna declamou 
unha composicióff en galego -
feíto pouco habitué\l, mesmo raro, 
naqueles tem¡}os no ámbito sindi
cal- e que La Voz del Marrazo re
produciu integramente e que nós 
facemos o próprio ao carón. 

As oito estrofas finais do poema de 
Recuna lembran o remate tradi
cional das coplas dos maios, tamén 
habituais en Marin e Pontevedra 
nesa mesma xomada festiva. 

O movimento obreiro en Marin 
adquiriría a maioria de idade con 
este acto. Homes como Chacón, 
T erres, Pi ay, Sousa, Lores ou San
tiago Moreira mantivérono en pé 
nesta primeira andaina. Un labor 
que cos anos o continuou Lorenzo 
Corbacho Nodal, un home lendá
rio e exemplar. + 

Si ve del-as f ames 
e os trasudares 
que 6 probes !les custa 
pró o día pasar . .. 
si os vedes que creban 
as cadeas suas 
postas pol-os menos 
a eles, os mais 
e pra que n-as creben 
lles f an falcatruas 
impondoll-as leises 
qu 'amañan os tais ... 
Si vedes os párias 
facendo á panza 

· coas mans moi pulidas 
collend 'un has ton ; 
facendo desprezo 
mof andos en chanza 
d 'o que colle o pico 
machada ou legón . .. 
Si os vedes cebados 
en xogos e orxías , 
e' o lombo direito 
daquí par'alá 
veciños de Jauja 
pasándose os dias 
mirando pr'o aire 
que chova 6 maná ... 
Si codo esto vedes, 
si é que 'e esto palpades 
sin ollar siquera 
pr-6 vos o valer 
con esa indifrencia, 
decirme, ¿ onde vades, 
non sendo qu 'escravos 
teñades que ser? ... 
Se así o queredes 
rumbaibos 6 largo 
que a vosa lacoa 
vos ha de -apoucar 
e quando queirades 
[acervos de cargo 
cal bestas de carga 
vos verés tratar -
Mais, si e de que fondo, 
ben fondo os sentides 
e si é que ben alto 
ben pensades 
e ferro n 'a sangre 
coidades de ter 
de cheo meteivos 
loitando n 'as lides 
qu 'os probes emprenden 
pra escravos non ser. 
ter fé compafieiros, 
poñervos unidos, 
qué 6 mellor modo 
de todo alcanzar . 
E si é que creedes 
esto que vos digo, 
entón compañeiros 
e mellar calar . .. 
Eu xa me despido 
de vosoutros t0dos, 
escramand'un viva 
á erase social 
e que viva Mayo 
qu 'é á nosa festa 
pois en tod 'o ano 
non hay outra igual. 
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·Critic:an as eivas da normaH~aciÓfl do galega noensino 
nas xomadas da ÁSPG e a CIG · . . " .. 
A Generalitat rexeita o bili_ngüismo e consiqera o catalán como .eix_q principal da reforma ·educativa 

-<>-c.v. 

O contraste entre a planificación 
lingüística do govemo catalán coa 
análise dos seus resultados e a da 
Xunta que deixou á vista -mesmo 
coa auséncia do director xeral de 
Política Lingüística- a falta de 
vontade do govemo galego, foi un 
dos eixos das VI Xomadas de Lín, 
gua e Literatura que, organizadas 
pola AS,PG e a CIG, celebráronse 
os días 19, 20 e 21 .en Compostela •. 

faltaba a nengun convite-, men, 
tor do decreto que para Marta Da
costa da CIG,Ensino "chega tarde, 
non. se puxeron as medidas necesá
rias para a sua aplicación e faltou 
unh~ campaña informativa tanto 
para o profesorado corno para a S"o, 
ciedade polo que tiveron que ser 
outras instáncias como a Platafor, 
ma para o Galega no Ensino as que 
se encargaron da sua difusión". 

buscando a divulgacióñ máxima 
dos textos galegas. Os coordinad°' 
res resaltaron o rigor científico des, 
ta obra colectiva na que colabora~ 
ron uns cincuenta especialistas nas 
distintas etapas da nasa literatura. 

Como xa aconteceu en edicións 
anteriores destas xornadas, a pre, 
séncia de destacados escritores ·e 
escritoras para falar da sua obra e 
as suas traxectórias literarias re
clamou a atención dos numerosos 
asistentes aos seminários. Nesta 
ocasión, Luz Pozo Garza, Lois Dié, 
guez e Mª Xosé Queizán fixeron 
un percorrido pola sua produción 
literária e as suas vivéncias perso
ais e respostaron ás perguntas que 
os participantes fixeron sobre as -
suas obras. 

O responsábel do Servei d'Ensen, 
yament del! Catalán, Joaquim 
Arenas, puxo sobre a mesa a fil°' 
sofia da Generalitat de Catalunya, 
en frase do mesmo Jordi Pujol "o 
catalán serve para ser", á hora de 
afrontar a planificación lingüística 
baseada no "pacto social para a 
normalización e na pedagoxia da 
sociedade". Fronte á política da 
Xunta de Galiza, o representante 
da Generalitat dixo rexeitar ta
llantemente o bilingüismo xa que 
"nunca pode ser equitativo" e pola 
contra, defendeu a teoría que re
coñeceu própria do "monolingüís
mo axial" que parte da existéncia 
dunha única lingua própria para 
despois buscar o plurilingüfsmo co 
coñecemento de cantas máis lín, 
guas mellar. En canto á reforma 
educativa, Arenas sinalou que o 
catalán era o eixo da LOXSE, tan
to no aspecto lingüístico como en 
canto a contidos programáticos 
das distintas disciplinas. Despois 
de facer un percorrido palas diver, 

Frelxelro Mato, Laura Tato e Alberte Ansede apresentan a Hlstória da Literatura 
Galega nas Xornadas. ANT 

A preocupación dos ensinantes 
pola posta en práctica da reforrpa 
educativa tivo resposta durante as 
xomadas nos actos que analisaron 
os contidos en sociolingüística, 
língua e literatura na ESO e as 
propostas pedagóxicas para os de, 
senvolver xunto con estratéxias 
como a banda deseñada, a produc, · 
ción de textos ou a lectura eficaz. 

No~os rnateriais didácticos 
A participación do autor da pri , 
meira Gramática Histórica da Lin
gua Galega, Manuel Ferreiro, tivo 
espe_cial acollida nos serninários 
programados nas xomadas. Co re, 
latório "Que din os rumorosos", - · 
ou "como din os rumorosos?" co
mo bromeou- Ferreiro explicou 
as variantes do texto pondaliano 
do himno galega a ~speito da ver, 
sión coñecida até agora. 

sas etapas na loita contra a perse, 
cución da língua --cando no fran
quismo se utilizaba como tapadeira 
até un clube ciclista para impartir 
aulas de catalán-, Arenas baseou 
a normalización lingüística e a pla
nificación para levala a cabo en 
tres piares: as leis, con 132 disposi
cións legais; a reciclaxe do profe
sorado tanto en lingüística como 
en contidos -penalizando o non 
cumprimento da lei de normaliza, 
ción lingüística-, e os programas 
educativos que buscan a incorpo, 
ración de non falantes en catalán. 

Diante da pedagoxia social propug, 

nada pala Generalitat, o decreto 
para a normalización lingüística no 
ensino da Xunta de Gal.iza parte 
dos "direitos persoais do indivíduo 
polo que o seu obxectivo é que "ao 
fin do tramo da ESO os alumnos 
coñezan os dol!s idiomas e que 
usen a vontade o que queiran" se, 
gundo sinalou Alberte Ansede, 
presidente da AS, PG para quen o 
decreto non toca o ensino univer
sitário e deixa á eleición do próprio 
profesorado a sua aplicación. O de, 
bate fíxose coa auséncia do Direc, 
tor Xeral de Política Lingüística -
a pesares de que recentemente en 
Pontevedra asegurara que nunca 

OPtNIÓN 

No marco das Xomadas de Lingua 
e Literatura apresentáronse tamén 
os novas materiais didácticos da 
ESO - nas disciplinas d~ Lingua e 
Literatura e Sociais- e a História 
da Literatura Galega publicados 
pala ASPG e A Nosa Terra.que, en 
50 libros e outros tantos fascículos, 
vai recoller o máis significativo da 
literaúrra galega en_ todos os xéne, 
ros e supÜrá, segundo os coordina, 
dores Laura Tato e Freixeiro M.ato, 
un proxecto editorial novedoso na 
Galiza por se publicar periódica, 
mente e ter venda non só en libra
rías senón tamén en quiosques, 

Na Clausura, o sociolingüísta Ra~ 
fa el N inyones puxo de manifesto 
a imposibilidade de falar de bilin
güísmo nunha situación na que, 
coma a galega, existe subordina
ción de poder dunha língua res
pecto a outra. • 

MUSAS E FEMINISTAS. 
A Chus Pato 

Cand a com'ezos de marzo morreu a es
critora francesa Marguerite Duras, nun 
medio de comunicación español fíxose 

unha síntese da súa personaUdade coas palabras 
musa e feminista . Foron ditas nun contexto lite
rario no que esas verba non tiñan por que ser 
estrictamente definitorias, pero eu creo que si 
eran, en cambio, significativas dunha nova vi, 
sión das mulleres. Cando dez anos antes, en 
1986, e e cribira a propósito da marte de Si, 
mone de Beauvoir, en varios medios xomalísti
cos esta filósofa e escritora fora cualificada reí, 
teradamente nos titulares co escueto termo de 
musa, ben referíndose ao existencialismo ou 
ben a Sartre. Creo que ambos os dous feítos son 
fillos do seu tempo e delatan cadansúa época. 

Desde logo, a Duras puido ser, e seguro que foi, 
inspiración creadora en moitos casos, pero non 
creo que por isto sexa musa a palabra que me
llor a defina. T amén a súa vida autoafirmada e 
rupturista, a súa vella militancia comunista e 
súa actitude sempre provocadora e disidente, 
xunto coas súas creacións esculcadoras polos 
abismos da dor, a ausencia, a soidade e a paixón 
contribuíron sen dúbida a ampliar o concepto 
de ser muller no mundo de hoxe, pero non por 
isto é a palabra feminista a que mellor lle acae, 
aínda que nas súas obras pOdamos as mulleres 
afondar nalgúns dos nasos recantos riláis ocul, 
tos ou descoñecidos tnesmo para nós mesmas. 

A Beauvoir foi seguro inspiración para Sartre e 
para a xente do rnovernento existencialista, 
corno tarnén o fo¡ Sartre, ou o poideron ser ou, 

· tras personalidádes para ela, pero non só por 

CARME BLANCO 

' Asistirnos a 
Í\.. unha 

· cerirnonia de 
confusión, 

abundante en 
formalismos 
propios dun 

verniz de 
feminismo mal 

entendido, 
mentres se 
perpetuan 

moitos dos máis 
arraigados vicios 
androcéntrkos 

de sempre" 

'' 
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'. 

isto a autora de A invitada é mw;a aI)tes que nada. S\! 
vivise roáis anos e morrese cando o fixo a Duras, tal 
vez lle engadisen o vocábulo feminista, que neste caso 
si sería un nome representati.vo da súa personalidade, 
pois así se autodefiniu e como tal a~tuou publicamefr 
te nos últi,rrlos anos da súa vida, curiosamente, pasado 
un tempo despois de escribir O segundo sexo. 

Deixo á marxe a. polémlca t~rminolóxica que 
suscitou sempre a palabra feminista, pois parto 
da evidencia que recoñece en vocábulos co

mo estes a existencia dunha gama de significados que 
vai desde os roáis estrictos ata os máis amplos e que 
implica un posicionameri.to aberto con respecto á 
pluralidade dos feminismos: O que me interesa sina, 
lar aquí é a existencia de dous momentos con respec
to á visión das mulleres. Antes eramos só musas, ago, 
ra somos tamén feministas. Nun primeiro momento, 
fixeramos o que fixeramos, todo era visto como unha 
iluminación que potenciaba a creatividade acJiva de 
· persoas ou grupos máis ou menos es tensos, como a 
Beatriz de Dante ou a nasa rosaliana rpusa dos pobos. 
Noutro .segundo estadio; ás mulleres con actividade 
pública, e sobre todo a aquelas máis polémicas, ·su, 
pónsenos, ademais dese benéfico influxo expansivo 
por suxestión atribuído de vello, unha act~ación e 
unha actitude primaria a favor do noso sexo e en 
contra da discriminación androcéntrica, que nalgúns 
casos pode ser cerra, pero que a maiorfa das veces, 

. como ocorre coa inspiración, derivaría doutros posi
cionai:nentos básicos roáis definitorios o~ simple, 
mente non existiría. 

Produciuse, pois, un cambi-0 na concepdón das mu
lleres públicas que leva consigo unha ampliación, 

·. pensamos que de signo prpgresista e ppsitivó, do que · 
·pode ser unha muller: sen deixar de ser musas pasa-
mos a' ser adernais feministas. . 

-:-.. : -· :'.'" - -·- ..... ':' 

S~guimos senda inspirador.as na dozura da sombra ao 
. tempo que somos tamén loitadoras, na dureza das lu

ces públicas, polos nasos dereitos como persoas. Mais 
a nova etiqueta ampliada, igual que.a vella máis res, 
trinxida, .coqi.o o clixé aplicado de maneira indiscri
minada que é,. resulta ser tan mixtificadora como a 
de antes, pois coas mulleres deberemos facer como 
facemos cos homes: presentar a persoa, en cada caso, 
coas palabras ·-que mellar a definen. Cómpre, pois, 
abandonar. a caracterización da cela común na que 
indistintamente somos enclaustradas por mais que 
agora esa p_risión mental sexa máis ampla e mesmo 
aparente negar o propio cáfcere que encerra. 

Creo que esta nova etiqueta de .musas e feministas es
tá homologada polo confusionismo derivado da 
asunción xeneralizada, superficial e un tanto acrítiea 
por parte da sociedade, dalgúns dos principios postu
lados polo contradiscurso das mulleres, que, todos 
xuntos e revoltos, conforman a imprecisa nebulosa 
do que se vén entendendo por feminismo, incluíndo 
dentro dela .incluso posturas que nada teñen que ver 
con el e que mesmo están nos seus antípodas. 

N os tempos que corren asistimos a unha ceri- · 
monia de confusión, abundante en· posiciona, 
mentas formalistas cheos de tópicos, dogma

tismos e inflexibilidades, propios dun vemiz de femi, 
nismo _mal entendido, mentres se perpetúan rnoitos 
dos máis arraigados vicios androcéntricos de sernpre . 
En vez de mudar a aparencia das causas para ·que no 
fondo todo quede igual, s~ría necesario clarificar o pa~ · 
norama e desfacer os equívoc9s para que, por fin e de 
verdade, algo empece a cambiar ·en profundidade.+ 

CARME B4NCO é--
escritora, autora de O contradiscurso das Mulleres, Uteratura· . 

galega de muller e Escritoras Galegas. 
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A revolución silenciosa 

Asaturación informativa, o 
· bombardeo mediático, a 

enchenta comunicacional, 
éstá a crear as condicións para o 
nacimento dunha nova utopía 
liberadora: a Desconexión. Por 
iso, cando un quere expresar a 
felicidade vitideira, unha mella
ra no seu estado de benestar, xa 
non di vulgaridades do tipo: 
"Vou instalar unha parabólica" 
ou "Voume conectar a Inter
net". Hai uns anos mostraríamos 
admiración e envexa por este 
émulo de Xabier Alcalá, pero 
agora mirámolo como se mira a 
un pobre pardal que entra na 

gaiola tralo brilo dun. papel al
ba!. Xa non digamos cando o in
cauto de tumo nos anuncia que 
ten teléfono móbil, o celebrado 

·Mane antro, e que . nos vc¡.i dar o 
número por se o queremos cha
mar. O home está feliz e non 
queremos amargarlle o día per~ 

· remos a sensación de que ese 
número que anotamos é o da ce
la dun cárcere e que o naso ami
go vén de mercar con entusias
mo un magnífico xugo electró-

- nko para escravos . 

Outro exemplo. Hai uns anos, un
ha casa moderna, a casa ben mon-

e AMJÑO VEUº C0NG0~TQA NoVA 
. . 

. . 

As fitas de Carlos III 

Ii ai camiños para andar de va
gar, con calma e sen presas, e 
outros que xa se fixeron para 

a velocidade, nos que o único que 
importa é comunicar dúas cidades, 
dúas vilas, dous lugares, sen impór
tar o que média entre eles. lsto se
ría unha autoestrada, o outro un 
camiño veciñal. E quera supoñer 
que algunha vez a N-VI foi lugar de 
encontro e de comunicación, á que 
as xentes do entorno saían para 
buscar as novas que traían os via
xeiros, os cantos e as mercadorías. 

Testemuñar a autoría da cons
trucción dunha estrada non é no
vidoso, xa os romanos chantaban 
os "miliarios" para deixar cons
tancia de quen fixera aquela boa 
e importante obra. 

· En plena N-Vl, cando se comeza 
a subir a Costa do ~al en direc
ción a Lugo, poucos conductores 
se decatan dunhas pequenas pe-. 
dras que lembran, en estilo neo~ 
clásico, co seu frontón triangular, 
que a ponte pala que cruza a es
trada foi mandada facer por Car
los III no ano de 1789 . . 

Non me imaxino a este rei májs 
ben pequeneiro, narizudo e de mi
rada penetrante, que foi capaz de 
deixar a súa propaganda para o fu-

1 tura, cortando a cinta e paseando 

medusa 
-------
110/TO/ÍJ!(l 

. . . -~ .. - '-~ 

. . 

Pr-eltrio~i( elelf(él(te 1995 
, ; 

Pl"eHrltida Crítiea. 1991 

~cr;mina/ '. 
·X ~Jío 8 O!"~azd<f · 

sotalo 'blanco 

tada, era aquela na que a cacharre
ría electrónica estaba moi á vista, 
ocupaba o centro do fogar. A tele
visiónJ por suposm era o altar do
méstico. O ideal de casa, a casa da . 
que tiñamos envexa, era a dos ami
gos que tiñan un Trinitrón de 
ei;iorme pantalla. "Mira, machifio, 
a hostia de pulgadas, e este é o te
lefax, e aqueloutto monolito é d 
equipo ester.ea con amplificador 
que ah,1cinas en colores e este é o 
ordenador dos nenas con CD
Rom, para que vaian entrando, xa 
sabes'1

, dicianos o anfitrión moder
no no percorrido pola nova casa 
coa fachenda coa que Tita Cervera 

pala estrada antes de darlle paso a 
unha ringleira de carros, de fei
rantes, de mercadores e viaxeiros; 
nin prometendo unha data tope 
para re_matar a obra e lago outra 

1 

MANUEL R IVAS 

mostra a súa colección de pinturas. 

Agora, en cambio, ·estamos a 
vivir unha -revolución silen
ciosa. Nunca mellar dita. 

Trátase dunha revolución que 
procura o silencio, a felicidade de 
vivir -desconectado o maior tempo 
posible. No novo fogar a cacha
rrería electrónica existe pero está 
nun lugar secundario, agachada 
palas esquinas como indesexable 
bichería. E cando irnos pala rúa e 
albiscarilos un amigo co teléfono 
móbil nunha orella, apartamos del 
porque sabemos que non ten futu-

, ro e que vai para pobre.+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

para xustificar os motivos polos 
que non acadou a conclusión. 

o mellor porque o teño un 
auca idealizado, éme máis 
oado imaxinalo pedíndolle 

contas aos seus ministros para que 
acondicionasen un camiño que, se
guramente, era ~n vello c:o~o o 
país que o soporta, que apurasen 
unha obra que coidaba fundamen
tal para aquela nación que, en 
constante. decadencia, el enderei
tou un pouco, e para que viaxeiros 
como Enrique Swinbume, que nun 
libro titulado "Viaxes por España 
nos anos 1775 e 1776", non tivesen 
que dicir que ao pouco de entrar en 
España xa se decatara que todos os 
camiños eran malos, as pausadas 
peores e o país un infemo. 

.Pero un ilustrado que gobema 
nunha época na que as estradas se 
enchen de escritores viaxeiros, 
ansiosos por recoller noticias dos 
lugares polós que pasan, sabe que 
abrir camiños é propiciar comer
cio, intercambio, cultura e rique
za, que na antiguidade foron luga
res de culto porque tamén o eran 
de aprendizaxe. Que as vías de co
municación son un grande libro 
aberto no que todos poden ler. 

P roduce unha certa satisfac
ción encontrarse en plena 
estrada con fitas que nos ad

virten que os camiños non sempre 
se . fan para gañar unhas eleccións, 
senón que se con~trúen co único 
fin de comunicar. 

As fitas erixidas á memoria dun 
rei e dunha época, colocados a 
ambos os lados da estrada, queda
ron a ras de chan, case tapados 
polos va lados protectore"s; aga
chádas, pasan desapercibidas aos 
veloces olios dos conductores. 
Quizabes c"ando se colocaron 
(non me atrevo a dicir inaugura
ron), eran moito máis altas, máis 
visibles, máis orgullosas da· obra 
que conmemoraban, pero agora, 
despois de tanto tempo, como un 

- vello eslombado, as fitas de Don 
Carlos van quedando por debai- · 
xo do asfalto, altiva soberbia da 
modernidade. + 

ANOSA TERRA 

Marta Dacosta 
'Recíbese ben a 
poesía de mulleres' 

Ven de publicar o poemário Pel de 
Ameixa, galardoado ca Premio Mi
guel González Garcés da Deputación 
Provincial da Coruña. Per'tence a 
esa sorte de novas e novas poetas 
qu~ patean o país recitando versos e 
achegan a poe ia a cada recuncho 
buscando dar a volta á chamada arte 
de minorias. Marta Daca ta reco
menda ler poesia, nomeadamente a 
das moi boas poetas novas que están 
a aparecer na Galiza, e confía en 
novas e bos tempos para a lírica . 

Que libros escolle para dar un 
consello? 

Comezaria polo primeiro libro de Lupe . 
Gómez titulado Pamografía e recomen
daria tamén todo o de outra poeta, 
Chus Pato. Hai que ler tarnén, e acon
sélloo moi especialmente, o derradeiro 
libro de Avilés de Tara.mancos, Última 
fuxida a Harar. Gústame Manuel Rivas 
en canto a narrativa, Que me queres 
amor? e incluso mellar o seu anterior 
libro, En salvaxe compaña. 

Cal ten neste momento entre mans? 

Gasto de ler todos os xéneros, fun
damentalmente narrativa e poesia. 
Neste momento estou a ler vário li
bros, pero deles o que máis me está a 
interesar é Contra a saudade de .... 

Ven de publicar Pel de ameixa, 
despois de moitos avatares na edi

. ción das suas obras premiada . 

O premio fallou e en Marzo do 95 e 
tardou un ano en p~blicarse . Escribin 
a cabalo entre o ano 93 e 94 p ro n
so que, a pesare do r tra , temas 
tratados eguen a ser m i el m men
to. Estou contenta da recepción que 
está a ter e da respo ta d s leit re . 

Está a pasar a poesia feita por mu
lleres un bo momento? 

Son escéptica e moi crítica ncste te
ma. A poesia que facemos as mulle
res estase recibindo ben e présta se
lle atención. Tamén é certo que 
nunca .como agora houbo tantas mu
lleres escribindo obras de calidade e 
isto está á supor un cámbio na críti
ca e na consideración das mulleres 
na literatura. Antes citaba por 
·exemplo a Lupe Gómez e a impor
táncia do seu primeiro libro publica
do mediante unha autoedición. 

Despois de ter publicada algunha 
obra, atopas roáis abertas as portas 
das editoriais? 

O certo é que por primeira vez un · 
editor, Miguel Anxo Fernán-Vello, 
díxome ,que lle enviase algo para pu
blicar. E difícil dicer como está a si
tuación editorial para a poesia pero a 
verdade é que está a haber maior re
ceptividade por párte das editoriais 
despois dunha etapa na que as gran
des empresas lle deron as costas.+ 

• 



JoseAfonso 

RetToto da 
esperanui nun 

país que 
canivafu:a as 
seus próprios 

fillos. 
Mouren:rode 

Armando 
Cotarela 

Valledor no 
Teatro de 

lemos 
(Monforte), o 

Venres 26 

Vtdal Abascal 
vista par 

Maslde 

O Trinque 
Os ve.llos ofícios 

LIBROS: Os vellos oficios. 
A sabiduria e -os costu , 
mes das panadeiras, ata, 
deiras, oleiros, arrieiros, 
albardeiros, seituteiros e 

tecedeiros, recuperados 
por Xosé Vázquez Pintor 
nun amerio e sabroso li, 

, bro que ven de editar 
Xerais .. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 
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O Barco 

• EXPOSICIÓNS 

FONDOS DE FENOSA 

Unión Fenosa abre os seu 
fondos, pinturas e escultu
ras deste século, até o 3 de · 
Maio no Mostério de Xa
goaza. Obra de máis de 30 
artistas que van desde Luis 
Seoane a lgnácio Basallo, 
pasando por Laxeiro e 
Francisco Leiro . A bre de 
11 a 13 e de 16,30 a 20,30 
h. Pódense concertar visi
tas para grupos no teléfono 
(988) 32 09 31. 

A Coruña 

• EXPOSICIÓNS 

Ü ROSTRO HUMANO 

A Casa Domus acolle até 
finais de mes un estúdio di
vulgativo sobre o rostro 
humano. 

BIPARTIZON 

Exposición de fotografía 
dixital de R. Gándara. Dei
xa o 30 de Abril no Pub O 
Tranvia da Coruña. 

V IDAL A BASCAL 

Exposición d pintura des
t importan te matemático, 
nos loca is da Fundació n 
Barrié. 

•MÚSICA 

Los ENEMIGOS 

Estarán no Playa C lub o 
Venres 26 ás 12 da noite. 

A Guarda 

• EXPOSICIÓN/CONCERTO 

ZECAAFONSO 

A Asociación de Amizade 
Galego-Cubana Francisco 
Villamil, amplia a sua acti
vidade no Baixo Miño coa 
mostra adicada ao cantor da 
rev.olución dos cravos, que 
permanecerá a berta no 
Centro cultural até o dia 29 
de Abril. Retallos de pren
sa, fotografias e textos con-

forman esta oportunidade 
de achegarse á cultura por
tuguesa. Abre de 19 a 20 h. 
O próprio aniversário da re
·volución, o Xoves 25, teñen 
previsto un recital do intér
prete portugués Ricardo 
Marques, ás 10 da noite no 
pub Viceversa. 

Lugo 

• EXPOSICIÓNS 

OLUGO 
DA POSGUERRA 

O Coléx io de Arquitectos 
de Galiza organiza a expos· 
ción de fotografias da pos
guerra luguesa, aberta na sá 
do Pazo da Maza. · 

XAQUIN CH~ VES 

A sá de arte da Biblioteca 
Pública Provincial ~xpón 
cadros recentes de Xaquin 
Chaves. Podese visiar a 
mediados de Maio dde 10 a 
20 h. de Luns Venres. 

C ERTAME 
C IDADE DE L UGO 

Até o 30 de abril no Museu 
Provincial de Lugo expo
ñen os traballos apresenta
dos ao cuarto Certame de ar
tes plásticas Cidade de Lugo. 

•MÚSICA 

Lo FLECHAZOS 

O Xoves .25 ás 11 da noite 
no 2 de Copas. 

•TEATRO 

CICLO NO CAMPUS 

Ainda que comezou o 18 
de Abril coa actuación do 
grupo Maricastaña, o Xo
ves 25 actua o Comité 
Pro-autores Perseguidos 
coa peza A importáncia de 
chamarse Ernesto de Os
ear Wilde; ao dia seguinte 
Venres 26, o grupo Nus 
apresenta Cravos de prata 
de Nicolás Bela¡ e o Sába
do 27 a Aula de Teatro do 
Capus de Pontevedra pon 
en cena Ande_rsen ou o 
canto da sua vida, baseado 
en texto$ de Andersen _. 

·Moaña 

•PINTURA 

LOLA V ILLAR 

Expos ic ión n a· C asa do 
Mar, até o 30 de Abril. 
Aberta de 1 7 a 20 h . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l\QPODEROSA AFRODITA. De Woody 
© Allen. Boa e divertida coma sempte. 
Ainda,que esta non sefia das mellores. Un 
pai busca á nai auténtica da nena que 
adoptou e descubre que é unha prosrituta. 

• MO CAR'.,l'EIR9 i(e Pablo Nefudii).: :'\mda; ·· 
~a:Xgút)s ~ip.es, O TrttUor d.a t~roporad¡:t. : 

,;Apiendef~ pciesfa á rodos 0s'públic0s'. No~ __ ·· 
. iábel fen . ac'.tóres, guión .e 'diálogos; '.;f amén .. 
~nas idea5 e?1a sensibilidadé que ~mite. 

-·7 

~ASÍNO DE SCORS~E. -Filme ~rii-
biciOso, ben aµi.bíéntado"', per o 

, fica moi por baixo da. an1:erior:: Un dós ., 
nasos. -Poucas tdeas orixinais sobre\ a ~EVEN. Suspense. Lembra O si/éncio 

dos cordejros, a.inda que á s-Ua calidá- · máfia e ó xogo.• 

Annanda Cotarelo Valledor. Á direita, unha cena da representación de Mourenza. 

Monforte 

•TEATRO 

M OURENZA 

Xosé M. Rabó n diri xe 
Mourenza (lance dramático 
n un ac to] de ' A rmand o 
Cot arelo Valledor, con 
Lu isa Mere las , Co nc ha 
Parga , Xosé A . Po rto , 
Tuto Vázquez e Miguel 
Pernas no reparto. Pódese 
ver o Venres 26 no Tea
tro Lemas. 

Ourense 

• EXPOSICIÓNS 

R. NOVO E 
PRIMITIVO LAREU 

Pinturas dos dous· artistas 
na Agrupación Cultural 
Auriense. -

VOCABULARIO 
SEG REDO 

Obra de Manuel Bouzo, 
até o 6 de Maio, na galería 
Volter. · 

SAULÜTERO E 
OUTROS 

O Studio 34 oferece unha 
mostra colectiva con pezas 
de Saúl Otero, Víctor 

Osorio, Javier Godes , •TEATRO 
Pepa Lomar, R . Eirás e 
Gon~lves . O REI NU 

HIXIÉNICOS 

Pintura e escultura de Sal
vador Cidrás, até o 31 de 
Maio n a ga lería Marisa 
Marimón. 

Si/eno can-exado 
por tres sótiros. 
Madelra de 
nogueira, de 
Francisco leiro. 
Máis de 30 ams
tas , desde Luís 
Seoane a lgnácia 
&asollo, pasando 
por laxeiro ou 
Leiro nos fondos 
de Unión Fenoso 
no mosteiro de 
Xagoaza do Barco 

A compañia Ollomoltran
via interpreta O rei nu no 
Teatro Principal até o 27 
de Abril. 

Ponteve:dra -

• EXPOSICIÓNS 

Á NQEL ÜR:CAJO 

A sá de Caja Madrid ex
pón unha escolma de pin
turas e debuxos ele Angel 
O rcajo, penencentes· ao 
períódo 1986-1999. · Póde
se visitar até o 12 de Maio 
de Luns a Venres de 19 a 
21,30 h. Sábados de 12 a 
14 h. e de 19 a 21,30 h ., e 
Domingos de 12 a 14 h . 

•MESA REDONDA 

CAMIÑOS DA 
_NARRATIVA GAi.EGA 

A Asociación Cultural 
Maio Longo encetou 
unha série de Xoves literá
rios o pasado dia 18 coa 
apresentación dos poemá
rios· Devalar da esperas de 
Emilio lrn¡ua e A sotavento 
dunha singradura de Rafa 
Villar. A Asociación ten 
intención de celebrar es
tes Xoves literários con 
periodicidade fixa, po'lo 
que ten- c onvocad os a 
Suso de Toro, Luisa Vi
llalta e Xesus Valcárcel, 
o Xoves 25 ás 8 do serán 
na Au la de C ultu ra de 
C aixa G alic ia, para fa lar 
encol dos Camiños da na
rrativa galega. 

•MÚSI~ 

Los FLECHAZOS . 

Concerto pop, o Venres 
26 ás 10 da no ice na sá Tri
bal. 
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OReiNupor 
Ollornoltranvia, 
no Teatro 
Principal de 
Ourense, 
imaxinación e 
recursos 
cénicos 
levannos ao ' 
centro do 
poder para 
construir unha 
fábula sobre o 
abismo do 
déspota. 
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Unión Bravu 
(Eclicións do 

Cumio) un 
disco onde a 

iclentidacle 
urbá do rock 

vai á feira na 
procura do 

auténtico. 
Xenreira e 
Rastreros 

opresentan o 
novo disco o 

Sábado 27 no 
Café Uceum do 

Porriño 

Porprimeira 

vez fre• 

caleccións do · 

Guerra ea 

República 

xuntas na 

Coso do 

Cuhura de 

Redondela 

para 

conmemorar 

os60anos do 
Estatuto: 

,Galao mártir, 

Afila en Galira, 

Milicianos ele 

Castelaoe O 
Fardel da 

Guernrcle 

Xosé Conde 

Corbal, eos 

carteis sobre o 

Plebiscito do 
Estatuto de 

Autonomia do 

36 (colección 

de Isaac Diaz 

Pardo). 

· A NOSA TERRA 

················~··········-~····························~·················· 

O Porrifio.· 

•MÚSICA 
\ 

CONCERTO BRAVU 

Xenreira e Rastreros, xun
tos o Sábado 2 7 de Abril ás 
11,30 .da noite no Café Li
ceum. Xenreira pon a gaita· 
en compaña do ska, o rap, 
ou o punk-oi! a combater o 
racismo, o fascismo ou a ne
gación do povo galega. Os 
Rastreros veñen avalados 
polo grande éxito local das 
suas "versións bailables do 
requiero-viacrucis da Virgen 

; . 

de los Conflictos". Aprovei- -
tanda o concerto apresenta
rán o novo disco da Unión 
Bravu no que incluiron 
cancións xunto outros re
presentantes da carraxe mu
sical galega. Entrada 600 
pta., 500 pta. antecipada. 

Redonde,la. 

• EXPOSICIÓNS 

60 ANOS 
DO PLEBISCITO 
DO EsTATUTO DO 36 
E DA GUERRA CIVIL 

O Ateneo Redondelán, en 
colaboración co Cine clube 
Claqueta e a Asociación de 
mulleres Xanela, artella 
unha série de actos co gallo 
dos 60 anos do plebiscito 
do Estatuto do 36 e da 
Guerra Civil, que desen-
volverá até 018 de Xullo. 
Na sá de exposicións da 
Casa da Cultura abren ao 
público unha mostra cos al-
humes de guerra de Caste-
lao, os gravados do Fardel 
da Guerra de Xosé Conde 
Corba'I, e a colección de 
Isaac Díaz Pardo de carta-
zes do Plebiscito do Esta-
tuto do 36. Amais dunha 
escolma da revista Terra, 

Convocatórias 

HISTORIA DE ÜALIZA 

Do 6 de Maio ao 5 de Xuño, dous 
dias á semana de 8 a 10 da noite, a 
Asociación Cultural Maio Longo e 
roáis a Asociación Sócio-Pedagóxica 
Galega (AS-PG), organizan na Fa
culdade de Belas Artes de Ponteve
dra un Curso de História de Galiza 
que abranxe desde a cultura castrexa 
á restauración da república. O curso 
basease na participación de recoñeci
dos historiadores que pronunciarán 
unha conferéncia por dia. Falarán 
Francisco Calo Lourido, Antonio de 
la Peña, Felipe Arias, Anselmo Ló
pez Carreira, Xosé Armas Castro, 
Francisco Carballo, Pegerto Saave
dra, Juan Juega, Luis Obelleiro, 
Dionisio Pereira, Bieito Alonso e 
Xosé Fortes. Pódese reservar praza 
con chamar por teléfono, de 10 a 1 
da tarde, á Asociación Maio Longo 
(986-87 31 85) ou á AS-PG (981-27 
82 59). A matrícula custa 4.000 pta., 
que quedan en 2.000 pta. para estu
dantes e par?dos, e 1.000 pta. para 
sócios das asociacións organizadoras. 
O diploma de asisténcia expedido 
será homologado pala Consellaria de 
EQucaCión. 

BLANCO AMOR 
DE NOVELA LONGA 

O Concello de Brión convocou .a 

décirrioqufnta edición do prémio de 
· novela longa Blanco Amor, cunha 

dotación de 1.500.000 pta. O certa
me que quedou sen editar o ano pa
sado xa .que o Concello da Coruña 
rexeitou financialo, está aberto a to
dos os autores que apresenten nove
las cunha extensión mínima de 150 
fólios . A entrega ten que facerse an
tes do 30 de Xullo, baixo lema e 
plica, na-Casa da Cultura do Conce
llo de Brión. Pedrouzos. 15865 
Brión. Enviaranse 5 cópias nun so
bre coa lenda "Prémfo de novela 
longa Eduardo Blanco Amor" . 

As A VENTURAS 
DO COMBOIO MALANDRO 

A asociación A Nau Catrineta se
gue a realizar a campaña de itinera
rio destinados a rapaces e rapazas 
de 11 a 1 7 anos. A seguinte saida 
será o Sábado 27 por Santiago, non 
para visitar a catedral senón para 
descobrer moitos dos recunchos da 
cidade que tamén son importantes 
na história. Insci:ición na Rua do 
Vilar, 68-3Q, de 11 a 13 h. e de 17 a 
19 h., ou ben chamando ao teléfono 

. (981) 58 00 33. 

CERTAME DE PINTURA 
DE REDONDELA . 

A primer.ia edición do certame de 

voceiro do Partido Gale
guis ta de Redondela . A 
.mostra ven apoiada por 
unlia série de publicacións 
e pases de vídeo no Centro 
cultural. Completa a oferta 
un ciclo de conferéncias 
que teñen lugar os Venres 
ás 20,30 h. na Casa da Cul
tura. O vindeiro Venres 3 
de Maio, o historiador 
Dionisio Pereira ha falar 
sqbre Sindicatos e confl.ictos 
_durante a II República. 

Santiago 

• EXPOSICIÓNS 

ANTON LAMAZARES 

pintura d·a vila de Redondela fica 
·aberto 'a todos os interesados, que 
envien un máximo de dous cadros, 
de tema e técnica libre, nun formato 
minimo de 90x70 e máximo de 
130x100 protexidas cun listón. No 
tocante á documentación dos parti- · 
cipantes é necesário enttegar unha 
cópia 9o 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 Re
donde la. Hai tres prémios de 
200.000 pta., 100.000 pta., e 75.000 
pta ., amais de dous accesits de 
50.000 pta. 

PRÉMIO CAFÉ DUBLIN 
DE NARRA TlVA BREVE 

Poden concorrer orixinais inéditos 
de un ou vários relatos, cunha ex
tensión que ande entre os 65 e os 
100 fólios (DIN A4, con 2.000 ca
racteres por fólio aproximadamen
te). Hai que 'apresentalos por cuadri
plicado e baixo plica, antes das 12 
da noite do 1 de Maio, dirixidos ao 
"III Préinio de Narrativa Breve Café 
Dublin". Café Dublin. Martín Co
dax : Vigo. O prémio ascende a 
300.000 pta. e máis unha viaxe a 
Dublin. A obra gañadora será publi
cada como xa ocorreu o ano pasado 
co Cable Inglés de Xosé Antonio 
Moreno (Galaxia).+ 

A galería Citánia ocupa o 
seu novo espazo cunha mos
qa de pinturas de Antón 
Lamazarés. Visitas até o 31 
de Maio de 18,30 a 21,30"h. 
Sábados. e festivos pec}:mdo. 

RAMON ÜAN1?ARA 

Exposición fotográfica na 
Sala Nasa de Santiago do 
23 ao 30 de Abril. 

Pablo Jiménez "Ao lado da 
brevedade e a sinxeleza 
déstes debuxos, Victoria 
Arenal sabe poñer _en xogo 
toda unha rica gama de 
casi luxosos recursos for-

mais. O uso de teas de tapi
ceiria, sobre as que inscri
ben ou, millar, transcriben 
estas imaxes, que naceron _ 
nas páxinas dunha peque
na libreta, a invitan a des
pregar nos fondossutis e ri
cazes xogos pictóricos e 
pictoricistas que enfrentan 
a parquedade dos elemen
tos simbólicos. Asi topa
mos desde sutis gamas de 
cor·só apiadas no uso de 
bernices, realmente exqui
sitas, ás teas serigrafadas 
con motivos recurrentes e, 
en xeral, unha sensualida
de, case me atrevería a di
zer que xaponeizante pola 
sua elegáncia e discrec
ción". Abre até o 11 de 
Maio de 10,30 a 14 e de 

Sada 

•MÚSICA 

PETER DELPHINICH 

O saxofonista xermano 
afincado en Pontevedra, 
rescata o jazz clásico no 
seu concerto do Venres 26 
na Terraza Jazz, en dous pa
ses, ás 10,30 e ás 12 da noi
te. Con. el tocan Manuel 
Gutiérrez (piano), Miguel 
Guerra (contrabixo) e An
tonio Torres (batería) . · 

. CARI.OS AREAN 

Doazón dun colecionista. 
Exposición no Museu do 
Pobo Galega até o 4 de 
Maio. De lo a 13 h . e de 
16 a 19. Domingos e festi-

. vos pechado. 

VICTORIA ARENAL. 

A galería Sargadelos apre
senta as pinturas de Victo
ria Areríal nas palabras de 

Relacións 
• D. Lois Baccato, gus
tari ame manter corres
pondéncia con voi;é re
ferente á Relatividade 
Xeral e Mecánica Cuán· 
tica. Son António Lago 
Cabaleiro, o mozo que 
escribiu a carta "Mecáni
ca Cuántica vs. Realati
vidade Xeral", e ao que · 
vogé respostou "A Falá
cia da Relatividade Xe
ral". O meu enderezo é 

António Lago Cabaleíro . 
Cabral-Becerreira , 84 . 
36318 Vigo . 

• Gosto da música, o el· 
nema, a leltura e falar 
cos amigos. Gostaria de 
trabar amizade por co
rrespondéncia. Escreber 
a Regla Carasa Agramon
te. Calle 10#342 el Dolo
res y Tejar. Lauston. Mu
nicípio. 1 O de Octubre. 

O ·ES~UDQ DA GALIZA 
DESE~ADQ 

PQR CASTELAQ 
EN IN_Si~NIA QU 

~HAVEIRQ 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + l 60 pta de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a ~eio de selos de correos 
ou ingreso na canta de Caixa Galicia 

2091 050 l 683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao apartado 
1371, 36200 de Vigo. 

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

pode realizar o ingreso 
nas contas: 

CAIXA PONTEVEDRA 

2057 000118 3300106697 
CAIXA GALICIA 

2091 0500 1 o 3040042433 
CAIXA OURENSE 

2046 0750 27 3040018967 

16,30 a 20,30 h. 

RETROSPECTIVA 
DE LAXEIRO 

A obra do pintor galega 
desde os anos trinta aos oi
tenta. Pódese visitar a par
tir do Xoves 25, no Centro 
Galega de Arte Contem
poránea (Santiago). Mar
tes a Sábado de 11 a 20 h., 
e Domingos e festivos de . 
11a14 h. 

A PAlSAXE COMO 
XÉNERO LITERARIO 

Ignacio Pérez Jofre expón 
os seus textos murais no Ga
lizoo da sala NASA (San
tiago), até o 11 de Maio. Jo
fre soporta nun muro unha 
montaxe leve formada por 
letras e palabras. 

REFLEXOS SONOROS 
NA COR 

Rafael Úbeda colga cadros 
no Auditório de Galiza até 
o 19 de Maio. 

VITO ACCONCI 

O Centro Galega de Arte 
Contemporánea acolle 
unha mostra retrospectiva 
con duas sás adicadas a 
proxectos e mbbiliário de 
interiores, amais dunha 
instalación especial que 
atende as características 
do Museu. Abre de Mar
tes a Sábado de 11 a 20 
h., e Domingos de 11 a 14 
h. 

A LUS NA SOMBRA 

Até o 5 de Maio no Centro 
Galega de Arte Contem
poránea, pódese visitar a 
instalación A lus na sombra 
de Isaac Pérez Vicente. 

•CINEMA 

500 ANOS 
DE UNIVERSIDADE E 
100 DE CINEMA 

Este ciclo da Universidade 
de Santiago ainda oferece 
dous pases no que queda de 
mes. O Xoves 25, O amigo 
americano de W. Wendres, 
e o Venres 26 O meu tio de 
J. Tati. Na sá 1 dos Cines 
Valle Inclán, ás 18 e ás 
22,30 h., en versión orixinal 
con subtítulos en castellano. 

•MÚSICA 

A RA, CORO DE COR 

A NASA apresenta unha 
actuación especial para o 
Venres 26 ás 10 da noite 
"A RÁ é unha coral que 
leva dous anos a funcionar 
en Santiago, dirixida polo 
mestre Ramón Bermejo. O 
seu estilo é único, tanto 
polo repertório (espirituais, 
swing, blues, soul, música 
africana ... ) como. polos 
arranxos que fan, e por se
ren unha formación 'pio
neira na modalidade "Con
c e r to - comando" 
(acruacións na ruasen pr~
vio aviso)". Entrada 1.000 
pta., 600 pta. para estudan
tes e 300 pta. para sócios. 

Ü REVOL TALLO 
DE V ALADARES 
NO ROCK P ARRULO 

O espazo Rock Parrulo da 
NASA (Santiago), oferece 
o Xoves 25 ás 10 da noite o 
concerto dos tres grupos 
gañadores da segunda edi- ' 
ción do Revoltallo de Mú
sica Emerxente de Valada
res (Vigo)'. Salterium 
(folk-rock), The Feixons 
(trash-death-meta1) e No 

LomamteS bu5CO 
-\'Olymesno 
limiteckin 
obslrado de 
tutl.nl gmnltico e 
<OnlS cálticm. 
Expón na golerio 
Citánia de 
5onliogo.. 



O grupo No hay 
manero porticipo 

no concerto da 
Nasa de Santiago 

Femando 
Quesada no 

Cen'ro Cultural 
ea;,;ovigo 
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Hay Manera (grunge) fo. 
ron os preferidos nesta ini- · 
ciativa rokeira máis espec
tacular do fin de século 
galega. Entrada 300 pta. 

Los ENEMIGOS 

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

THE ZEROS 

O grupo ianqui-mexicano 
actua o Luns 29 ás 10 da 
noite na Factoria de San
r iago, e o Martes 30 na 
Iguana de Vigo. 

SAKATALA 

O Martes 30 ás 10 da noite 
na Factoria. 

•TEATRO 

ZEPPELIN Ng7 

Materile Teatro, baixo a 
dirección de Ana Vallés, 
interpreta Zeppelin n ~ 7 con 
fragmentos da novela Os 
olios azuis pelo negro de 
Marguerite Duras. En canel 
do Xoves 25 ao Sábado 2 7 
en sesións ás 10 da noite na 
sala Galán de Santiago. 

CASA DE BoNECAS 

Do 22 ao 30 de Abril re
preséntase esta obra de 
Henrik lbsen na Aula de 
Cultura de Caixa Galicia. 
Bonos/descanto para estu
dantes e xubilados. 

CICLO 
UNlVER !TARJO 

A NASA de Santiago en
cerou o Luns 15 o segundo 
ciclo de teatro universitá
rio con actuacións ás 10 da 
noire na mesma sala . Por 
ali ainda teñen que pasar o 
Xoves 18, a Aula de Tea
tro do Campu de Lugo 
con Deire, a coitada de 

ynge; Venres 19, a Facul
dade de História da Uni
versidade de Santiago in
terpreta Neno adulto, 
neno morto de Claire Do
wie e Os cravos dE; IJrata 
de Nicolás Bela; e xa na 
seguinte semana o Luns 29 
a Aula de Teatro da Uni
versidade de Vigo con 
Andersen ou o conto da 
sua vida de Andersen; e 
Martes 30 o Grupo de Te
atro de Sicoloxia da Uni
versidade de Santiago pon 
en cena Tres por tres (co· 
média de balcón) de G. 
Penabade. 

ULTRANOITE 
ULTRA-LIGHT 

Tamén na NASA, o Sába
do 27 ás 11 da noite, ofere
cen unha noite de varieda
des adicada ao coresterol, 
os carpos danone, a muscu
lación na vida modern~ ou 
o pensamento políticamen
te correcto. "Arte de usar e 
tirar" coa música da Banda 
da NASA. Entrada 1.000 
pta., 600 pta. estudantes, e 
300 pta. sócios. Reservas 
no teléfono (981) 57 39 
98, antes do Sábado 27. 

Anuncios de balde 
no Centro cultural Cai~avi

,_go do 26 ao 28, o dia 26 ás 
, 22,30 h ., .o 27 ás 20 e ás 23 
h., e_ o }8 ás 20,30 h. 
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• O grupo de rock Krecha Vagula 
ten aberta contratación para actua
ció hs . contactade no Apartado 8. 
15600 Pontedeume. A Coruña. 

2 volumes Suplementos Nós, A Foü
ce (do 1 ao 88), O Tío Marcos da Por
te/a (1 2 , 22 e ·3a época), revista Alfar 
(do 22 ao 62) , todo por 350.000 pta. 
Negociábel. Teléfono (981) 48 26 62. 

des indíxenas do Sul. Aos produto
res se lles paga un prezo digno, e co
as ganáncias desenvólvense proxec
tos de mellaras sociais e ecolóxicas. 
Alimentación: café (de Cuba, Chia
pas, Costa Rica e Nicarágua), sucre 
de cana de Filipinas, Ron Liberación 
(Cuba), chiculate de Bolívia, merme
ladas de Ecuador, Té índio, barriñas ' 
de sésamo, entre outros produtos na
turais. Artesanía: hamacas (Amazó
nia, Bangladesh), macutos, camise
tas, caixiñas, almadroques, frautas, 
xoguetes, etc. Libros: de ecoloxia, 
antimilitarismo, feminismo, solidarie
dade Norte-Su!, alternativas económi
cas, etC. Papel reciclado: fólios, car
petas, sobres, libretas, axenda de 
economía alternativa, etc. Elduayen 
Nº 8. ·36202 Vigo. Teléfono (986) 81 
37 07, ás mañás. 

¿. DOS XENERAIS 

• Subscric;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 
subscrigom quere tazer mais cómodo 
o seu acesso e ao tempo ser umha 
via de solidariedade com a organi
zagom da que a revista é vozeiro. 
Subscrigoms enviando os dados per
soais e mais o resguardo do ingresso 
de 1.000 pta. na conta de Caixa Gali 
cia 209110348/15/3000043095, ao 
Apartado de Correios 875 de Com
postela. 

• Nativa dá clases de francés no 
verán. Interesados dirixirse ao Aparta
do de Correos 709 . 15080 A Coruña. 

•Vendo lotes de 1.000 selos univer
sais, moi bonitos, p.qr 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. 

• Vendo en edición facsímil, sen es
trenar: A nosa Terra (Boletín 1 ao 
513), Colección Nós (do 1 ao 144). 
Céltiga (do 1ao13), Lar(do 1ao40), 

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

• Arao tenda solidária. Vende pro
dutos de cooperativas e comunida-

• Por non poder atendelo, traspá
sase negócio de comida para 
levar. Teléfono (986) 87 90 16. • 

Vigo 

• EXPOSICIÓNS 

PERIODICOS 
DO MUNDO 

O coléxio público Celso 
Emílio Ferreiro de Coiá 
expón unha escolma de 
xornais de todo o mundo 
realizada polos alunos. Pó
dese visitar ate o 6 de 
Maio, en dias laborábeis de 
9 a 14 e de 16 a 20 h . 

NIEVES ALONSO 

Expón óleos recentes na sá 
Caixavigo. Até o 7 de Maio 
de Luns a Sábados, de 
18,30 a 21,30 h., Domingos 
e festivos de 12 a 14,30 h. 

FERNANDO QUESADA 

Óleos do colaborador habi
tual do Faro de Vigo, -no 
Centro cultural Caixavigo 
até o 7 de Maio. Visitas de 
18,30 a 21,30 h. os dias la
borábeis, e de 12 a 14 h. 
Domingos e festivos. 

Ü SAL DA VIDA 

A Casa das Artes de Vigo 
acolle esta mostra divulgati· 
va organizada pola Funda
ción La Caixa de Barcelona. 

XOSÉ RIVADA 

Emprega martelo e sóprete 
para tratar metais, vidros, 

plásticos, madeira nun co
llage de influéncia azteca 
adquirida na sua longa es
tadia en México. Expón na 
sá Sargadelos de Vigo 
(Doutor Cadaval, 24) do 
10 ao 30 de Abril. 

SOMOS DIFERENTES 
SOMOS IGUAIS 

A mostra itinerante contra 
o racismo e a xenofóbia, 
visita a Casa da Xuventude 
até o 27 de Abril. Aberra 
ao público de Luns a Ven
res de 1 O a 14 e de 1 7 a 20 
h. Sábados de 10 a 13 h. 

ISMAEL DE LA SERNA 

Ob~a do pimor granadino 
(1898-1968), · maiormente 
óleos sobre lenzo e algun 
collage e acuarela, até o 12 · 
de Maio no Centro cultu
ral Caixavigo. abre de 
18,30 a 21,30 de 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. os 
Domingos. 

As MAQUINAS 
DE LEONARDO 

A Casa das Artes abre até 
o 28 de AQril ista mostra 
divulgativa con reproduc
cións a tamaño real dos in
ventos do científico e artis
ta do renacemento. 

•CINEMA 

A VILA DOS MALDITOS 

O Martes 30 ás 8,30 do se
rán no Auditório do Con
cello de Vigo, o Cine clu
be Lumiere pasa A vila dos 
malditos (98'. USA 1995) 
de John Carpenter. Xusto 
diante da película proxec

.. tan o curto Xicu'l Topero 
(12') de Gonzalo Tapia. 
Entrada 300 pta. 

•MÚSICA 

THE ZEROS 

O grupo ianqui-mexicano 
actua o Luns 29 ás 10 da 
noite na Factoría de San
tiago, e o Martes 30 na 
Iguana de Vigo. 

TERRORVlSlON 

A sá Nova Olimpia ten 
prevista a actuación dos 
Terrorvision para o Xoves 
2 de Maio. 

REAL FlLHARMONlA 
DE GALlZA 

Dirixida por Enrique Gar
cía Asénsio, o Xoves 25 ás 
8,30 do serán no Centro 
cultural Caixavigo. 

Caldo de .letras 
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Atopa 10 nomes de ferramentas de carpintaria 

•TEATRO 

LA lNEVÍTABLE 
ASCENSION 
DE ARTURO UI 

José Carlos Plaza dirixe a 
peza de Bertolt Brecht, que 

Encrucillada 

Horizontais 

interpretan Fider Almansa, 
Victor Manuel Dogar, Nuria 
Gallardo, Paco Henández, 
Carlos Ibarra,· Alfred Luc
chetti, Juan Meseguer, Blas 
Moya, Josu Ormaetxe, Vic
tor Villate e Fernando San
segundo. Teatro antifascista 

1. Bate cunha vara 3. Nese lugar 4. Batraquio moi frecuen
te en pozas, lagoas e regos. 6. Artimañas, argallos 10. Con
tracción de amáis o 11. Producir risa 12. Ao revés, entrega 
algo a alguén 14. Advirta, repare 16. Baía pequena 18. 
Preposición 19. Contracción de con e o 20. Que fai trasna
das 22. Desprazarse ata o sitio 23. Parte final do intestino 
24. Persoa conquense ten amizade · 

Verticais 
1. Moverse para o sitio onde está quen fala 2. Lugar onde · 
se celebra sacrificio 3. Atranco, atasco 5. Cociñar un ali
mento sen o meter- en auga ou ·aceite 7. Parte areada no 
centro dos anfiteatros 8. No~a musical 9. Agrada, gosta 10. 
Nome de muller 13. Entregas algo a alguén 15. Planeta en 
que vivimos 17. Extensión de terreo con moitas árbores 
20. En singular, a persoa coa que falamos 21. Conxunción 
que serve para mostrar dúas posibilidades 

. \ -- · .. ... - . . · ... 

A Agrupadón Teatral Es
troupefe, da Asociación 
Viciñal San Mamede de 
Zamáns, interpreta o Sába
do 2·0 ás 8 do serán na 
Asociación de Viciños Val 
do Fragoso (Val Miñor sfn. 
teléfono 986-20 68 05), A · 
merenda dos xenerais dirixi- . 
da por Andrés Vila. 

ELs COMEDIANTS 

Mimo baseado no VII libro 
das Marabillas de Ramón 
Llull, dirixido por Joan 

· Font. O Martes 30 ás 10,30 
da noite no Centro {;Ultu
ral Caixavigo. 

Portugal 
Lisboa 
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Etc. retrospectiva de José 
Barrias no Centro de Arte 
Moderna até o 12 de Maio. 
Urna Timor, arquitectura 
tradicional timorense na Bi
blioteca por Timor. Sunny 
guest house unha mostra de 
fotografia en branco e preto · 
realizadas ,Por Bruno Se
queira na India. No Arqui
vo Fotográfico Municipal 
(07-351-1-886 23 32). 

•TEATRO 

Camoes. Tanta guerra, tan• 

to engano, enc'enificación 
de Silvina Pereira polo elen
co do Teatro Maizum, até o 
31 de Maio no Convento . 
dos Ingfesinhos (teléfono 
07-351-1-346 02 28). Os 
monstros sagrados de Ro
lland Dubillard, interpretada 
por Filipe Crawford e Rui 
Paulo. Até o 26 de Maio no 
Comuna (07-351-727 18 
18). Odeio Hamlet, enceni
ficación de Diogo Infante. 
Até o 2 de Xuño no Teatro 
Villaret (07-351-1-353 85 
86). Histórias da puta da 
vida militar (Nao matarás), 
encenificación de Norberto 
Barroca a partir do debuxan
te 1 va. No Teatro Maria Vi
tória· (07-351-1-346 17 40). 

Portq 

• EXPOSICIÓNS 

Vento e movimento, cata
ventos e xogueytes de Virgí· 
nio Moutinho, até o 5 de 
Maio no Lagar da Funda~ao. 
(07-351-2-618 00 57). 

Viana do Castelo 

•TEATRO 

Terra de Lobos unha adapa
tación de António Torrado, 
do conto Lobosandáns de 
Xosé Luis Méndez Ferrin. 
Do Teatro do Noroeste, bai
xo a dirección de Catarina 
Amaro, até o 4 de Maio. t 

Retrospectiva de 
José Barrios no 
e.entro de Arte 
Moderno 
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O 26 de Abril de 1846 fusilaron aos líderes do movimento estimulado por Faraldo 

Hai 150 anos levélntouse a Xunta do Reino de Galiza 
Cúmprense agora cento cincuenta anos dun feito fundador 
do galeguismo contemporáneo. O levantamento de Solis én 
Lugo, foi apoiado poios provincialistas encabezados por An
tolin Faraldo, e desde o 2 ao 23 de Abril de 1846, a Xunta Su
perior do Reino de Galiza governa o país con independéncia. 

Resume o acontecemento o his
toriador Lois Obelleiro na História 
de Galicia (Ed. A Nosa Terra). "O 
primeiro provincialismo aproveita 
o pronunciamento progresista, 
que .contra o moderantismo de 
Narváez lidera en Lugo Solis, un
ha mostra do papel influinte que 
o exército tiña na vida política. 
Pero o feito de o movimento in
surrecional se dar só na Galiza, e 
a el se sumaren os provincialis
tas dalle unha nova dimensión. 

"Os provincialisfasson os propa
gadores da proclama revolucio
nária en mitins e outros actos. 
Ademais crean unha estututa 
encabezada pala Xunta Superior 
do Reino da Galiza, co seu órga
no de difusión La Revolución. 
Esta Xunta coordenaria as xun
tas locais e provinciáis para con-

trolar socialmente o proceso. Es
taba presidida por Pío Terrazo e. 
será secretário Antolin Faraldo, a 
figura senll~ira desta xeración. 

"Esta experiéncia, polo desin
terse do pavo e pola inexpe
riéncia dos dirixentes ·militares, 
só dura desde o 2 até o 23 de 
Abril, en que as tropas do exér
cito regular derrotan aos ergui
dos en Cacheiras e conseguen 
a sua rendición en Santiago. 

"O dia 26 en Carral, cando os 
detidos eran trasladados á Co
ruña, son xulgados de xeito su
marísimo. Condeados a marte, 
os líderes son fusilados: Son os 
coñeciaos "mártires de Carral". 
O.s que non foron xulgados pu
deron exiliarse. Faraldo e Fran
cisco Añó~ fuxen a Portugal".+ 

Antolin Faraldo, 
líder dos pfovincialistas, 
fixou en "La Revolución" 
a posición dos sublevados. 

COMPOSTELA E OS MARTIRES DE CARRAL 

O 26 de Abril de 1846 a primavera $ementaba 
de vermello as terras de Carral. Remata5a en 
derrota o pronuncimento hberal de Miguel So, 
lis que, desde o 2 de Abril, percorrera Galiza, 
aunando nun .só proxecto liberalismo; provin, 
cialismo e utopia social. E, de novo, Santiago 
-foco universitár io, cruxol da mocidad~
exercendo de capital non nata dunha futura Ga, . 
liza soberana convertia,se no cerne do movi, 
mento que, quizás, aqueles mozos composteláns 
só albiscaban no mundo dos seus soños. 

Neste movimento participaron mozos, como Neira 
de Mosquera, os irmáns Ruiz Figueroa, Faraldo, 
Francisco Añón, Rua Figueroa, etc., que se fre, 
cuentaban e agrupaban na Académia Literária de 
Santiago, verdadeiro centro de traballo e renova, 
ción "na búsqueda de ideas anovadoras", tárefa im, 
posíbel nas aulas universitárias. Ali compartian as 
leituras de socialistas utópicos, ali se empapaban de 
liberalismo romántico e ali asumiron, por primeira 
vez, unha Galiza diferente buscando,lle á sua terra 
raices históricas diferenciadas que asuiniron no cel
tismo de Verea e Aguiar e, por vez primeira, elabo
raron o proxecto de unidade política para Galiza. 

ENCARNA ÜTERO 

Mais tamén, eran motivo de debate e mesmo de 
discusións afervoadas as anovadoras e mesm; pro
vocativas ideas de igualdade de muller ·e home. 

Estes traballos difundian,se através de numero
sos voceiros de curta existéncia pero intensos 
comidos como Santiago y ellos, El Recreo Com, 
postelano, El Emancipador Gallego, La Situación 
de Galicia e, como non, algunha das titubeantes 
publicacións onde a muller comeza a aparecer, 
máis concretamente El Iris del Bello Sexo. Al, 
guns historiadores dubidan que as redactoras 
encargagas desta publicación, Enarda e Galatea, 
oculten plumas masculinas. O de que si non ca:, 
be dúbida é da colaboración con escritos redac, 
tados por mulleres. Esta publicación apartir do 
nº 9 cambia o título polo de El Iris de Galicia. 

. Este grupo compostelán -primeiro en concebir 
Galiza como entidade nacional desde unha vi, 
sión histórica e na búsqueda de alternativas 
económicas próprias-fomece a sublevación de 
Solis, non só de ideas senón tamén de apoios e 
persoas. E asi, Manuel Rua Figueroa vai ser no
meado alcalde de Santiago, o que motivou, tras 

~~~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDA DO OPORTO 

o fracaso e a represión do movimento, a sua ft.\
xida a Madrid onde co pseudónimo do "Porto" 
publicou La Reseña histórica de los últimos aconte, 
cimientos de Galicia e tras o seu encarceramento 
e morte prematura (morreu con 35 anos) dei, 
xou sen rematar várias obras, entre elas, Histaria 
de la prostitución en todas las edades y naciones. 

Cando a Corporación de Compostela, cos vo, 
. tos dos grupos municipais do PP e do PSOE, se 
negou no mes de Marzo a tratar en Pleno unha 
moción do BNG que propuña unha série de 
actividades e compromisos institucionais na 
conmemoración destes feitos e na recupera, 
ción da memória histórica, non só estaban ne, 
gando de feito o papel de Santiago como capi, 
tal da nación galega no seu compromiso coa 
história do país, senón que tamén pretendían 
deixar na escuridade a alguns dos bos e xenero, 
sos que Galiza tiv.o na sua longa andadura co, 
mo país. "Imbéciles e escuras, non nos entenden 
non" diria Pondal. + 

ENCARNA ÜTERO é 
historiadora e concelleira do BNc; Gompost.ela 

SUPER OFERTAS EN VIAXES 
MADEIRA 

A~ORES 

ALGARVE 

PORTO SANTO 

SANTIAGO DE CHILE 

BUENOS AIRES 

SAO PAULO 

E TODO O MUNDO 

TELF. (07 - 35151) 82 48 93 - FAX 23 798 -VALENCA DO MÍNHO . , 

O debate 
político 

Suso DE. ToRo 

Apolítica simplifícase. O 
PSOE existe como orga, 
n{zac ión con medios, 

mais camiño da marxinalidade: 
cun segredario espello de espa, 
ñolismo antigalego, ten desexa, 
do públicamente sama para toda 
Galiza e é enemigo do idioma; 
un político localista que para os 
graves problemas soc ieconómi, 
cos encama unha política de pa, 
seos marítimos. Con Yázquez, 
último defensor da España do 
franquismo, por detrás dun Fra, 
ga que evoluciona, o PSOE non 
ten nada que ofrecer ao país. 

O debate resúmese así na con, 
frontación de dúas opción : un 
galeguismo submiso, conservador 
e folklorizante do PP, patemalis, 
mo que admini tra o presuposto 
caciquilmente para c ntrolar vo, 
tos. Fracasou: Galiza non pe a no 
Estado e non se lle recoñece o 
carácter nacional, mala xestión 
tapada con propaganda. A outra 
opción posíbel é a dun galegui , 
mo práctico e útil, para o calan, 
dan a inventar unha nova op
ción: un "galleguismo" que non é 
galeguista, nace mono fóra de 
tempo. Mais esta opción é a que 
ten de encamar con deci ión o 
_BNG, que xa fai presente a Gali, 
za no debate do Estado, días his
tóricos, e está a ser un nadonaJis, 
mo nacional: tendo un programa 
de transformación social non e 
encerra nunha soa clase ou grupo 
e defende os intereses dos diver, 
sos sectores, os colectivo . 

Frome ao consérvaduri mo fol
klórico do PP, o BNG, para er 
chamado pola sociedade a gober
nar, ten de reforzarse desde xa co
mo opción para todo quen queira 
o mellor para Galiza. Para iso, 
xunto coa probada fidelidade á 
memoria e cultura galega e a de, 
fensa de campo, mar e empresas, 
ten que facer unha proposta de mo-
demización, é dicir demostrar que se 
quere unha Caliza diversa e aberta 

· ao tempo e que se mira nas nacións 
europeas, unha nación viábel. De, 
mostrar que os galeguistas, os que 
aman á memoria nacional, son o 
modernizadores. Que o galeguism 
actualizado sexa cultura domi, 
nante é imprescindíbel par que 
os creadores sexam s útiles e 
aproveitados polo país. + 

VOLVER AO REGO 

Nas Facultades de Ciencias 
de la Información que im, 
pulsou, entre outros, o 

franquista Emílio Romero, ensiná, 
base a diferéncia entre informa, 
ción e opinión, seguindo a vella 
doctrina do xomalismo británico 
que xa desmitificara o inglés Ray
mond Williams. 

Din agora que o ABC cobra por 
información, segundo a páxina 
na que vaia: portada, portada con 
comentário, terceira páxina, ter, 
ceira con artigo do director (an, 
sonazo), editorial, 'llOtícia con fo, 
to. Non se sabe se é certo, ainda 
que quen o afi. ma pertencera á 
casa. Os précios <Sbn baratos de 
máis. Hai· que d~confiar da in, 
formación, desra e .de toe.fas.+ 




