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A. IGLESIAS 

As empresas de trabaJlo temporal ocupadas. Dez empresas de aluguer de traballadores foron 
simultaneamente ocupadas o pasado Xov~s dia 7 en Vigo por máis de cincocentos delegados 
da CIG. A central nacionalista está a convocar actos similares por toda Galiza, como início 
dunha campaña contra a rotación dos empregados e a sobre-explotación dos mesmos. (Páx. 12) 

\. 

Títulos publicados: 
A cizaña 
O combates dos xefes 
A gran travesía 
Asterix n9s Xogos 
Olímpicos 

De próxima aparición: 

A~terix o galo 
Asterix gladiador 

ga 1a 

ASTERIX 
• A gran travesía 

• Asterix 
nosXogos 
Olímpicos 

A folgo xeral 
paralizou totalmente 
As Pontes 
Unha folga xeral secundada to
talmente pola cidadania puxo fin 
o 11 de Novembro ás tres xor
nadas de loita convocadas polo 
comité de empresa de Endesa 
·nas Pontes. O motivo é o inten
to de desmantelar a central tér
mica, con pasos graduais, den
tro do plano de reordenamento 
do sector eléctrico promovfdo 
polo gránde capital estatal. "Se 
nunha semana non. ternos unha 
resposta positiva por parte da 
dirección, As Pontes voltará sair 
á rua, pero con toda contundén-

' cía", afirmou o prestdente· do 
comité de empresa ao remate. 
da manifestación na que parti
c i paro_n máis. habitantes dos 
que_ ten a .mesma vil a. (Páx. 13) 

Agricultores, estudantes e funcionários 
poden coincidir o dia 4 en Santiago 
nunha grande mobilización 

O sector lácteo sacará os tractores _ás ruas de Compostela 
o 4 de Decembro. Os estudantes tamén se manifestarán 
ese mesmo día se o Governo non dá unha resposta ás de-

_ mandas de maior financiamento para as universidades. 
Tamén os funcionários poden escoller ese dia para continuar 
coas suas protestas contra a conxelación salarial. (Páx.4) 

lndústria presionou a Massó 
·para que vendese a fábrica a Cossonay, 
a empresa denunciada por estafa -

A consellaria de Jndústria apremiou aos directivos da conser
veira Massó a comezos do 95 para que venciesen a fábrica á 
empresa Cossonay, que resultou ser unha banda de estafa
dores. Ante as dúbidas dos empresarios de Cangas., a Con
selleria pregoulles que fixesen un estarzo de comprensión e 
considerasen favorábelmente a oferta da Cossonay. (P.áx. s) 

Madrid prémia 
a literatura galega 

Manu 1 Riv e Fina C ald rrei n o últim s na xa extensa nómi
na de aut r qu m recer n pr ' mios nacionais palas suas obras en ga
l go. N n é qu a referéncia abrigada dun criador na língua de Rosa
lia ña eu rec ñec m nto en Madrid. Hai ou deberia haber outras 
r fer nci : Li b a, inglé e francé . e ntodo non deixa de ser im-

rtant e chamativo que a Galiza ninguneada até hai pouco na Cor
t cacle ter c ñecemento, obre todo cando a literatura galega ven 
de recuperar o seu monolingüismo e cando a reivindicación social do 
idi ma empeza a er máis evidente. Este potencial'literário, sen pa
rangón n Eu~kadi, nen tampouco en Catalunya, onde son bastantes 
o autore en castelán ou bilíngües, ten sobre todo a virtude de desco
brir que no noroeste hai unha fonte caudal e arraigada que conforma 
de de hai éculos unha cultura nacional e un sistema literario. 

A actitude dos xurados destes prémios contrasta positivamente, por 
outra parte, co crecente nacionalismo español que abrolla nos últi
mos tempos nalgunhas esferas literárias e de opinión e coa insisten
te negativa a recoñecer a pluralidade cultural e lingüística do Esta
do por parte de institucións e médios de comunicación que parado
xicamente se definen pala sua "tirada nacional", o que significa, 
desde a sua terminoloxia, que nos debería abarcar a todos. T amén 
hai que calificar como valiosos os galardóns ainda que s.ó seña polo 
feíto de que a benzón de Madrid parece ser o único modo coñecido 
até agora de que algunhas cabeceiras xomalísticas galegas asuman a 
existéncia de autores na nosá língua. 

E, por último, convén non abeirar a necesidade de que as obras tra-_ 
ducidas teñan a sua oportuna distribución fora de Galiza, á par 
dunha pertinente preséncia interio.r no idioma próprio. Evitando 
así que a tradución se convirta nunha arma boomerang contra o ga
lega. Non .seria·a prirne'ira vez que obras galegas e co márchamo de 
"préinio nacional" proliferan polas nosas librarías na sua versión 
traducida, mentres que paradoxicamente son inent.ontrábeis, mes
mo na sua versión castelán, en Se~illa, Valladolid ou Zaragoza.• 
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O referendo do 12 de Marzo de 198~ convertido en papel mallado 

O Congreso decide a integración totál na OTAN 
coa oposición do BNG, l.U e EA 

. * M. SEOANE - X. CARBALLA 

Nun pleno capitaneado polo xefe da oposición, Felipe González,. sancionouse a integración completa 
Do Estado españoJ na estrutura militar da OTAN. BNG, IU e EA opuxéronse frontalmente, reclamándo 
réspeito pola consulta popular soberana de 1986 e amasando a obsolescéncia dunha organización pa
ra a defensa que non é quen de sinalar o inimigo e perpetua a dependéncia militar dos Estados Unidos. 

imaxe dun Aznar tatexando uns 
pobres argumentos atlantistas 
ao pé dun Felipe González ver
dadeiro trazador da política pro
OTAN, é a imaxe dun pleno no 
que se volveu a ver a coincidén
cia de fondo das duas grandes 
forzas estatais. Anguita por Iz
quierda Unida, Guillerme Váz-

, _ quez polo BNG, Begoña Lasaga
baster por EA e Pilar Rahola por 
libre, puxeron os argumentos en 
contra, lembrando os v.ínculos 
explícitos adquiridos no referen
do do 12 de Marzo de 1986. Sin
gularmente lembrou Angui.ta a 
CiU, PNV e canários como na
sas tr.es nacións históricas trun
fara o "No.n" no referendo. 

Un Aznar gris e sen convicción 
subia á tribuna o 13 de Novem
bro coa lousa que, no que atinxe 
á OTAN, supuxo a abstención do 
seu partido en 1986. Omitiu o te~
mo OTAN referíndose todo tem
po á Alianza Atlántica renovada 
como "elemento crucial no· novo 
entorno xéoestratéxico, no que é 
clave entrar para non quedar fóra 
da realidade europea. Despois 
da caida do Muro había novas 
necesidades defensivas e habia 
que adaptarse a elas". Segundo 
'o presidente do governo as es- -
trutu'ras de seguridade non debe 
ser entendidas como inimigas de 
ninguén pero, engadiu, "é un im,. . 
·perativo velar pela seguridade da 
zona euroatlántica e ter presente 
que o conceito de seguridade vai 
máis alá do plano militar". 

González, presidente bis 

Se Aznar se limitou a cobrir un 
expedente de média hora, de
trás del subiu, por primeira vez 
na tribuna do Congreso despois 
do debate de investidura, un Fe
lipe González que é o verdadei-
ro muñidor da estratéxia Atlan
tista desde 1984, e que culmi
nou coa colocación do · seu se
gundo de abordo no PSOE, Ja
vier Solana, como secretário xe
ral da Alianza Militar. Crecido 
neste papel de rai.ña nai Felipe 
despregou toda a sua argumen-
1ación de político bregado. 

"Cando supostamente non se al
biscan perigos para a seguridade 
pode haber dúbidas sobre a 
OTAN, -aségurou González
pero é de extrema importáncia 
para a construcci~n europea no 
conxunto". Satisfeito polo consen
so acadado desta volta co PP, 
CiU, PNV e Coalición Canária, o 
líder do PSOE teorizou, "ao cair o 
muro os paises membros dubida
ron existencialmente sobre a con
tinuidade da OTAN, pero ninguén 
pensou en disolvela. A clave é 
que todos entendimos que era 
fundamental evitar o risco da re-

nacionalización <;ie calquer políti
ca de defensa. As experiéncias 
dos séculas XIX e XX demostran 
que cando non houbo plataforma 
de defensa comun houbo gue
rras , e non podemos volver ás 
etapas das zonas de influéncia". 

O líder socialista adiantouse a 
respostar os argumentos contra a 

•• ~v • • 

submisión aos EEUU. "Rachar 
cos americanos tampouco o pen
sou nengun governo europeu , 
porque entre outras cousas eles 
gastan o 4% do PIS en Defensa 
e Europa só un 2% e ninguén 
pensa aumentar os gastos milita
res". Tamén insistiu en que non 
debe talarse de voltar os ameri
canos ás bases, "cando xa se fo-

ron o 70% dos soldados que ti
ñan en Europa", aseverando que 
"non hai armas nucleares en silos 
de terra en nengun país europeu 
nen horizonte de que volvan". 

Turno en contra 

O líder de Izquierda Unida tamén 
Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

se empregou a tondo, lemorando · 
que no Estado a sua organización 
forxouse en grande parte arredor 
·do movimento social anti~OTAN. 
Anguita. falol'.I . de que o deb.ate 
descobrira que habia dous porta
voces do governo, "circunstáncia 
anómala que seguirá véndase no 
futuro", e falou dun "debate pre
paratório para unha nova guerra 
fria" e de que se vai incrementar a 
preséncia americana "ainda que 
non haxa máis soldado~". Izquier
da Unida desafiou ao governo a 
facer un novo referendo e censu
rou a CIU, a Coalición Ganária e 
ao PNV "xusto cando neses tres 
territórios foi onde no 1986 gañou 
o Non á OTAN no referendo". 

O deputado do BNG, Guillerme 
Vázquez argumentou a posición 
dos nacionalistas galegas en 
contra da integración, porque se 
fai con rapidez e "escameteándo
lle á opinión pública o significado 
real deste novo compromiso do 
Estado español , poucos meses 
despois dunhas eleicións xerais 
na que nengunha forza política 
explicitou a sua postura en favor 
desta integración". Para o BNq a · 
decisión do Congreso, senda le
gal , vulnera as condicións fixadas 
no referendo do 1986. 

O deputado galega non admitiu a 
suposta igualdade de Europa cos 
Estados Unidos na estrutura da 
OTAN, "a Alianza estivo antes e 
segue a estar agora comandada 
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A pervivénda da supreIT!acia 
estadounidense é consecuén
cia, en grande m~dida, da- di
visión entre ·os próprios e·uro
peos. Viuse na ex-lugoslá'lia 
onde os intereses de ale
máns, franceses e ingleses di·
feri rori. E 9omRróbase cada 
dia en Africa, onde Fráncia, 
Bélxica e Alemaña manteñan 
a sua inftuénCia como Esfa:. 
dos na. área das suas antigas 
colónias, interpretando cada 
quen os sei..Js próprios intere
ses. A recente pre&éncia do 
presidente francés en Xerusa-
1 em é ben clara á hora de 
mostrar que .París non ·pide 
permiso á Comisión Europea 
para realizar a·sua própria po
lítica exterior. 

Europa permanece así, en ter-. 
mos militares e estrátéxicos, 
·baixo a doctrina da soberanía li
mitada que lle tora imposta po-

. los Estados Unidos despois da-
11 Guerra Mundial. Cómpre non 

- esquecer que a situación actual 
é a1nda herdeira do bombardeo 
selectivo (e militarmente inne
cesário) de fábricas italianas e 
alemanas, paralelo á idea de 
criar un Plan Marshall que co
Jocou no continente os exce
dentes e.conómicos norteameri
canos, o que permitiu o despe
gue da sua economía até con
seguir, por primeira vez, mun
dializarse. 

• polos Estados Unidos que segue 
estabelecendo a actu~ción da or
ganización militar en función dos 
seus próprios intereses". 

Defender á ve/la Europa frente 
ao inimigo do Leste era o obxe
tivo manifesto da Organización 
do Tratado do Atlántico Norte 
(OTAN) desde a ·sua fundación, 
unha vez finalizada a 11 Guerra 
Mundial. Pódese dicer que esta 
meta foi acadada en 
1990. Desde aquela a 
maioria dos paises do an

ás pateras do estreito ou aos
polacos que tan labores de so
bre-explotación en Alemaña. 
Para acrecentar a paradoxa, 

rian ingresar no exército e de-
clarábanse obx.etores. · · 

Ás duas interrogantes siriaia
das, hai qu_e engapir unha ter- . 
ceira: que facer con Rúsia? A 
relación con este país non· po- -
de ser a mesma que cos res
tantes do Leste. A tese central 
da perestroika era a de qúe a 
URSS se comprometía a non 
fabricar máis ar,mas, a non fa
cer" óposición e abrir o siste
ma socialista até aquel mo
mento pechado. Os Estados 
Unidos aceitaron, a cámbio, 

Apresentou o BNG várias resolu
cións para votar no pleno entre as 
que inclue que se inste ao gover
no a "negociar unha política de 
defensa comun con Portugal que 
contemple o peche de todas as 
bases estranxeiras na Península 
e a declaración desta zona como 
libre de armamento nuclear''.+ 

· ao cerre destá edición divulgá- 
base a notícia de que a meta
de dos mozos rusos non _que-

A cúpula militar atlántica-tam
pouco fixo até agora, .cando 
menos p.ublicamente, uril:Ja 
análise da nova situaéión cria-

tigo campo socialista non Calé o inimigo ~ctua1 · só non son xa inimigos, 
s~nón que veñen pedindo 
abertamente a sua admi

da Otan? Por que manter 
a supremacia norteameric~n_a 
no vello continente? 

sión na própria OTAN. 
Resultados referendo 

sobre a OTAN 

12 de Marzo de 1986 

Si 

Estado 57 
Gal iza 54 
Euskadi 35 
Catalunya 43 
Canárias 45 

Cantidades expresadas en %. 

.. 

NON 

34 
37 
63 
50 
48 

Que poden facer os xe
nerais ocidentais co ar
mamento agora que os 
seus obxetivos están sa
ti sfeitos? Cal é o novo 
inimigo? Un dos seus 
máis altos respons'ábeis 
citaba hai pouco como 
amenaza ás ondas de 
emigrantes do Leste e do 
Sul. Pero o potencial nu
clear do que dispón a 
OTAN figura demasiado 
contundente para frear 

E como resolver o problema 
armamentístico pendente 1 . _ 

toda vez que Rúsia e Ucránta 
manteñen os seus silos 
nucleares? 

Onde está o ihimigo? 
·No 1986 320.000 g_alegos dixéronJle non á entrada dQ 
Estado español á OTAN. O referendo convocado polo 
PSOE, que fora virando o leme da sua posición en 
favor da integración nun bloque militar, estivo cheo de . 
trucos, como enunciaba a Coordenadora Nacional de 
Organizacións pala Paz: "conseguiron que a xenté 

· votase si ao governo, a Felipe González, á 
estabilidade e a ter mái.s traballo". Pero aquel 12 de 
Mq.rze, produciase un feíto histórico: a celebración dun 
referendo popular, unha consulta arrincada, sinatt:Jra a 

. sinatura, por unha amplísima base social que era quen 
de poñer en marchq. un mecanismo de democrácia 
directa, simbolicamente colocado na Constitución para 
non facer uso del. · 

A votación consumada agora no Congreso dos 
Deputados supón a vulneración dos acordes 
adoptado's mercé aaquela votación popula,r, mediante 
un acorde parlamentário, tamén lexítimo pero . 
escasamente ético. As condicións que se estabelecian 
na entrambilicada perg_unta do referendo eran claras e 
agora son .bulradas: "non poñer tropas_fóra das 
fronteiras do estado.baixo mando da OTAN, non 

. integrarse na ·estrutura militar e a-non á preséncia ae 
armamento nuclear no próprió território". 

Nos anos no que se decidía a integración asegurábase 
en diversos foros que era o mellar xeito de embridar un 
exército con .er:iquistamentos Jraoquistas. Con esa 
perna tapábase a outra real: lii:;¡uidado o contrato das· 

. bases americanas procurábase perpetuar o control dos 
americanos nun território peninsular que, ño esquema 
bipolar, era con~iderado estrate~icamente clave. · 

Caido o Muro de Berlin, asinados os acordes de 
desarme coa URSS e coa política dos antigos paises 
qué formaban parte do Pacto de Varsóvia, a cada máis 
pedindo unha integración na OTAN~ foron a gue_rra do 
petróleo de 1991 e ·a conflito dos Balcáns os que . 
puxeron ás claras a realidade dunha organización 
atlántica com.pletamente súpeditada aos intereses-dos 
Estados Unidos e a imposlbilidade continuada da · 
Europá comunitária de erguer unha política de defensa 
comun , nuéleada arredor da .UEO. 

9 problema cjue se piantea con esa OTAN con_ 

da pala sinatura do T~a~ 
tad·o de -l)nión Europa. 
Un dos apaqados de 
Maastricht contemplaba . 
timidameñte a criación 
dünha forza esJ.ratéxica 
dos ·doce. Alemaña e 
Fráncia auspiciaron des
de un princípio está liña 
de relativa e crecente in- -
dependéncia frente ao 
.domínio .tradicional de 
Washingtpn, Pero pouco 
durou o intentó. A gue
rra do Golfa. mostrou de 
inmediato que a postura 
determinante seguia a 
ser a dos Estados Uni
dos e que aos paises 
europeos non lles que
daba outra que sumarse 
a Unha política de fe.itas 
consumados. 

_ que Ucrán.ia e Rúsia mantive
se n en activo os seus silos 
con armas nucleares. Os fei
tos· foron máis alá do previsto 
por Gorbachov, pero en todo 
caso parece ·¡mpensábel que 
nengún governo ruso futuro 
aceit~ un papel meramente 
subsidiário~ como .seria· o pre
ferido por Washington: o de 
comprador de armas, e que 
supoñeria a total inversión de · 
papeis, por parte dun dos · 
.con-tendentes da guerra fria. 
Está ainda pendente, en con
secuéncia, o aterecer u nha 
solución histórica ao problema 
do armamentismo. + 

preteosións totalizadoras, verdadeiro ex-ército unido do 
· capitalismo no primeiro mundo, .é como define o 
inimigo e onde .o situa. A esa pergunta, realizada 
insistentemente pala oposición na Carreira de San 
Xerome, non contestaron nen Aznar nen González. 
Unha forza militar das dimensións e os custes de 
mantemento da OTAN, con forzas de despregue 
rápiao, planteadas en termos de defensa do · 
continente, non se entanden sen ter a ninguén no 
ponto de mira. 

A opinión pública non dá conectado estes dados coa 
realidade económica de recortes sociais, nen cos 
desafios á razón política e económica que supoñen os 
problemas que nas beiras do Mediterráneo ou na Africa 
central sé dan nestas semanas. Non asume o peso 
condicionador da política dos Estados que ten o 
complexo militar-ir:idustrial e rion en~ende que a 
chamada construcción europea queda hipotecada aos 

· intereses americanos. Velaí como· se anúncia un 
incremento da preséncia americana en terrltório español, 
ainda que sexa sen preséncia de soldados ianquies. + , 

. A NOSA TERRA 



Criticaron o clientelismo do Governo e da CEG -

O BNG inicia conversas 
. . . . -

con empresários. dentro. de Alter11ativa197 
o p • ... O - I'"t. ' P •/• - o o 

e<>- P.C. · . ' ,,. 

BNG e empresárlos reuníronse 
o pasado Sábado 9 de Novem-· 
bro para analizar a-situación 
que vive o sector e buscar po
síbe is solucións aos proble
mas;q4e se lle apres_entan. Os , 
reptesentantes nacionalistas · 
explicaron as suas propost~s · 
para favorecer ao empresaria
do autóct.Qno e ·os pequenos e 
medianos empresátio_s sina
laron a necesidade de rema
tar co clientelismo qué favo- · 
rece a unhas determinadas em
presas en prexuízo de outras. 

I 

Un cento de empresários próxi
mos ou receptivos ás teses do 
BNG desprazáronse o pasado 
Sábado ao Pazo de Congresos 
e Expqsicións de CQmpostela -
para participar nunha xuntanza 
convocada por esa forza na
cionalista ca fin de pór en co
mun as perspectiva? económi-

. cas dambos. 

o BNG 'asenta as b~ses a· partir 
das que se celebrarán novas se
sións monográficas para, segun
do explicou Beiras, "continuar es
te proceso de traballo estabele
cendo a organización interna do 
empresariado galega e concre
tando as medidas prioritárias que 
se deberían 'tomar e incluir no pro
grama de Governo do BNG". 

O líder nacionalista sinalou que 
a principal preocupación do em
presariado asistente radica no 
constante control político ao que 
se ven submetido e a falta de 

. instrumentos que favorezan ao 
empresariado galega. Xosé Ma
nuel Beiras puxo como exemplo 
o caso de Vulcano, que foi ex
cluída por Sogama para submi
nistrarlle unha caldeira -a adxu
dícación foi para unha empresa 
estranxeira- e Rodríguez Peña 
lembrou que mesmo da rede 
empresarial afín á Xunta "saen 
desde candidato-s poi íticos do 
PP até senadores" . 

A variada procedéncia dos em
presários asistentes, de secto
res como a construcción, a 
agroindústria, sector pesqueiro, 
pequeno comércio, ofimática e 
mesmo do mundo audiovisual, 
permitiu aos representantes na
cionalistas coñecer os ·proble
mas cos que se teñen que en
frentar os distintos sectores pro
dutivos do país. Asi mesmo, os 
e_m~resários pvideron coñecer 

O empresariado autóctono está indefenso frente ao foráneo, segundo manifestaron Xosé M. Beiras e Rodríguez Peña da BNG. 

O BNG é partidário de contribuir 
para que o empresariado que 
non se sinte representado pala 
Confederación de Empresários 
dq Galiza (CEG) nen palas liñas 
económicas defendidas por Ra
milo, se dote de meios de defen
sa, pero en nengun caso criando 
unha patronal do partido, "de non 

as medidas previstas polo BNG, 
. dirixidas a favorecer ao empre
sariado autóctono "que está en 
desv~ntaxe en rel"ación coas 
grandes empresas de capital in
ternacional e coas· de capital pú
·blico estatal", sinalou Xosé Ma
nuel Beiras. 

Alternativa de governo 
- -
~ntre estas medidas, o líder na-
cionalista destacoú a necesida
de de estabelecer unha axeita
da política de custes enerxéti
cos e unha fiscalidade que favo- . 
reza_ o grande potencial das ra-

Contra o siléncio do Governo Frag~ ante os prin~ipai~ problemas que ·sofr~ o país 

mas produtivas que están apa
recendo e que poden axudar a · 
catapuJtar a estas empresas 
dentro do mercado galega e de 
cara ao mercado estatal. 

Con esta xuntanza, que se inscri
be no programa de Alternativa 97, 

-ter isto en canta pódese acabar 
reproducindo o sindicato vertical'', 
asegurou Beiras.-+ · 

Prepárase unha. gránde protesta en Compostela para o 4 de Dece.mbro 
O sector lácteo sacará os 
tractores ás ruas de Compos
tela o 4 ·de Decembro. Os es- . 

. tudantes tarhén se manifesta
rán ese mesmo dia ·se o Go
verno non dá unha resposta 
ás demandas de maior finan
ciamento para as universida
des. Tamén os -funcionários 
'poden escoller ese dia para 
continuar-coas· suas protestas 
·contra a conxelación salarial. 

- Os produt6res, cooperativas · e 
indústrias lácteas decidiron con
vocar unha marcha palas ruas 
de Compostela para o 4 de De
cembro . .Nela participarán, por· 
vez primeira nas. protestas _agrí
colas desta campaña, os tracto-

. res de perta da capital compos
telana. Xunto a eles manifesta
ranse gandéiros procedentes de 
toda Galiza que se desprazarán 
en autobuses .. A decisión,. toma
da o 12 de Novembro na · reu
nión da Mesa do Leite, tenta re
clam·ar "unha resposta política 
dos Governos central e galega 
ante a grave situación pala que 
atravesa o sector lácteo". 

O m~lestar dos productores de 
leite medra día a día. A incertidu
me axigántase mentres a Xunta 

fai ouvidos xordos. Hai vinte días 
que a Mesa do Leite-aeordou pa
ralisar as m_edidas de presión, pe
díndolle unha entrevista ao Presr
dente Fraga. Petición que ainda 
segue sen resposta. Para deixar 
constáncia "do malestar do sec
tor ante esta falta de respeito e 
irresponsabilidade", van comezar 
o 14 de Novembro as concentra
ción s diante da consellaria de 
Agricultura. Concentracións que 
se repetirán todos os Xoves e : 
que, coa marcha do dia4, serán o 
prelúdio da grande tractorapa pre
vista- para o 15 de Xaneiro que 
paralisará toda Galiza. 

A Mesa do Leite denúncia que 
seg u e ainda sen haber . dados 
ofiéiais e- definitivos da sobre-

. · p(odución da campaña 1995-96, 
e, polo tanto, do montante .exac
tó da supertaxa. Pero a situa
ción agrávase pois, cando faltan 
catre meses para finalizar a ac
tual campaña (Abril-Marzo), un 
15% dos gandeiros xa non ca-

. bran o leite ou sofren retencións 
nos pagamentos por ter excedi
do xa o seu cupo de produción. 

As indústrias· cooperativas e 
productores decidiron manterse-· 
unidos nestas protestas, apor-

dando solicitar unha reunión co 
éomisário .de Agricultura da 
Unióri Europea. · Os sindicat'os . 
·non culpan ás empresas dos im
pagamentos. Afirman que_ "é un 
problema político e no momento · 
no que a ministra e Fraga dean 
garantías que lles permitan ás 
indüstrias ·realizar os pagamen
tos; estas farario", en palabras 
de Lídia Senra, voceira do SLG. 

A mobilización agrária prevista 
para o 4 de Decembro pode 
coincidir cunha xomada de fol
ga estudantil en toda Galiza. Os 
estudantes compostelanós que 
·se manifestaron o 12 de No
vembro ·ante· o Parlamento para 
reclamar máis orzamentos, xa 
anunciaro_n que se a Xu_nta 
mantén a sua postura voltarán 
a mobilizarse o 4 de Decembro. 
Ese mesmo dia tamén poderian -
mobilizarse os estudantes das 
outras universidades así como 
os estudantes do ensino médio, 
que tamén están a realizar pa
ros polos recortes orzamentá
rios. Estudantes dos institutos 
rurais manifestáronlle a esta re-

, dación a posibilidade de ''l:mir 
as nasas protestas ás dos agri
cultores se é que podemos Via
xar nos seus autobuses. No 

fondo son as mesmas deman
das políticas". Tamén os funcio
nários poderian concentrar ese 

mesmo dia en Compostela as 
suas reivindicacións contra con
xelación salarial.• 

A. EmÉ 

. A consagración 
dos dous bandos 

. Apostaron por unha foto manipulada da história que apresentán co, 
mo "final feliz",_ainda que consagre a vencedores e vencidos. Quedá, 
ronse con todos os· negativos e héganse a un novo positivado. "Habia 
dous bandos e non hai porque apostar a favor de un", afirmou Fraga 
lribame para descalificar aos brigadistas intemacionais qú.e voltaban . 
de visita. Mostrábase claro e rotundo, non sabe ser doutro xeito, no 
bando ·en que está: no bando franquista no qué estivo sempre. T amén 

.. o· deixou nidiamente claro o alcalde de Chantada, Manuel Varela 
que, pésie aos seus 43 anos, a aridar facéndolle as beiras ao nacionalis, 
mo galego ·en busca de acomodo, atopouno agora no PP até os próxi, 
mos comícios .e decidiu recuperar o nome franquista de carro ruas da 
vila. T amén o amasaron pubJicamente os máxim~s responsábeis do 
Congreso, Federico Trillo e Alvarez Miranda que ·se negaron a rece, 
ber aos btigadistas nacionalizad.os españoles polo voro únanime de 
todos os partidos (claro, antes das eleicións) E o alcalde do Barco, 
,Xulio Gurtiarán, que se negou a que erguesen un busto ao seu ante~ 
cesor, Abdón Blanco Garda, fusilado du~ante o -levantamento fas, · 
cista. Non son casos illados, codos obedecer. á política dunna derei~ 
ta que reconquistou o poder conseguido co levantamento militar.• 

\ . 

-·-
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A Xunta prometia 1.~00 millón~ dun plano de investimentos por vaJor de 3.500 

A· consellaria de lndústria apremio~ a Massó 
para que vendese a fábrica· de c9i1serv~s 

. ~- -

á firma Cossonay denunciada por estafa.· 

ANOSATERRA 

~-n inquérito do PP 
· recoñece que perderá esca nos 
·Segundo un inquérito realizado pÓlo PP na Galiza, difun
dido polo Faio de Vigo, o .PP manteria a maioria absoluta, 
ainda_ que.perdería de un a -tres escanos. O BNG situaría-

~ se como segunda forza, ao-conseguir 17: ou l8 escanos, 
mentres que o PSOE tograria 16 ou 17 actas de repre
se11tantes .. O inquérito do PP ·evidéncia que a dir~ita per~ 
deria_Notos a pr9~do BNG, é11 id~ntíca pJoporción que o 

, ~SOE : Estes•dadoS, .filtracfos p_olo próprio .partido, són 
consecuentes co discurso que veu mantendo este nos úl
timos mes~s. Dan a mensaxe de que non van perder a 
maioria absoluta, pero ·alertan ao seu eleitorado .dun des-, 

t- censo_ de \/otos ~-,de ·sseanos.r para tratar de mobilízalo, 
sO't;>reioao a ínteg·rantes de sectores descontentos coa po
lítica do PP. Ao mesmo tempo, apresentan ao BNG como 
inimigo a bater eleitoralmente ("son perigosos porque son 
moi traballador..es", diría. Fraga na sua procl9-mación co
mo candidato) na certeza de que o PSOE, un partido á 

~-.-· ,,. 

* G. LUCA 

· ·· baixa, non lles vai sacar votos, o que tamén evidéncia que 
------------------,---~-------, · ~ a aposta do PP está claramente en non perder a maioria 

Despois de coñ~erse a detenció!' . ·absoluta,- mália tér que polarizar a campaña co BNG .• 
A consellaria de lndústria da 
Xunta apremiou aos directivos 
da conserveira Massó a come
zos do 95 para que vendesen a 
fábrica á empresa Cossonay, 
que .resultou ser unha banda de 
estafadores. Ante as dúbidas 
dos empresarios de Cangas, a 
Conselleria pregoulles que fi
xesen un estarzo de compren
sión e considerasen favorábel
mente a oferta da Cossonay. 

"O único que sabíamos da Cos
sonay é o que contaban os seus 
representantes -explicou á re- ·, 
dacción de A Nasa Terra, Tomás 
Massó, director da empresa-. De 
crer no que decían estaban na 
crista dun grupo transnacional 
importante, pero os informes avi
sáronos que non eran de fiar". 

As razóns da desconfianza de 
Massó apoiábanse tanto nas re-
f eré n c i as fínanceiras sobre a 
chamada Cossonay lnvestment 
como nas contradiccións en que 
incurriron os apoderados da pan
tasmal sociedade de Luxembur
go que visitaron Vigo. No esíxen
te· Instituto Monetário de Luxem
burgo figuraba un intermediário 
financeiro baixo nome de Cosso
nay Holding pero as caracterís
ticas non acaian coa empresa 
que proclamaba, o seu propósito 
de fundar o primeiro grupo gale
ga da conserva. Por outra banda, 
a delegación da sociedade en 
Madrid, na rúa Enrique Larreta 1 , 
era de feito a sede dunha "Socie
dad e Anónima de Compra y 
Arrendamiento de Inmuebles"; no 
enderezo Boulevard Royal 3 de 
Luxemburgo, que figuraba nas 
cartas da Cossonay, non existia 

· unha empresa con tal nome. 

"Sobre todo -confirma Tomás 
Massó- cando esixim0s certas 
garantías, non volveron t apare- . 
cer. O piar é qu~ perdimos catro 
meses na dirección equivocada. 
Cando a derradeira proposta, a 
Consellaria pregounos que fixé
semos .un estarzo de compren
sión. A nasa resposta foi que non 
se vende unha empresa con his
tória e raíces como quen vende 
un coche. Se·cadra, na Consella
ria tiñan impaciéncia por anun
ciaren que o problema de Masso 
estaba resalto grácias ao· desem
barco dun grupo importantísimo". 

O Instituto Galega de Promoción 
Económica (IGAPE) e a Conse
llaria de Industria ·anunciaran un
ha investigación sobre a solvén
cia de Cossonay que nunca se 
deu feíto pública. No entanto, os 
estafadores conseguían reunións 
por separado con representantes 

. dos traballadores, da Consellaria 
de lndústria, dos bancos, da di
rección de Massó e contaban un
ha versión distint.a :a cada un· de
les. Como résultado destas con-. 

. versas, a Xunta encareceu .a 
Massó que dese a sua ·aproba-

ción a un plano de viab.ilidade 
que consistiría no investimento de 
3.500 millóns de pesetas dos que 
o Governo autonómico aportaría 
mil cíncocentos millóns. Desde 
Massó advertiron á consellaria c;le 
lndústria que abondaria un tércio · 

· da aportación pública prevista, 
para que os problemas da con
serveir.a quedasen resaltos. 

Helvéticos de Luxemburgo 

A confianza aparentemente ilimi
tada da Xunta na financeira do 
Grande Ducado de Luxemburgo, 
que se apresentaba aos meios 
de comunicación coma grupo 
helvético, animou ao avogado 
sevillano José Carlos Serna 
Sánchez e ao italíario Giancarlo 
Raimondi a adiantar ofertas dB 
compra dun hotel · na pral a do 
Oízán, doutro Hotel na praia de 
Samil de Vigo e. dunha axéncia 
de publicidade, tamén na Coru
ña. Outra xestión para facerse 
coa maioria da conserveira ·Alfa
geme de Vigo non tiña máís fun
damento que unha filtración inte
resada dos delincuentes para 
arrequecer. a atmósfera de .rei 
Midas coa que campaban polos 
despachos da Xun~a · é das em
presas qu'e trataron de comprar. 

Para esj:a ·marcha sen atrancos, 
os financeíros valianse de telefo
nazos de apresentación da con
sellaria de lndústria e dun male-
tín con .acción-s falsas da General 

dos catro sócios principais da 
Cossonoy fnvestment.s, trascendeu 

qúe poderian ser vinte as -empresas 
estafadas .. en todo o Estado. O 
avogado de Carballo-Cutbera 

anunciou unha demanda pola via 
" penal. 

Na fato a fábrica de Massó en 
Cangas. Abaixo _o Conselleiro de 

Industria A~tónío Cauce· 

Motors ás que atribuían un., valor . 
máis s~g·uro ca 'o papel mqeda.- · 
do Banco de España. Os acor
dos contretáronse en todo caso 
nun contrato privado no que se 
r~xistraba a entrega de accións 
falsas numéradas como garantía 
-en sobre lacrado a nome da so
cíedade. As numeracións dos ·tí
tulos entregados a .Conservas 
Carbal/o, e Conservas .El Pilar de 

. Calahorr:.a son idénticas. 

O Grupo Conservero Curbera, 
· Carbal/o col'fstítuído no d~spacbo 
do notárío José· Maria de La Cr.uz 
de Madrid -o 22 de Febreíro de 
1995, polo que a Cossonay que-
.daba co 60 por-cento das empr-e
sas galegas a conta c;ie facerse 
e.argo da débedas, por valor de 
190 millóns; serveu un pedido de 
atún. p~ra ltália en Ago~to -do 
m"f3smo ano por valor de 60 mi
llóns. Esta partida foi pagada· con 
cheques sen fondos. Desde Can
se.Nas , El Pilar tarnén enviaron á 
Italia unha partida de tomate enla
tado por valor de 60 mill6ns. Es
tas duas operacións e obrigacíóns 
aAteríores, endosadas palas dúas 

. fábricas a Cossonay e nunca 
atendidas, levaron á creba á Car
bal/o-Curbera e a El Pilar. Na Pri- . 
mavera do 9q, os delincuentes 
pediron un a\fal bancário de mil 
millóns para exportar conservas 
aos Estados Unidos. Ao mesmo 
tempo que o banco recus.9ba a 
operación, a Brigada de Delitos 
Monetários investigaba á banda. • 

Manifestación a prol do trans(~do á Galiza
dos presos indeP.endentistas 
Ós Comí.tés A.nti-R_epresivos da Galiza convocaron, p~~~ o 
dia 15 de Novembro en Compostela, unha manifestac1on a 
prol do transl~do á Galiza dos presos independentistas.e · 
polo cumprimento .da lexislación penitenciária en vigor, 
que prevé que os presos sexan achegados ás prisións -
máis próximas ás ~uas casas. Neste momento hai sete 
.presos indepen.dentistas.q~e están nos cárceres de Xaén, 
Córdoba, Teruel, Xixón, Avila e Madrid.+ 

A Juga denúncia a censura 
. ·duriha charla·colóqui~ na Rua· 

A celebración dunha charla-colóquío sobre a represión no 
naso ·país, promovida palas Juntas Galegas. pro Amnistía, 

· Juga, na Rua de Petin o 28 de Outubro foi proibida de facto 
palas presións da Garda C::ivil sobre a dirección do centro 
de ensino no que se ia producir, ·denunciou a próprla Juga. 
Había un acord9 prévio coa Directora do Jnstítuto para cele-

. brar o act9_, pero un . canse/lo da Benemérita mo1ivou que 
fose cancelada a charla s~n dar máis. explicacjóns. Poste
riormente, a Garda Ciyir penteou todos os estabel~cimen

. . tos hosteleíros_ da comarca de Valdeorras eri busca dos · 
conferer:iciantes,, e obrigou aos propríetário~ das hospede- . 
rias a ~p-res~mtfl.r as fich;;ts coas perso~s que albergaban.• 

A Falanxe ameaza a un dirixente 
do Sindicato-de. Estudantes -.· .. 

· Un pa~quin chamado La Pizarra, da_ Frente de _Estudantes 
·-, -· · Sindipa~ista, filial da Falam~ Española IAdepend~ntei . 

·• · • · - ~ anieazou a un líder 
estudantil vigués: "ou 
que Xosé Lorenzo 
Puime (cabeza do~: -
Sindicato de .
Estudantes de Vigo) 
teña a «sorte?> de 
toparse con ·, 

, estudantes do .f ES. na 
.sala de leitura de .;. 

p1ae 6S el ~ atiZil~a ~n lu .cl!.!H, de pr~nSa QU na 
que putcl8 111spemJe1 .. - la seftorHa 6.!irtlate .. hemeroteca da 
Arul ·(U4 eh1ce r:¡ue anima a 10' Biblióteca _Ceñtral, e 
.-studiántes 11 clutron·r mi rn$t<:rios) Ci df! 
:1ue José Lorenzo Pi!~ tT>t { cnlJt c: il lo lle 1 S · ~ • ' . qi.Je aCaSO eses · 
Btl V1~) tttllj¡I\ la " si¿e~~·' ti! ~opai·~· ~An xóvenes do FES un . -~ 
estucJi1mte~ :J~l F.E. : S. : en- 'tl!l u.a ele 
.J~etura tlP, prenSD_ O iln ]111 htllltrotec:a d$ lll ' destes días se animen 
Bi 1)1 i o teca Ceritr~ l; Y <1~• .tea so fl$OS d 11 
j6vtn•i (lti F.E . .S. uno dt 9.stos d-!.ts . u a .. ar e Un 
'lllllltl\ a qal"!e un uc11r111i~lr'ltO. . ·. . .escarmento". o FES 

Ot$c1e l ue¡¡o' . col!lparti~os s l desacuel'do f 1 d 
..• · ~ .. ... .. _,. . .,_ .. ,ª~'A•M . '"''"'"'"••·M tf .. , está contra a o ga e 

estudantes convocada 
a prol do ensino 

p,úblico e chamou a non secundar o paro. "Obxectivo-. 
· cumprido -di La Piz¡1n1r-: en centros.con pr-esenza·do 

FES, como o Instituto de Bacharelato «Os Rosais- 11~>, nen · 
· un só estudante se sumou á folga"= ·· 

1 

111 Asemblea Nacional de. Esquercla 
-Nacionalista··Mocidade 
O pasado Sábado nove de Novembro tivo lugar .na Coruña 
a 111 Asemblea Nacional de Esquerda Nacionalista-Moti.da
de, organización encadrada en Galiza Nova .(BNG), á que 
asistiron setenta persoas e que elexiron a un novo secre
tário xeral, Xan Carlos Báscuas, en subsitutición 1$abel 
Souto, que · deixou todos os cargos .partidátios porque ten 

. que atender asuntos profisionaís. • · 
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.OPtN.I.ÓN .. ·f· 
O MODELOS NACIONALISTAS DE CATALUNYA E 1 GALEGO CA A H.ISTÓRIA DUN AMPLO EIXO 
EUSKADI, NOS QUE PESOU OCOMPOÑENTE-CAR- · ATLÁNTICO COMUN .A INQLA~ERRA, PORTUGAL, 
LIS.TA E ABSOLUTISTA, INFLUlRON MÁIS NA GALIZA E MADRID,- NC QUE O AUTOR DO ARTIGO 
CONSTRUCCIÓN RECENTE D<) -NACIONALISMO IDENTIFICA A .PEGADA DA REVOLUCIÓN LIBERAL. . 

A REVOLUCIÓN LIBERAL COMO PRIMEIRA 
. . FORMA HISTÓRICA . 

. ·-

DO ATLANTISMO POLÍTICO 
XosÉ A. DURAN 

Decisións de futuro e captacións de fondos as primeiras ediciór.s dos seus libros e ver-
parecen o motivo da existéncia simultánea sos no porto de Vigo, Habana, Madrid e 
do Arco e do .Eixo Atlántico, nacidos por se- ' · Bos Aires, que era a ·x'eografia comercial 
parado. A Europa das comunidades e das dos Chao e do primeiro galeguismo propria-
áreas metrogolitanas debuxa novas parcelas mente histórico. 
de poder territorial que non só .afeáan aos 
que en tempos· se coñecian -por poderes-lo; 
cais (concellos, deputacións) senon aos re; 
centes poderes mesocrátkos ou autonómi- · 
cos e, sobre todo, á 

Murguia, con ou sen-Rosali~, facia pola vi- . 
da en Madrid como redaétor estrela do Mu
seo Universal, alfaia gráfica de Gaspar y 

Roig. Eduardo Chao 
aprendia d_e viaxes pro
fis ionais e dos exílios 

función dos Estados 
constituidos. Afécta-
nós pol9 tanto plena
'mente, e con todo, a 
pesar desa importán · 
cia excepcional, os ci
d adáns sentímonos 
faltos de información. 

Non senda nova, esta 
emerxéncia do Eixo 
prodúcese nun marco 
explícito de construc
ción europea. Que se 
entende por Atlántico 
no novo marc!o? Gali
z·a asume delimita- . 
cións simbólicas que 
poderian aparecer 
contradictórias. Fiste
rra do vello mundo 
mediterráneo, en
f¡:onta as ptimeiras 
brisas do Atlántico e 
desde hai só 120 anos 
recupera, entre ou~ 
tras, a antiquísima 
tradición europea de 
peregrinar a Compos-
tela. Unha operación 
política de grandé al-
cance histórico. que 
podemos reconstruir 
recorrendo a distintos 

'A. · Europa 
das comunidades 

e d~~_ área~ 
metropolitana_s . 

debuxa novas parcelas 
de poder territorial _ 

que ·afectan 
a concellos, 
deputadóns, -

autqnomias e, 
sob_re todo, 
áfunción . 

dos Estados" 

.f 

-q~e padeceron os pri-
meiros progresistas e 

·demócratas, a criar erri-
' . presas populares de se- · 

guros que coma La 
Unión (e o Fénix) che
garnn aos nasos . di~s; 
ou coma a primeira in
d us tria farmacéutica 
madrileña, o asociacio
nismo da prensa profi
sional dos boticários 9u 
facer a revolución libe
ral-democrática contra 
os púlpitos tronantes, 
os confesionários ou os 
carlistas armados. 

T raballando infinidade 
de ·colaboradores inte
lec tu a is. chegados a 
Madrid de todos os re
cantos para un atlá~ticp 
de esta envergadura, 
rnmpréndese que non 
só a lingua galega (e o 
galeguismo conseguin-· 
te) se difundise nos in
fluintes meios de co
municación que viña 

. criando a revolución li-

. atlánticos maravillosos que procedendo da 
Galiza armaron a vida intelectual e artís
tica e mesmo o humorismo que pasa por 
prototípi.co de Madrid. , 

' beral en Maélrid e pro-
vincias, s.enon o espai,í.olismo", o iberismo e 
mesmo o internacionalismo: as primeiras 
formas históricas . (acaso revolucionárias) 

. . 

déncia non só non se recoñece na Galiza 
senon que tamén .se ignora en Madrid. Un 
luxo cultural que só consinten os povo do
entes do mal máis perigoso: a desmemória e 
o.cultivo (político) do esquecemento. · 

Como pode ser que os atlánticos galegas -
de Madrid ou Galiza-, manteñamos seme

. llante valeiro, até esquecer os nosos pró
prios percorridos biográficos? Serei claro e 

· distinto: por seguidismo e desinformación. 
Por seguidismo, sobre todo, dos modelos 
nacionalistas de Cataluñya e Euskadi, nos 
que -pesou o compoflente carlista e absolu
tista, ausente case por completo do gale
guismo histórico; por desinformación verbo 
do que fora a Revolucion Liberal ( a única, 
dá que continuamos todos a· viver); tamén 
désmformación sobre as graves dificudades 
reladonais entre eses movimentos na
cionalistas, con desleigo teimudo para Ga
liza, sempre que se tentaran. Desde Brañas 
aos nosos días. 

A ide·a ·excepcional da Ilustración era a 
apertura desde madrid _á Galiza, Astúries, 
Cantábria que. procurando incardinar cul
'turalinen·t~ . a España atlántica ten hoxe 
máis que nunca calado de futuro se pensa
mos nesa construcción da Europa. De na
vegar neste rumo·, a Galiza ten todo que 
gañar e nada que per-der. Demóstranno a 
diário os artistas e músicos de inspiración 
atlántica. Para iso compre revisar toda a 
concepcion .Unguistica do galeguismo últi
mo, recuperando o poliglotismo dos Ílll1:-

. /dadores atlánticos do galeguismo históri
co. Eis a máxima homenaxe á lingua gale
ga, · que amais da sua afinidade co portu
gués demostrou que sabe conviver co cas
tellano. A vella e entrañábel lingua prole
tária ten que cumprir un servizo mais ao 
seu país: l~vamos s~n perder a sua singula
riedade ao uso cultivado do portugués, sen 
descoidar o uso cultivado .do -castellano e 
dunha cuarta lingua. • 

XOSÉ ANTONIO DURAN é xornalista e historiador. 

CLASES 

X.F. PÉREZ ÜIA 

Hai qen poucos días a prensa publicou, 
con menor enfase do que debía aconte
cer, que o Profesor Modigliani, un vello e 
eminente economista keynesiano, dixera 
que a alta taxa de paro das economías eu
ropeas orixinábase principalmente na po
lítica económica restritiva de corte mo
netarísta imposta polo Bundesbank. 

O profesor Modigliani e daqueles econo
mistas que pensan que a situación descrita 
polo último Informe sobre o Desenrolo 
Humano das N~cións Unidas (do quepo
demos salientar dados tales como que mil 
seiscentos millóns de persoas en cen pai
ses dispoñen hoxe de níveis de vida por 
embaixo do que tiñan en 1980, que a ri
queza posuida por 358 millonários é maior 
que os ingreso anuais do 45 por cento da 

. povoación mundial, que o 20 p r cento 
máis rico da povoación do globo teñá in
gresos 61 veces mái grandes que o 20 por 
cento mái probe, entremente que e ta 
diferéncia no ano 1960 acadara xa un fac
tor de 30, etc.) son feítos vergoñe!'ltos que 
só poden conducir a catástrofe. E grande 
magoa que xentes como Mocligliani case 
non sexan escoitados. 

Lindo o magnífico libro de Wemer Bone
feld e John Holloway, do que son os edito
res: "Global Capital, Nacional State and 
the Politics of Money". Atopei unha plau
síbel explicación nunha cita de Robert 
Triffirt (na páxina 159). Triffin explicaba 
que: "o retomo (dentro do SME) a un réxi
me de traeos fucos tentaba criar unha situa
ción na cal os ataques sobre a clase traba
lladora (como por exemplo a imposición 
de unha jJolítica de austeridade) poidese 
ser xustificada pola abriga moral de acadar 
compromisos intemacionais". Estaba eu 

· (que, na definición de Vargas Llo a e ou
tros, son un imbécil) pensando que como 
di a xente culta isto pocleria ser aplicado 
"mutatis mutandis" ao noso esforzo por en
trar no "Euro", cando escoitei na Radio 
Nacional de España (27-10-1996) ao emi
nente periodista Emílio Romero interro
gando ao non menos eminente profesor 
(de varias universidades) Ramón Tamarnes 
(do que alguén cativo dixo que era o para
digma do intelectual orgánico do oportu
nismo burgues) e estando nesas uvin dicer 
ao señor Tamames que "as clases xa non 
existían". Ca mesma fiquei un pouco desa
cougado e estou a pensar si cecai non de
beria botar ao lixo o informe da ONU e 
cerras obras dun tal Karl Marx.• 

Xosé Fernanclo Pérez Oía, economi ta, ex-xefe da 
sección dos paises do Sul ele Europa na Comisión 

Económica para Europa (CEPE) da ONU. 

Refírome a persoeiros coma X>an Compañel 
e aos seus cuñados Alexandre e Eduardo 
Chao_, impresores e editores que ergueroFl 
unha indústria editorial e informativa en 
Vigo, Habana e Madrid ao mésmo tempo. 
A-Alexandre Chao arruinouno a sua teima 
de sacar unha Ilustración de Galicia, Astu
rias y Cantabria en Madrid. Destas memora
beis páxinas foi primeiro director Manuel 
Murgufa que pásou en Madrid media moci- . 
dade e unha parte considerábel do seu tem- ·· 
po adulto, as veces só e outras acompañado 
da sua muller, nomeáda en todo o mundo · 
pola mercede das suas pr~sas e versos, escri
tos indistintamente en galego e castellano. 

- do at/4ntismo político. Eduardo Chao rema
toú por ser todo iso, sen a menor contradic
ción: ·anglófilo, galeguista, madrilenista, espa
ñolista', iberista, republicano, demócrata e po
·uglota, nunha peza. O vello Xosé Maria · 
.Chao, coma os demais integrantes do Bata- · 
llon Literário regresaron á Galiza falando 

Xosé Lois 

Por mérito da rosaliana poesía pero tamén, 
quen o dubida, dáquiles Chao que a di
fundiron en revistas, folletóns e selos edito- . 
'riais aos que tiña acceso Eduardo,Chao co
mo director editorial de Gaspar Roig, unha 
ei;npresa·madrileña de proxección atlántica 
que revolucionou o campo das edicións po
pulares españolas coa venda -por entregas. 
Razó~, polo tanto, de que Rosalia publicase 

· tres ou cinco linguas vivas: castellano, in
glés, francés, galega e portugués. Un capi
talazo instrumental que pasou aos seus fi
llos e netos cando foron chegando a Ma
drid como consecuéncia da fronda revolu.:: 

- cionária liberal , que Inglaterra aventaba 
desde o mar a traveso do que · hoxe chama

" mos, e non por casualidade, o Eixo Atlánti
- co de Porto, Vigo, Ferrol e Coruña. 

Desde Murguia a Manolo Rivas, pasando 
polas Irmartdades da Fala, Ben Cho Sey, 
Novoneira, os amigo~ do Grupo Brciis Pinto, 
os artistas de Atlántida, Visión Celta etc., 
resulta imposibel entender o galeguismo e 
o nacionalismo galego sen o referente de 
Madrid. Ao seu prestíxio intelectual de ci
dade aberra á todas as províncias, contri
buiron a un tempo os atlánticos sobrancei
ramente. Acontece, con todo; que esta evi-
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Re'cortan os gastos sociais pero aumentan os destinados a publicidade 
, ( . 

Os orzamentos para o -97 non recollen ·os ingresos 
procedentes do novo modelo de financiación .·· 
-0- PAULA CASTRO 

Os presupostos deseñados 
para o ano 97 polo executivo 
prevén un increménto dos in
gresos de 50.000 millóns de 
pesetas, o aumento do aforro 
e unha rebaixa dos gastos co
mo elementos imprescindí-, 
beis para reducir o déficit e 
achegar a Galiza aos critérios 
de converxéncia de Maas
trich. Pola sua banda, os gru
pos da oposición aseguraron 
que no aumento dos ingresos-
non se ten en conta o novo 
modelo de financiamento au
tonómico e que a política de 
aforro inclue o recorte nos 
gastos sociais. Ademais, o 
próprio Conselleiro de Econo
mia coincidiu cos portavoces 
do BNG e do PSOE ao indicar 
que a converxéncia con Euro
pa seria nominal e non real. 

Xosé Antón Orza, Conselleiro 
de Economia e Facenda, apre
sentou, o pasado Martes 12 de 
Novembro, os orzamentos. para 
o. ano j 997 como "un exercício 
de disciplina e responsabilida
de". Neste sentido , Xosé Ma
nuel Beiras, portavoz do BNG, 
indicou que a disciplina recai 
novamente sobre os sectores 
máis desfavorecidos e pergun
tou ao conselleiro se "quer que 
se autodisciplinen máis os mari
ñeiros, os milleiros de famílias 
que teñen explotacións gadeiras 
ou o sector industrial?". Para 
Cortizo, esa disciplina "reflexa a 
situación do país", en referéncia 
á depehdéncia que se mantén 
respeito a Madrid. 

Orza xustifioou o continuismo 
nos favorábeis resultados eco
nómicos acadados cos presu
postos anteriores e sinalou que 
"as cifras indican que en case to
das as variábeis , Galiza se com
portou mellor que España". Má
lia ter escollido os dados, o con
selleiro tivo que recoñecer o es
tacamento do sector industrial , a 
crise que atravesa o sector agrá- · 
rio e a crítica situación na que 
está o mercado laboral , cunha 
baixa no número de. activos dos 
grupos de povoacióri de 16 a 24 
anos e de máis de 55 anos. 

O portavoz nacionalista criticou 
estas declaracións e indicou 
que non se pode xustificar o re
traso do aceso ao mercado la
boral da mocidade en base a 
que "se prolonga o periodo de 
escolarización". Beiras sinalou 
tamén que o sector industrial 
non vai absorber os excedentes 
do agro xa que nestes decénios 
de descenso non se produciu un 
ascenso no sector industrial. 
Ademais insistiu en que os da
dos favorábeis do conselleiro 
non coinciden cos recén publi
cados polo Consello Ec.onómico 
Europeu ~si dan a razon ao 
BNG. Miguel Cortizo asegurou 
que nen os anteriores orzamen
tós nen os actuais favorecen á 
criazón de emprego .ou ao des
pegue dos sectores produtivos. 

das para gastos de caracter in
material nun l0,4% porque "es
tamos diante dun ano de elei
cións e estes son os cartas des
tinados a publicidade". Ademais, 
Beiras indicou que para que se
xan as empresas privadas as 
que manteñan o nível de creci
mento da economia galega, o 
sector público ten que "facer un
ha política que o estimule , e os 
presupostos deben ser estrutu
rados con ese fin". Na mesma~li
ña, Miguel Cortizo asegurou que 
"non se pode falar de disciplina 
e rigor cando se fináncian crédi
tos de 1.000 millóns a bodegas 
Patena ou como ocorreu co ca
so Huarte". 

Novo modelo 
· de financiamento 

As declaracións do titular de 
Economia a respeito da capaci
dade normativa do Parlamento 
galega sobre os tributos cedidos 
e sobre o tramo do IRPF non se 

. _ corresponderon -cunha plasma
ción nos presupostos xa que, se
gu_ndo indicou o próprio conse- · 
lleiro, os efectos do novo modelo 
"non se coñecerán até o próximo 
ano, cando se poida avaliar o 
comportamento do IRPF na Gali
za e pqidamos saber se ho'ubo 
ou non diferéncias". 

O Conselleiro de Economía, Xosé António Orza, dixo que os presupostos do 97 son un 
exercicio de "disciplina e responsabilida~e". A. PANARO 

En referéncia ao novo modelo de 
-financiamento Beiras precisou 
que non hai nada nos actuais ar- . 
zamentos sobre as cap?cidades Aforro e diminución 

do déficit 

Xosé Antón Orza destacou a im
portancia do gasto público, que 
segundo afirmou, "só é posíbel 
con elevados níveis de aforro 
presupostário" polo que "os gas
tos de natureza social teñen que 
medrar menos que os ingresos 
correntes". Oeste xeito, asegurou 

O PP rexeita 

que se conseguiria un incremen
to do PIB per cápita e un control 
do déficit que permitirá o cumpri
mento das condicións de "con
Verxéncia nominal" diante qa UE. 

Pala contra, para Xosé Manuel 
Beiras os recortes presupostá- . 
rios recain n.o sector público e 
sobretodo, no sistema educativo 
mentres que aumentán as parti-

·normativas que vai ter Gal iza so
bre o tramo do IRPF e sobre os 
impostas cedidos áctualniente. 
"Agora vai a haber novas capaci-

-dadesJexislativas, mesmo se vai 
a poder afectar parcialmente á 
tarifa do IRPF pero non se anun
ciou nengunha actuación nese 
sentido, polo que o siléncio é de
masiado elocuente".+ 

todas as emendas totais eparciais da oposición 
A pesar de que o parlamentário 
do PP Xaime Pita asegurou que 
"se inicia unha etapa florecente 
entre o governo do Estado e o 
galega que xa se ve agora no . 
sistema de financiamento'', ·tan
to o BNG como o PSOE apre
sentar.on enmendas á totalidade 
ademais· d~ 78 emendas par
ciais que foron rexeitadas. 

As emendas á totalidade foron 
xustificadas polos grupos da 
oposición porque non se ade
cuan ás necesidades do país. 
Para o grupo nacionalista, na es
trutura dos gastos non se modifi
ca nengun aspecto a .... respeito de 
anos anteriores, polo que, Xosé 
Manuel Beiras asegurou que "as 
_eivas que se viñan rexistrando e 
os novos problemas que apare
cen como a ESO en educación 
ou o finant:iamento universitário 
non selles presta atención". 

·· Adema.is,~ dos 50.000 millóns 
de incremento de ingresos, Xe
sus Vega, do BNG, asegurou 
q1,1e 24.000 millóns veñen de li
qµidacións de transferéncias de 
anos anteriores, 16.000 millóns 
do SERGAS por mor do cum
primento dun acorde entre CiU 
e PSOE e 10.000 millóns do 
FEOGA. Os nacionalistas ta
mén. sinalaron que non hai revi
sión de prioridades nen respos
ta presupostária aos problemas 
máis graves. Coincidindo co 
groso .das críticas feitas polo 
BNG o grupo socialista engadiu 
que non se corrixen os dese
quilíbrios interterritoriais e fixo 
especial fincapé no despilfarro 
de fundos públ_icos adicados a . 
actividades improdutivas. 

Xesus Vega incidiu na· necesi
dade de reforzar os sector~s 
produtivos básicos, coa criazón 

dunha empresa de silvicultora, 
a posta en marcha de planos 
de regadio, a profesionalización 
do sector marisqueiro, convé
nios para a frota de altura e a 
criazqn dunha empresa mixta 
dirixida á comercialización dos 
produtos agrários. ·Ademais, in
sístiu na .hecesidade de mello
rar as i!lfraestructuras e incre-
-mentar as dotacións para ·a en
sino público e na necesidade 
dun plano de financiamento pa
ra as universidades. 

O grupo socialista coincidiu ca 
grupo nacionalista ao solicitar 
maiores partidas para educa~ 
ción e Ceferino Díaz apresentou 
como novidade a criazón dun 
PER para o agro galego que 
permita a sua modernización e 
solvente os problemas deriva
dos do subem·prego e dunha 
economia de subsisténcia. • 
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Facendo méritos 
nas filas 
populares 

A elocuéncia que 
demonstraron os deputados 
do PP ao sair ao estrado 
chamou a atención do 
parlamentário nacionalista 
Xesus Vega, quen asegurou 
que "deben estar 
preocupados polos _ 
resultados dos inquéritos e 
saen a facer méritos como 
os Miuras". Vega sacou o 
capote e indicou que os 
deputados do BNG tamén 
saben torear restándolle 
crédito ás críticas do 
popular Roberto Castro, 
q[Jen perguntou por que os 
nacionalistas restan as 

-partidas adicadas á 
Fundación San Rosendo e 
non llas dan á Universidade 
de Vigo. "Non ~abe vostede 
que cando se fai unha 
transferéncia dentro dunha 
emenda nc:m se poden 
aplicar eses orzamentos 
dentro da mesma partida, 
hai que destinar esa 
cantidade a outro capítulio. 
Ademais, nós xa prevemos 
dotar co financiamento 

. adecuado ás 
universidades", corítestou 
Xesu-s Vega.~ 

Bolsas para 
Investigación ~ 
Desenvolvimento 
con un ano 
de retraso 
Apesar de que desde o PP 
se insistiu en que xa se . 
estaban adicando 
importantes partidas 
presupostárias a - . 
Investigación e . 
Desenvolvimento ·(l+D), 
Miguel Cortizo asegurou 

. que n~n duplicando os 
recursos actuais se -
chegaria ao nível d_o Estado. 
Segundo o portavoz 

- socialista os investigadores 
que solicitaron, hai case un 
ano, bolsas para os seus 
proxectos, acaban de recibir · 
no mes de Novembro as 
subvencións que rondan 
entre os 2 e 9 millóns de 
pesetas. Cortizo-asegurou 

. que xunto á bolsa recibiron 
unha notificación de que 
eses cartos teñen que ser 
gastados antes de que 
remate o ano, polo que os 
investigadores, que levan -

. un ano esperando vense 
abrigados a investir as suas 
flamaAtes subvencións nun 
só mes mesmo en fundos 
de viaxes. "Asi funciona a 
investigación na Galiza", 
sinalou o parlamentário 
socialista.• 
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Algunhas autoridades acusan aas estudantes de revoltosos 
. . 

Mé:iis · policia en Santiago 
desde a noite de Todos os Santos 
-0- P.C. 

A noite q!Je deu lugar ao início da polémica foi a de Todos os 
Santos. A povoación estudantil habitual en Compostela su
máronse mozos e mozas de toda Galiza, aproveitando que o 
dia seguinte era festivo. A viaxe en tren reduciu as probabili
dades de accidentes, pero unha vez entrada a noite a' aplica
ción do límite de horários, deixou a centos de xóvenes na rua 
e sen médios de locomoción en que regresar. o rebúmbio 
amolou aos veciños e algun pequeno grupo, con moito alcol 

· inxerido, causou desperfectos no mobiliário urbano. Desde 
aquelas a pres.éncia de policia é máis notória. Odia sete catro 
dotacións policiais procede.ntes da Coruña ocuparon a cidade. 

Na estación de ferrocarril de Vi
go, ás nove e méia da mqite do 
dia 31 de Outubro, centos de 

· mozos e mozas dispoñíanse a 
coller o tren con destino a San-

. Jiago. No interior non habia es
pácio para separar os brazos do 
corpo. O límite de prazas por 
vagón estaba sobradamente du
plicado. A maioria dos pasaxei
ros tiveron que facer os 100 qui
lómetros que separan as duas 
vilas de pé, ainda que pagaran 
un billete c_ompleto. 

Na viaxe, os mozos organ~zá
ronse en grupos, sacaron os· 
seus vasos de vidro, servíronse 
os cubos de xelo e misturaron 
whiski con coca-cola. No outro 
extremo do vagón, os máis pár
cos limitáronse a compartir litro
nas e algun canuto. As primei
ras copas souberon a grória pe
ro, de seguida, a masa humana 
comezou a suar e a falta de es
pácio, o aire cargado e o aleo! 
provocaron os primeiros mareos 
nun tren que ca 8Xceso de peso 
non podia case que avanzar. 
Con retraso) chegóuse á esta
ción compostelana e a enxurra
da de mozos e mozas saiu ao 
andén e distribuiuse pala vila. 

Foi entrada a noite c;ando .se 
produs:;iran ·as incidentes qüe se 
localizaron en determinadas 

Da história 

.. -
ruas da z.ona. nova, porque moi
tos dGs locais rnspeitaron os ho
rários de peche e ás cinco da 
madrugada a xente, moi ao seu 
pesar, .foi despedida até o dia 
seguinte. Os responsábeis das 
rifas foron poucos. Ainda asi, a 
cidade menceu coa face cam
biada. Acusouse á mocidade de 
participar en actos vandálicos e 
mesmo aos mozos viguese_$ oe 
ter chegado en masa á cidade 
cando os trens de Coruña viñan 
igual de cheos. 

Piden máis policia 

Desde determinadas instán-

do cine en Pontevedra 
1897 - 1936 
Xosé Enrique Acuña 

cias políticas e viciñais pedí
ronse actuaclóns máis contun
dentes das forzas policiais. 
Mesmo o presidente da Xunta, 
Manuel Fraga aconsellou aes 
mozos que non viñeran no tren 
a Compostela, pésie a que asi 
non teñen que conducir. Hou
bo quen pediu maior dureza 
nos horários de peche e até se 
insinuou que haberia que con
trolar os horários das tendas 
24 horas. Rente aireo u, sen 
medo a sancións legais, o nú
mero de pasaxeiros que che
gou á capital en tren, apesar 
de que estes incumprian os 
mínimos de seguridade. Al
guns veciños, amolados coa 

. bulla estudqntil, esquecen que 
_nioitos ne.gócios _ da cidade vi
ven a costa precisamente des
tes miles de mozos. 

En declaracións á ' Rádio Gale
ga, o concelleiro socialista, 
Sánchez Bugallo, re·duciu -o vo- -
lume dos desperfectos á rotura 
de algunhas papeleiras, a 
maiores de que os estudantes 
_causen excesivo ruido na rua, 
a altas horas da madrugada, o 
que non supón nengunha novi
d ad e. Para Encarna Otero, 

· concelleira do BNG, é máis im
portante estabelecer medidas 
preventivas que eviten situa
cións como as vividas na noite 
de Todos os Santos que bus
car actwacións policiais máis 
contundentes. A edil naciona
lista con&idera que mesmo o 
problema dos horários é pon
tu al e haberia que analizar 
desde a forma de divertirse da 
mocidade até as causas do ex
cesivo consumo de aleo!, sem
pre relacionado cunha forma 
actual dé pasalo ben que des
de outros ámbitos, como -a pu
blicidade, o consumo e o cine, 
se prom?ciona. • 

DE PRÓXIMA APAIUCIÓN 

O Cine en Gali:za 
Xosé ~ogueira 

Carlos Velo: cine e exílio 
Miguel Anxo Fernández 

Catástrofe 
e non in:xustiza 
"Durante a guerra de Ruanda 
que ofreceu estarrecedoras 
imax~s en 1994 e boa parte de 
1995, nen por un acaso se pui
do escoitar na televisión a me-

- nor referéncia á responsabili
dade da Alemaña, Bélxica e 
Franza". Nun artigo titulado O 
Norte vende as armas para que o 
Sul faga a guerra, Eduardo Ga
leano denuncia en MOTIVOS 
DE ACTUALIDADE que afame 
exíbese hoxe coma catástrofe 
natural e non coma saqueo co
lonial histórico. "Até hai vinte 
ou trinta ano , a pobreza era 
froito da inxustiza. Denunciá
bano as esquerdas, admitiao o 
centro e rara vez o negaban as 
direitas. Moito cambiaron o 
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·de Zamúdi, de charla nun co
léxio maior da universidade 
de Deusto, nas obras de Gug
genheim, Aznar estivo en ce
nários de futuro interese jelt
zale, que non é o mesmo que 
aproximarse ao presente e ao 
futuro de todo Hego Euskal 
Herria. Aznar comparteu ho
ras con elites dirixentes do 
PNV, que mostraron unha 
parte de Bizkaia e pouco mais: 
só veu un anaco de Euskal 
Herria. A desindustrializada 
realidade da Marxe Esquerda·, 

- ficoulle ao presidente español 
tan lonxe coma a situación do 
Euskara na Nafarroa, da pata
ca na Araba, dos traballadores 
da pequena empresa de 
Gipuzkoa. Na roda de prensa 
de despedida, as suas referén
cias ao ámbito ócio~econórni
co foron en clave 
ab olutarnente estatal, en ter 
con o feito de qu aqui hai un
ha maioria indica! represen
tada por EL e LAB que deixou 
patente o seu rechaz ás medi
da do PP.+ 

Tránsfugas 
e inmutábeis 
O ex-vicepre idente da Xunta, 
Xo é Lui Barreiro Rivas, di 
que hai dua clases de trán -fu
gas da política e aceita de de 

as páxinas de LA 
GILA ¡ Monvo - DE AcruAunAn Voz DE GALICIA o 

E ISTA POLO ÉXITO deber de facer públi
co o que el califica 
de sólidos coñecemen
tos per onai obre o 
tran fugui mo. "O 
primeiro que compre 

! 
Q~E TIVEMOS NO 
CUMIO DOS DOCE. 

tempos en tan pouco tempo. 
Agora a pobreza é o castigo 
xusto que a ineficiéncia mere
ce ou simplesmente é un modo 
de exresión da orde natural das 
causas. A pobreza pode mere
cer lástima, pero xa non 
provoca indignación. No Sul 
do planeta, onde habitan os 
perdedores, a violéncia rara vez 
aparece como resultado da in
xustiza. A violéncia.case sem~ 
pre exíbese corno froito da 
conducta descarriada dos seres 
de terceira clase que habitan o 
chamado terceiro mundo, con
danados á violéncia porque ela 
esta na sua natureza". • 

Onde foi Aznar? 
Asi titula o diário EGIN o edi
torial .no que tr~ta da visita do 
presidente do Oovemo 
central á Bizkaia. "Regresou a 
Madrid despois de pouco mais 
de 30 hras en Bizkaia, reparti
das en dous días. Levaba o 

' lombo amoleci.do de palma
das -e unha visión parcial de 
Euskal Herria na mente. Pase
ando polo parque tecnolóxico 

aber obre os tráns
fugas é que e paré
cen moito ao que 
non o on, xa que 
nun e noutro bando 
conviven per oas 
honrada e 
sirv ngonza , xente 
culta e vándalo 
analfabeto , pregui
zo o en remédi e 
xente que trab· lla 
arreo, político · '[i

do e prea auténtico . Para · 
distinguir ao trán fuga do qu 
n n o é, hai que b tar man 
dcsra regra tan simple om 
infalibel: o que b dece a Ci
priá Ci car ou a Alvarez Ca -
cos non é trán fuga; mentre 
o que pen a p r i mesmo e 
négase a vivir de mantido, e 
tránsfuga ca e sempre. N n 
tendo unha teoría axeitada, 
hai quen pensa que un tráns
fuga é un cabeza de vento, 
que vai do cruceiro ao adro 
polo ronzal do seu próprio in
terese. Un erro grande, xa 
que a história rexista a 
existéncia de tránsfugas coma 
min, que sempre estiveron na 
trincheira da democrácia, o 
galeguismo e o progreso". Ba
m~iro salienta o contraste de 
seren_os seus acompañantes 
nesa trincheira, "persoeiros 
inmutábeis que pasaron do 
franquismo á democrácia, do 
centralismo ao federalismo, e 
da loita contra o Título VITI 
da Constitución á autoidentifi
cación, sen que ni.nguén llo 
reproche e con pleno direito 
á proclamaren o ·seu perenne 
servizo ao Estado".• 
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Estanse a debater os orza
mentos de 1997. Cal é a sua 
valoración no que respeita ao 
ensino? 

O peso relativo da Conselleria de 
Educación descendeu un 0,9 a. 
respeito das demais. É a primeira 
vez que iso sucede. Só hai duas 
consellarias máis perxudicadas: 
Presidéncia pola parte que se le
vou Perez Varela e a de Política 
Territorial e Obras Públicas polos 
fondos europeos que desaparece
ron. En 1997 Educación contará, 
en termos absolutos, con cinco mil 
millóns máis dos que tivo en 1996. 
Está cantidade sacárona do salá
rio dos funcionários que quedou 
conxelado e serviu para súfragar 
outras partidas. Os salários, en te
oría, suben todos os anos o mes
mo que o IPC. Con iso xa se can
ta. Este ano, como non tiñan car
tas, dixeron: pois conxelamos os 
salários e xa ternos cinco mil mi
llóris. Case todos os capítulos su
ben un 2,3%, quitado, curiosa
mente, o da subvención ao ensino 
privado que se manten no 3% ou 
seña por riba da média. O Conse
lleiro di que se están a facer gran
des investimentos en infraestru
turas: reparación, equipamentos ... 
Pero, claro, é que equipamento e 
RAM (reforma, ampliacion e me
llara) no 96 non levaron nada e 
para o 97 destínanlle algo, ainda 
que menos do que lles correspon
deu no 95. 

Pero van ser construidos no
vos centros. 

A nova rede de centros prometía 
a construción, entre 1997 e o 
2000, de sesenta edifícios. Nes
tes orzamentos só aparece o iní
cio da obra de cinco. Pero, o que -
é máis grave: ese compromiso 
non significa que se vaian reali
zar. Porque para este ano pro
meteran a construción de vários 
coléxios e houbo unha diferéncia 
de 800 millóns entre o previsto e 
o que fixeron. Por exemplo, para 
o de IESP do Paseo das Pontes 
na Coruña estaban destinados 
cen millóns, pero lago non se in
vestiron. Unhas veces é por pro
blema de terreas, outras porque 
cambiaron de opinión e a Conse
llaria xulga que a obra xa non é 
necesária. Asi que unha cousa é 
o que se anúncia con todo o 
bombo cando se aproban os or
zamentos e outra a realidade. 

Cal é a situación do ensino 
privado? 

Na Coruña .. se quitamos o infantil, 
xa ten máis preséncia o privado 
que o público, sobre todo nas mé
dias. O cerne do debate que o 
BNG plantea está nos servícios 
complementários. Unha família 
hoxe d~termina a eleición de colé
xio en función do comedor e das 
actividades extra-escolares, sobre 
todo porque moitas mulleres tra
ballan e ademais resulta practica
mente imposíbel que hoxe seña 
doutra maneira. Coidamos que a 
Xunta poderia facer que todos os 
centros educativos obrigatórios ti
ve sen servício de comedor. e 
transporte. A clave está en ofertar 
servício educativo, xunto con ser
vícios sociais complementários. 
Haberia que estudar se cadra o 
pago dunha cantidade extra. De 
feíto na privada xa pagan trans
porte, comedor e actividades ex
tra-escolares obrigatórias, o que 
lle sae a cada aluno por unhas 25 
mil pesetas máis ao mes. O públi
co poderia ter esa oferta, non obri
gatória, pagando unha cantidade 
moito máis pequena. Duas mil pe
setas chegarian para o comedor. 

Non se ve de todo claro, sen 
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Henrique Tello 
puladas e outro tanto sucede cos 
ximnásios, pátios de recreo,· etc. 

Como afecta o descenso .da 
natalidade? 

'O ensino público debe of erecer comedor, transporte e. 
actividades extra-escolares' 

·.Están a pechar Unidades públi
cas de educación infantil, pero 
aumentan nos centros privados . 
No Diário Oficial pódese ver as 
solicitudes · que hai . En Galiza 
existen 484 unidades de educa
ción infantil subvencionadas. Isa 
constitue unha inmoralidade, por
que non é un nivel obrigatório. 
Pero o volume decrece nos pú-

-* MANUEL VEIGA 

"O ENSINO É O ÚLTIMO QUE NOS QUEDA PARA DEFENDER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E PARA EVITAR O 

ADOUTRINAMENTO E A VISIÓON DO MUNDO QUE SE IMPÓN DESDE OS COLÉXIOS PRIVADOS" ,-AFIRMA HENRIQUE TE-

. blicos. Enton, pódese dicer que 
hai un descenso da natalidade, 
pero tamén un trasvase. 

LLO, PORTAVOZ PARLAMENTAR DO BNG PARA TEMAS DE EDUCACIÓN. TELLO PON DE MANIFESTO A CONTRADICIÓN · O descenso da natalidade es

ENTRE UNHA LOXSE QUE PROMETIA VARIADAS OPCIÓNS ~O RECORTE DOS PRESUPOSTOS DE EQÜ'c°ACIÓN QUE IM-

POSIBILITAN A REALIZACIÓN DO PLAN E MESMO EMPIORAN. A SITUACIÓN A RESPEITO DE ETAPAS AtffÉRIORES. 

embargo, o negócio que din 
que fai a privada? 

Primeiro, como dixen, o comedor 
e as actividades extra-escolares 
son obrigatórias e cóbranse. Pero 
é que ademais us libros de texto 
cómpranse no próprio centro e é 
este o que se queda co descanto 
que lle corresponderia ao lioreiro. 
Ese descanto mínimo é do 25°/o: 
Agora multiplíquese polo número . 
de asignaturas e alumnos, ao 
prezo que están os libros hoxe. 

Ademais, os centros privados da 
mesma arde relixiosa chegan a 
acordos de descontos coas edito
riais . O mesmo negócio fanno 
cos chandals, uniformes, etc. 
Despois están os profesores, al
guns son relixiosos da casa e en 
xeral o profesorado ten máis pre
sións, aceita traballar por menos. 

O ensino públieo ten a imaxe 
das folgas e das faltas. 

Ao público estanlle quitando 

A IGLESIAS 

prestacións para que non poida 
competir. Un nena entra no pri
vado aos tres anos e está nel até 
os 16. Non importa que esteñan 
masificados ou que carezan de · 
especialistas ou que non cum
pran a Loxse. Os privados non 
cumpren os requisitos da ESO, 
como exixe o seu decreto de im
plantación . Non reunen nen os 
metros cadrados exixidos, nen 
teñen as aulas de taller que de
ben, nen as medidas de labora
tórios son moitas veces as esti-

tá a reducir o número de alu
nos por aula? 

Non, sucede ao revés: hai mais 
alumnos por aula, o que vai en
centra dos princípios de calidade 
previstos para a ESO. Tamén hai 
que dicer que os centros privados 
inflan o númer"O, para recebir máis 
subvencións. Pero non hai inspe
cións. Eu fixen no parlamento a 
pergunta de cantos alunas hai por 
aula nos privados e ainda non a 
constestaron. Tamén é moi im-

. portante o seguinte: existe un de
creto que establece os requisitos 
de matriculación para os centros 
e que se refire ao entorno de pro
cedénci a dos alunas, ao poder 
adquisitivo dos pais, etc. Os cen
tros privados incumpren iso. Hai 
moitos casos nos que se implan
taron en bairros periféricos, des
pois de vender' ventaxosamente 
os terreas do centro, pero logo 
non admiten aos nenas dese bai
rro, o que vai en contra do que 
determina a lei que lle outorga a 
preferéncia aos alunos do entor
no. O San José de Calasanz da 
Coruña está a carón de Bens, un
ha zona marxinal, pero non teñen 
nengún aluno dese bairro. 

Como está a resultar a im
plantación da ESO? 

O das optativas e o do plano curri
cular resultou mentira. Os centros, 
para facer programación própria, 
necesitan profesorado e médios. 
De que vale a oferta teórica de op
tativas, se non che dan .profesora
do? Por outra parte, os centros 
grandes terán máis ventaxa. Debi
do ao tamaño sempre ¡::ioderán 
ofe.recer optativas. Isa benefícia1 

claro, ás cidades. Agora para es
tudar en certas ramé;ls do terceiro 
t:iclo de FP (antigas carreiras téc- · 
nicas) hai que ter superadas as 
matérias correspondentes de ba-

. charelato, pero se no centro no 
que estudaches non as ofertaban, 
xa non podes acceder. Por exem
plo, na Escola de lmaxe e Sonido, 
pódenche pedir que teñas debuxo 
artístico, poñamos por cas9, e se 
non o tes quedas fc;>ra. 

... ~~, 

Coas prazas suprimidas, moi
tos profesores parecen con
denados de por vida á provi:
soriedade. 

Hoxe hai 2.500 provisionais de 
EXB. Algúns están asi desde 
1984. Esta xente, ao ter sido a 
sua praza suprimida, vaise ter 
que reciclar en seis anos e dar 
outra matéria. O Conselleiro dixo 
que ian facer cursiños para que 

. acedan a outra especialidade. Pe
ro este ano adicanse cero pese
tas á formación de profesorado 
da primária. Van estar bailando, 
tapando buratos. Coa redución de 
profesorado, o ensino perde cali-

. dade e os profesores quedan na 
inseguridade absoluta. Esa xente 
.é a que faria falta para cubrir a 
oferta que a Loxse prometía. • 
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Unan_imidade estudantil para denunciar a débeda da Xunta co Siste·ma Universitário Galego 

Os orzamentos para o sistema universitário reduciransé un 2,3% no 97 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

"Fraga paga, a Universidade 
non cala "foi o lema emprega
do polos máis de catro mil es
tudantes que o pasado martes 
dia 12 se manifestaron en 
Santiago para esixir da Xunta 
o pago da débeda que ten ad
quirida co Sistema Universitá
rio Galego (SUG). Convoca
dos pola plataforma Estudan
tes contra a morosidade da 
Xunta, quixeron participar 
desde a rua no debate do pro
xecto de orzamentos para o 
97 que se estaba a celebrar 
no Parlamento. Reclaman o 
cumprimento por parte da 
Xunta dos ~ompromisos ad
quiridos no Plano de Finan
ciamento para ·o SUG, ·esixen 
a prórroga do sistema de fi
nanciamento plurianual, re
xeitado polo Partido Popu
lar, e demandan a transferén
cia en matéria de bolsas para 
a Comunidade Autonómica. 

Nove millóns de pesetas é a dé
beda que a Xunta recoñece ter 
ainda coa Universidade, pero os 
estudantes tamén reclaman un
ha série de compromisos especí
ficos que estaban incluidos no 
Plano de Financiamento Pluria
nual e que a Administración ain
da non executou. Entre os in-

A . manifestación de estudantes en Santiago chegou ás portas do Parlamento. 

cumprimentos denunciados ante 
a Xunta os estudantes incluen, 
por exerriplo, a construci_ón de 
cinco centros de investigación e 
dunha residéncia universitária en 
cada un dos campus galegas. 

A isto súmase segundo explica · 
Gonzalo Rodríguez, membro da 
Plat~i'orma, o non incremento de 
profesorado prometido. "Acorda
ron incluir 3.000 profesores máis 
cos que cubrir o ratio de 18 alum-

nos por docente nas carreiras 
técnicas e de 25 nas xurídico-so
ci8:is E;i a realidade é que, a un 
mes de que conclua o Plano de 

-. Financiamento Plurianual, as au
las seguen a estar masificadas''. 
A non dotación de presuposto no 
momento de implantar os planos 
noves tamén supuxo, segundo os 
estudantes, un empioramento na 
docéncia. "Para estabelecer os 
planos noves é necesário invertir 
en infraestruturas e en profesora-

Profesores. interinos acusan á Xunta de acabar co ensino público 

Centos de mestres percorrerón 
as ruas compostelanas o pasa
do Sábado 9 de Novembro en 
protesta pola situación na que 
se atopa este colectivo tras ·do 
Acorde de Colocación do profe
sorado subscrito entre· a Con
sellaria de Educación e os sin
dicatos ANPE, CCOO, CSIF e 
UGT (non asinaron a CIG e o 
STEG). Os mestres aseguran 
que as condicións laborais do 
profesorado son nefastas ao ter 
que impartir matérias_ qJe non 
son da sua especialidade ou 
compartir centros que · están a 
vários quilómetros de dist_áncia. 

A manifestación celebrada o 
pasado Sábado e convocada 
pola CIG-Ensino reuniu en 
Com13ostela a centos dé mes
tres interinos, moi1os dos que 
quedaron no paro tras do Acor
de de Colocación do profesora
do ao que chegaron a Conse-
11 aria de Educación ANPE , 
CCOO, CSIF e UGT o 20 de 
Xuño de 1995. Segundo a CIG
Ensino, neste acorde, as cen
trais sindicais asinantes "re
nunciaron explícitamente á es
tabilidade no traballo deste nu
meroso colectivo". 

GIG-Ensino afirma ademais, 
que a situación de precarieda
d e na que viven os mestres 
"non é máis que unh_a canse~ 
cuéncia da política económica 
e educativa que está a desen-

• rolar a Consellaria de Educa
ción desde hai vários anos, le
vando ao ensino público a un
ha situación de perda de cali-

dade de xeito sistemático" : Pa
la contra, a CIG ·asegura que 
esta situacinn contrasta coa 
"xenerosidade- económica que 
a Consellaria mostra co ensino 
privado", ao ·que denominan 
como "auténtica alternativa ide
oloxica do PP''.. 

Nestes momentos, no Ensino 
SE)cundário existen 1.775 interi
nos e 565 substitutos e na pri
mária 274 interinos e 228 subs
titutos e sübstitutas. Os profe
sores non numerários (PNNs) 
de secundária teñen tamén que. 

_..compartir centros e asignaturas 
afins. 

Un fotal de 308· interinos e 478 
substitutos de secundária que
daron sen praza ao igual que os 
203 substitutos de primária. A 
CIG-Ensino considera imprescin.
díbel a mobilización do profeso
rado e a solidariedade social 
contra dos despidos dos mestres 
e i;iara presionar á Consellaria 
de Educación a fin de conquerir 
un compromiso político que per
mita a estabilidade laboral dos 
traballadores. • 

Peche· de al unos de · médias en defensa do ,.en sino público. 
Trescentos alunas do Instituto de Bacharelato Alvaro Cunqueiro 
de Vigo pecháronse no seu centro de ensino durante o meiodia 
do Luns · 11 de Novembro en defensa do ensino público e contra · 
a privatización. O peche rematou no momento de reanudarse as 
clases á tarde. Para o Venres 15 están previstos no mesmo ins
tituto unha concentraciórr e vários concertos de rock aos que es
tá convocado o alunado de todos os centros públicos de Vigo :+ 

do -engade lolan
da Gomis, membro 
da Plataforma- pe
ro a ·sua implanta
ción dotouse de pre
suposto cero". 

A necesidade do 
financia mento 
plurianual 

Fronte á dotación 
presupostária que 
para o Sistema Uni
versitário Galega a 
Xunta prevé para o 
97 os estudantes 
seguen a esixir a 
elaboración dun no
vo Plano de Finan
ci amento Pluria
nual. "O sistema de 
financiamento plu-

A. PANARO rianual -explica 
Gonzalo Rodrí -

guez- dota á Universidade de 
maior autonomia e permite co
ñecer con anterloridade os r_e
cursos dos que vai dispar o en
sino universitário para implantar 
novas titulacións, ampliar infra
estru tu ras ou contratar novo 
profesorado". 

Pero o PP xa rexeitou no seu 
momento a proposta elaborada 
polo BNG na que se solicitaba a 
apresenfación no Parlamento, 

para o seu debate e aprobación, 
dun novo Plano de Financiamen
to Plurianual que permitise con
solidar o SUG e mellorar o seu 
nível de calidade. Para o vindeiro 
ano o Executivo, pese a aumen
tar os presupostos da Conselle
ria nun 2,3%, reduce o destinado 
ao sistema universitário nun 2%. 

A inseguridade criada pola falla 
dun financiamento plurianual e o 
recorte presupostário vai seguir 
repercutindo, segundo denúncia 
a Plataforma, no incremento das 
taxas académicas -que nos últi
mos anos xa teñen subido arre
dor dun 450%- e na progresiva 
privatización do ensino universi
tário. No actual curso académico 
as primeiras e segundas matrí
culas subiron, fronte o 3% reco
mendado polo Consello de Uni
versidades, nun 5% e nas tercei
ras existe un recargo do 25%. 
Asemade un informe elaborado 
polo Consello de Universidades 
xa recomenda un aumento do 
50% para os vindeiros anos. 

Outra das demandas da Plata
forma é a das transferéncias en 
matéria de bolsas para a Comu
nidade autonóma. Esixen que a 
Xunta retome as negociacións 
con Madrid tal e como se acor
dou por unanimidade no mes de 
Xaneiro no Parlamente.• 

Parecidos de medo 

R esulta surprendente daMe de canta das afinidade que teñen 
persoas coas que convivimos diariamente, con as utra 
coas que apenas nos relacionamo cada vez qu aen na t l , 

visión. Este é o caso de Branca R. Ca lviño e Manuel F. lribamc. 

A primeira non fala nunca galega; o segundo apenas fai pola abriga 
do seu cargo e o. marketing eleitoral. A Branca non lle interesan para 
nada os problemas de capital foráneo, falta de tecido industrial, tráns
fugas e solidariedade interterritorial. Durante o dia pon-se a chorar 
várias veces, ou porque non lle fan caso, ou porque llo fan demasiado. 
Para ela o máis sagrado do dia é ter o xantar a sua hora e poder botar 

. unha boa sesta, ainda que despois ande topencarulo o resto do dia. 

O naso Presidente ten idéntico comportamento. Pondo-se a equipa
rar, até 'nas cuestións fo rmais hai coincidéncias. Os dous viaxan no 
asento traseiro dun automóvel, padecen os mesmos problemas de 

. músculos flácidos. Incontinéncia e fala de equilíbrio nos movimentos 
das extremidades. Seméllan-se taméo. no agóbio e medo aos se us ca
prichos que teñen as xentes do seu entorno. Calquer ne_cesidade de, 
be ser cuberta coa máxima urxéncia, e iso que a maioría das veces 
non se sabe ben que é o que queren. Con todo isto , o seu peso nas 
decisións importantes é nulo. Unha vez que están acomodados e ben 
fartos., outras instáncias toman as resolucións necesárias sen que eles 
poidan exercer nen amáis mínima das influéncias . 

Segundo a esperanza de vida que os entendidos lle dan aos naturais da 
Galiza, a Manuel Fraga quedanlle tres ou catro anos de ver telexomais. 
A.Branca Calviño é o tempo que lle fai fa lta para comez¡lr a falar ben 
o galego e ir polo seu próprio p~ ao coléxio . pliblico do bairro. Causas 
que de seguir no mando os do seu xemelgo de hoxe, terá mol difíceis. 
O do idioma, porqtte xá as suas irmas maiores fóron adoutrinadas no 
español, e do ensino pliblico por simple extinzón orzamentária. • 
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-
O PSOE confírelle carácter administrativo e evita o _debate .. ~ Homénaxe no 8arco 

O alcalde auséntase do"'primeimpleno sobre Bens 
aos· represaliados no 36 
" Os actós· programados no Bar

co para homenax·ear aos máis 
- de sesenta represaliados no 36 
,.------·----, na comarca ~ H.V. 

Dous meses de derrubarse un
ha parte do·vertedoiro coruñés 
de Bens tivo lugar o primeiro 
pleno municipal para tratar as
pectos relacionados coa ca
tástrofe ecolóxica·, pero o Go
verno municipal quixo deixar a 
reunión nun acto de carácter 
administrativo, á espéra da ce
lebración dun pleno extraordi
nário para o 25 de _Novembro. 
O alcalde Francisco. Vázquez 
aproveitou unha viaxe a Ma
drid e despois a Bruxelas pa
ra xustificar a sua auséncia. 
Mentres, o pleno celebrábase 
no meio de grande tensión. 

En auséncia de Francisco Váz
quez, o alcalde acidental da Co
ruña, Xabier Losada, teimou en 
conferir un carácter puramente 
administrativo ao pleno celebra
do o Luns 11 de Novembro para 
dar conta das actuacións reali
zadas a raíz do derrubamento 
de Bens e aprobar vários crédi
tos extraordinários para afrontar 
a catástrofe, entre os que figura
ban partidas que non tiñan rela
ción con Bens. A catástrofe será abordada nun pleno extraordinário o 25 de Novembro, dous meses e meio despois do derrubaménto. A. PANARO 

Mentres Francisco Vázquez es
taba unha Executiva do PSOE 
en Madrid [esa mesma tárde ha
bía de viaxar a Bruxelas a tratar 
asuntos relacionados con Bens, 
ainda que no pleno asegurouse 
que xa estaba en Bruxelas], a 
oposición protestaba pala au
séncia do alcalde, xa que ..este 
podia ter demorado un dia a ce
lebración do pleno. O Governo · 
municipal tiña presa para cele
brar o pleno, pero ao tempo re
trasaba até o máximo legal o 
pleno extraordinário solicitado 
polo PP (só esta forza ten con
celleiros para pedir plenos extra
ordinários) para tratar a catástro
fe de Bens, que se celebrará o 
vindeiro 25 de Novembro. 

Durante o pleno non cesou a 
tensión entre os grupos da opo
sición (PP e BNG) e o governo 
municipal (PSOE). A pretensión 
do grupo de governo de enume
rar todas as providéncias, actas 

e sucesivas actuacións e infor
mes técnicos desde a catástrofe 
de Bens até a actualidade, sen 
entrar ao fundo da cuestión, 
suscitou numerosos encontro
nazos e Losada chegou a facer 
uso da sua faculdade para reti
rar a palabra aos concelleiros. · 

Tamén a aprobación do plano 
de rexeneración de Bens resul
tou polémico, mália contar co 
voto favorábel do PSOE e do 
PP. O BNG pediu que cada un 
dos catro proxectos apresenta
dos fose votado por separado, 
xa que o relacionado coa recu
peración e rexeneración do ver
tedoiro aprobado non está modi
ficado pésie afírmar o governo 
que si. En realidade, un erro 
non subsanado por parte do 
executivo local era o motivo 
dunha polemica que poderia re
matar na nulidade do acordado. 
En todo caso, o plano ascende 
a 2.500. millóns de pesetas e a 

corporación aprobou solicitar do 
Ministério de _Economia que o 
incluan · dentr~ do Programa 
Operativo Meio Ambiental Local, 
Pomal, da Unión Europea, para 
9onquerir unha subve_nción de 
1.750 mi[lóns de pesetas. 

A resp(3ito das obras realizadas 
con urxéncia para conter os de
rrubamentos, oo Governo levou 
a pleno a aprobación duns cré
ditos extraordinários por valor 
c;ie 589 millóns de pesetas, dos 
que 472 millóns estaban desti
nados-a Bens e o resto a outro 
tipo de Qbras como a constru
ción dun~a glorieta para o tran
vía turístico. A pretensión do 
Governo d~ xuntar todas as par
tidas, ademais de apresentar só 
unha factura é non xustificar en 
absoluto os máis dos gastos re
lacionados cos traballos de ur
xéncia levados adiante en Bens, 
provocou a constante protesta 
dos grupos da oposición. 

Celebrábase un acto sobre enerxia e meio ambiente en Sillada -_ 

Viciños de Merza despregao 

Ataque 
aos viciños-do Portiño 

Dias antes do polémico pleno, o 
alcalde atacaba duramente aos 
viciños do Portiño que estiveran 
albergados no pavillón dos de
portes e asegurapa que den.un
ciaria os destrozos producidos no 
local. Os mencionado? desperfei
tos non pasaban de atascos no;:; 
lavabos e outros danos menores. 
inevitábeis nunhas instalacións 
non preparadas para acoller ·a 
máis d_e duascentas persqas vi-

. vindo nelas durante várias sema
nas. Fontes da oposición estima
ron que as declaracións de . Váz
quez non- eran máis -que . brava\as 
e que non vai adoptar medidas _ -
xudiciais c_ontra os viciños do 
Portiño. Os desafíos do alcalde 
estarian enmarcados nos entren~ .· 
tamentos que ten con ese colecti
vo desde os primeiros momentos 
do derrubamento, producipo o 

. Pé!isado 1 O d~ Setem.bro._+ -

-· 

ante Fraga unha pa"carta contra a liña de alta te~sión 
-0- G.M.F. / MERZA 

A inauguración, o Xoves ?_de 
Novembro, dun congreso de 
enerxia e conservación do ·meio 
ambiente en Silleda, acto no 
que participaba o presidente 
Manuel Fraga, foi aproveitado 
para despregar unha pancarta 
coa lenda «Redesa non, Merza 
en perigo» por parte dos viciños , 
de Merza, concell.o dé Vila de 
Cruc'es,· afectado p-ola instala
ción dunha liña .de alta tensión 
por parte de Redesa, Rede 
Eléctrica Española. 

A reacción do · presidente foi de 
esfupefacción. Posteriorm@nte, 

á saída do salón de actos onde , sen cumprir 6 procedimento 
Fraga viña de pronunciar unha · administrativo dete-rminado 
coriferéncia, ós viciños lanzaron nestes casos. ·· , · · 
octavillas co obxecto de facer . 
unha chamada de atención so
bre a pretensión de Red esa. . . 

A nove quilómetros de Silleda, 
en Merza, continuaba o peche 
no interior do concello, á espe
ra do fallo da Sala do Canten._ 
cionso· Administrativo do Tribu
nal Sl:Jperior, que está previsto 
que se faga 'público o vindeiro 
dezanove deste mes e que os 
viciños agardan confirme as 
suas teses de qúe o tendido de 
alta tensión -400.000 vóltios
polo centro de Merza fíxose 

Por outra· banda, os vici.ños de 
Merza están a redactar recursos 
·contra as multas de até un mi
llón de pesetas impostas polo 
Governo civil a raíz dos incigen
tes acaecidos cando Redesa 
pretendeu instalar as torretas de 
alta tensi-ón en fincas que nen 
foran expropriadas nen foran 
adquiridas por Redesa. ~e·ste 
sentido, comezou o procedí ·· 
mento expropriatório pero nqn 
foi concluido, _a pesar disto Re
desa procedeu a instalar as to
rretas como método de presión. 

-Mália seguir adiante os proce
sos sancionatórios e Redesa 
continuar · coas obrás, esta em
presa· reconeceu tacitarñente 
que o trazado non é o máis idó
neo, xa que ofereceu refacer a . 
liña dentro de. catro anos. 

Por último, o concello de Vila 
de Cruces está en posesión 
dun informe do biólogo Xosé 
António Fernández Bouz.as que 
avalia o impacto meio ambien
tal, e .que abonda nos estudos -
da Organizáción Mundial da 
Saude que estiman prexudicial 
este tipo de instalacións nas 
proxirnidades de entidades de 
povoación. + 

:.celebraron
se se inco
menientes 
durante,.a 
semana en 
torno ao 
·Domingo __ 
10 de No
vembm, 
pero o mo

Blanco Pascual é -un r:lOlitO que 
dos ·homenaxeados- ja ser .inau-
no Barco. gurado.na 

localidade 
· non p.udo_ser instalado pala · 
oposición do alcalcle Xúlio Gu
rriarán Canalexas,·do P.P.+ 

F'eden ~riar serviíos 
ferroviários de cercanias 

O deputado do·BNG. no Con
grés9 ·pala provincia da Co
ruña, franciscQJ~odrígµez . 

-j>ergimtou ao Gover~o .cen
tral por que a Galiza non 

- dispón de· servi,zos terroviá
rios de cercanias "cando 

·moitos dos seus traxectos 
. reunen 'todos ós re_quis~tos 

para mereceren esta consi
de_ración". Rodríguez tamén 

. S?licit~u que ha?<a comuni
cación direita .entre os . 
distintos ponto~ do pa·ís e 
perguntou por que os expre
sos de comunicación coa 
Meseta non funcionan den
tro da Galiza como trens re
xionais. Mentres, a 
Comisión Sectorial de Meio 
Ambiente, Ordenación e Re- · 
cursos Naturais da Comuni-

. ~ dade de Trabalo Gal iza-Nor
te de Portugal está a -
estudar a integración dos 
portas marítimos co~s 
redes_de ferrocarril ·e estra
das.-Mália esta intención, é 
.preciso que o Governo cen
tral facilite a comunicación 
real. do país.+ 

A Universidade de Vigo 
a expensas da Xunta 

A Unfversidade de Vig9, no 
campus de Pontev.edra~ non 
recebiu o edificio para a facur
dade de Humanidades, que ti
ña que estar en funcionamen
to desde Outubro deste ano, 
segwndo un acorde .do .Parla-. 
mento. Apesar de todo, nen 

-sequer comezaron a~ obras 
nen hai orzamentos ·para co
me zar a constrüila en 1997. 
Por outra banda, os tres siñdf
catos repres~ntados na Xunta 
de. Persoal Decenté e Investi
gador desa universidade, . 
CCOO, CIG e UGT,· manifes
taron a sua disconformidade 
coa política desenvolv.ida polo 
Concello de Ourense en rela
ción coa resídéncia universitá
ria que construe a Fundación 
privada San Rosendo con car-

. tos públicos.e en-terreas da 
Universidade. Por último, en 
Vigo os alunas da faculdade 
de Ciéncias protestaron 
porque carecen de 
instalacións en condicións pa-
ra albergar o material de -
ensaio nos laboratórios. • 
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En protesta pala contí nua rotación e os. baixos salários _ 

A CIG ocupa as eínpresas de tréÍbC.lloJemporal 
* M.V. 

Dez empresas de trabailo · tem
poral (ETTs) de Vigo foron ocu-. 
padas simultaneam~nte . o pa
sado· Xoves dia 7 por m·áis de 
cincocentos delegados da Con
federación lnte.rsindical Galega. 
As ocí.Jpacións ·continuarán até · , 
o ~ia quince nas demais1 cí~a-. 
des. A central nacionalista 
inícia asi un.ha. campaña con
tra a "sobreexplotación" que 
supón esta nova modalidade. 
de "alugm~r de· man- de obra~;. · 

As SfT!presas de traballo tern
poral, un fenómeno novo no 
panorama laboral, son; segun-· 
do Fernando Acuña, secretário 
xeral da CIG, "un produto da 
contrarreforma laboral áproba
da en 1994". En . 1995, recén 
implantadas· as ETTs, asiná
ronse en Gal iza 1 O mil contra
tos através desta fórmula. Este 
ano espérase que o número se 
multiplique pbr tres. Actual-· 
mente operan no nos o país 
médio cento destas empresas, 
dun .tótal de 7 45 en todo o Es- . 
tado. A su.a cifra de negócio 
ascendeu a seis mil millóris de 
pesetas en 1995, frente aos 70 
mil que moveu no Estado es
pañol. Tendo en conta a meñor 
proporción de povoación asala
riada existente en Galiza, con
clúese que a implantación c;tes·
tas :empresas é aquí bastante 
máis elevada. · -~ , 

Segundo Rafael lglésias, res
ponsápel de ·emprego da .cen
tral nacionalista, hai sectores 
propensos a solidtar os serví
cios deste tipo de empresas, 

1 • caso d~ conserva. Pero o seu 
uso taméh é frecuente en tra
ballos que non requiren espe
cialización. Tense dado mesmo 
·a caso de barcos de p.esca tri
pulados exclusivamente por 
traballadores de ETTs. 

1 

Alguns patróns están a organi
zar as suas próprias empresas 

. de traballo temporal, ás veces 
co mesmo nome. Esta práctica 
pode permitirlle ·un aforro de 
dez mil pesetas por tral;>aJla-dor . 
e mes e dá lugar a un fenóme- ; 
no de sobre-explotacion, toqa 
vez que · non se respeitan os 
convénios de sector. "Para as 

A implantaci~n d_o traballo temporal é máis alta en Galiza.' 

empresas -siMla Rafaél lglá
sias- _a chegada ·das ETTs é -
1,Jnha maneira de saltarse os 
convénios negociados entre os 
empres'ários é os· traballadores. 
Por outra parte, esta modalida- ~ 
de de contrato introduce unha 
nova división no cadro de per
soal que agora se divide en: 
traballadores fixos, eventuais e · 
mem~rop de EfTs" . . 

Fernando Acuña sinala ademais 

·as dificultades que- teñen para 
sindicarse o§ trab,alladores das 
ETTs, debido ao ·control ao que 
están sometidas e a prática ne
gación dos seus dereitos como 
traballadores. 

Uo convénio asinado ·. 
pór CCOO e UGT: -

As. ETTs . ríxen~·e · por uri convé
nio asinado, a nível e?tatal, por 
CC-QO, UGT e patrQnal cuxa 

A. IGLESIAS 

vix-éncia remata o próximo 31 
de Decembro. Este convénio, 

- que a CIG rexeita, legaliza o 
cobro dun salário por parte 
destes traballadores similar ao 
mínimo e inferior á maioria dos 
que establecen os convénios 

- de rama. A situación é tan dra:-
- -mátic8: ·que as próprias CCOO 

vírons9<'obrigadas a denunciar 
as condícións de traballo entre 
os obreiros que construen o 
centro penitenciário da Lama, 

As.lexislació~s europeas soo máls faVorábeis oos traballadores 
O prestamismo laboral non $ 
legal en moitos paises europe
ós. Outros en cámbio si o te
ñen recoñecido, pero a lexisla-

. ción _ é, sempre, bastante dis
tinta da española. 

-En Alemaña, por exemplo, 
os traballadores que ofere-
0en as empresas de . traballo. 
.temporal forman parte d0 
plantel de persóal fixo das 

. mesmás. -

-En Fráncia, a léxislacióri abri
ga a que os traballadores con

. tratados através da fórmula do 
emprego temporal señan retri
t;>uidos igual que o resto do plan-

. tel fi),(o. Tamén deben contar co
as mesmas garantias laborais. 
A empresa usuária está abriga
da así a pagarlle ao traballador· 
temporal, coma se fose un em
pregado máis, e debe · ademais 
costear a rnarxe de benefício 

-correspondente á Empresa de 

Trat?allo Temporal (ETT). 

O sistema alemán aterece aos 
traballadores das ETT unha si
tuación estábel, no entanto 
que o modelo francés impide a 
sobre-explotación deste tipó 
de traballadores por parte da 
empresa usuária ao oferecerlle 
o mesmo salário e garantías 
laborais. Nengunha destas po
sibilidades é recoñecida no 
Estado español.+ 

. EMPRESAS, DE TRABALLO TEMPORAL 
EMILIO CAGIAO 

..., . 
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pésie a ·que a empresa contra-
~ tante c1,1mpre as normas do 
cbñvénio asinado. Tanto algus 
sectores das CCOO de Catalu
ña, como. a uqr de ~izcaya, 

. mostraron xa o seu rexeita
mento deste convénio. 

. Por outra parte, sectores como 
o bancário, servícios e a empre
sa· públiea están r.ecuirlndo ás 
ETTs, nalgúns casos de forma 
ilegal, segundo denúncia a :CIG. 

Fernando Acuña · cre que a 
Xunta: debe participar no segui
mento ·desfe tipo de empresas; 
"pois ainda que a lexislación é 
xa extremadamente flexíbel, 
nen sequera se cumpren as 
poucas normas que hai e iso 
debe ser vixilado". Responsá
beis da CIG reuniranse o próxi
mo Venres co Conselleiro de 
Xüstiza, Interior e Relacións 
Laborais para tratar este tema 
e estudar a participación das 
centrais neste seguimento. 

A CIG dirixirase adamais a todos 
os partidos representados no 
Parlamento do Estado para que 
a lei 14/94 que regula as empre
sas de traballo temporal se mo
difique a fin de incluir, cando me
nos, as garantías vixentes neu
tros paises de Europa. . 

A rotación do mercado 
de traballo 

En Outubro o número de para
dos no conxunto do Estado in
crementouse en 42 mil persoas. 
Paradoxicamente o número de 
contr~tos acadou neste mesmo 
mes a marca de 900 mil, o que 
fai ascender a 7 millóns o núme
ro de contratos asinados no que 

· vai de ano. Ao próprio tempo 
mantense ao redor dos dous mi
llóns e médio o número global 
de parados. 

A contradición: aumento dos 
contratos e mantenimento do 
número de parados explícase, 
segundo Fernando Acuña "pala 
rotación imperante no mercado 
laboral". O 37% dos traballado
res do sector privado están en 
permanente inestabilidade. Os 
ciclos de traballo son en moitos 
casos de quince días ou mesmo 
dunha semana.• 

· As Empresas de Traballo Temporal, reñen por finalidade ,a 
~ontratación de traballadores e traballadoras para cedelos 
temporalmente a outras empresas. Este tráfico dé man de 

- obra foi. tradicionalmente considerado ilegal polos_ ordena, 
mentos laborais europeos. 

Baixo esta moélalidade estase a construir unha bolsa de 
· traballo inestábel e m!lhetribuida, que ademais distorsio, 
na as relacións laqoliais no seo da empresa: Asi nunha 
mesma factoria pod(!n coexrstfr situacións totalmente dis, 
tintas para as persoas que realizan os mesmos traballos, os 
traballadores e traballadoras· da empresa usuáriá e os traba, 
lladores e traballadoras das ETT Os priméitos teñen regu:.. 
lada a süa situación· por Convénfo Colectivo, mentras que 
aos segundos este convénio nos lles afocta; porqu:e. se rixen 
por un ~onvénio estatal firmado a baixa por CC.00 e 
UGT, que se converte asi no principal instrumento de pe, · 
netración das ETT no mercado de aluguer das persoas, 
foDte de discriminación e división da clase obreira. 

O "negocio" é tan grande que se chega ao. extremo de que
determinadas empresas crean .a sua própria ETT para susti, 
tuir emprego. estábel por outro de caracter eventual e me, 
nos remunerado. 

·Gand.o se legalizaron estas empresas de· traballo t.empo.ral, ' 
vai facer xa dous ano"s, xustificaron esta legalización, para 
cubrir un segmen_to especifico de contratación lab~ral, 
que en virtude da súa especialización e inrnediatez non se 
podia atender a traves dos ·mecanismos tradicionais, como 
o INEM. · -

As Empresas de Traballo Temporal, dado o número de 
contratos de "posta a disposición" realizados (en Gal iza 
mais ·de 15.000 no ano 1995), estanse a convertir nun 
elemento básico de flexibilización e desregulación la, 
boral dentro da denominada Reforma do Mercado La, 
boral. 

A ningu~n se lle escapa que esta framentación e diyisión 
entre trabaUadores e traballadoras da empresa u·suária e tra, 
balladores e traballadoras das ETT incid_e negativamente na 
capacidade sindical para aunar as forzas necesárias de .cara -a 
uhha negociación colectiva S3:tisfactória. · 

Ante esta situación a interve~ción do sindicalismo de cla, 
se e imprescindíbel, por iso,: a CLG vai a iniciar unha cam~ 
paña d~stinada ~ iI).troducir clausulas nos convénios, res, , 
peito da utilización das ETTs. establecendo barreiras e obs, 
táculos a discriminación, como que a preséncia . no mercp., 
do de-traballo- non sea· pacifica, se non que se a tope cunha 
oposición sindical contundente. 

Por último dicer que a CIG vai promover tamen a par.tici, 
pación sinqlcal nos mecanismos de autorización e control 

. do func~onamento_ das ETI~. Propoñendo q institucionali, 
zación dunha mesa tripartita a estos efectos.• . · 

EMILIO CAG!AO DEIBE é membro .da Executiva Nacional da CIG 

• 
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Protestas ainaa máis contunoeñtes,se Endesa.non respo'nde nunha semana ~ 

~ Pontes p~ralizouse· totalmente/ 
nunha xornáda de folga xeral 

· Unha folga xeral secundada 
totalmente pola cidadanla pu-

. xo fin o 11 de Novembro ás 
tres xornadas de loita convo- , 
cadas polo comité de empresa 
de Endesa nas Pontes. O moti
vo das protestas é o intento de 
desmantelar a central térmica, 
con pasos graduais, dentro do 
plan·o de reordenamento do 
sector eléctrico promovido 
polo grande capital estatal. 

' ·. 

. . 
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Francisco Vázquez 
:· ·. ~ 

. -
MANUELCAO · 

O actual Alcakl-e da 'Coruña, beneficiário directo do acoso e de~ . 
rribo á primeira i:exedurfa.nacionalista da ci<lade despois do fran
quismo, _ dete.nt~da polo metnbro de Unidade Galega, Domingo 
Merino, está a pasar os-_seu5 piares momentos· lago duns anos 'de 

loder .{ibsoluto na súa ci.dade.. Merece a_ pena reflexionar sobre 
este pe:soeir<=! político_I?olo.séu valo~_ in~fnseco e ·p~lo: .efectos ' 
olaterars sóbre outros ~~~ectrvos e persoerros do naso pars. 

Pa~a calque~l na~ioñhl¡stá galega Vázque~ ~ _un i~imigo natu
ral. Ven\\. ser ·como V1da.l--Quadras ou Garc1a Damborenea un 
personax~siniestrÓ, aútoritátio e mediocre, pero políticamente 
non despreciáqel. Un Millán Astráy da política modem¡:i. A 
súa permanénda na clase .política galega só se explica póla fe
bledade da mesma e polos .déficit democráticos acumuladosªº 

...:longo de tantos anos. Un _nacionalismo moderado tipo CIU ou 
un catalanismo suave -tipo PSC non poden aturar c;pmporta~ . 
mentos tipo Quadras pe~ ·. 

·.' ro, el?- troques, eri ·oaliza 
aguanta e aguanta no re~ · 
duto coruñes o actual Al~ 
calde da Coruña. -Quizáis, 
as especificidade~ da so
ciedade coruñesa expLi~ 
quen un fel}orñen_o que 
no conxuñto de Galiz.a 
serfa inviábel. ~· 

_Desde o punto de vista 
político os valores defen~ 
didos por Vázquez son o 

'As súas-decisións 
de investimento 

foron maiormente 
d 

__ ,, 
erra as 

españoli.smo reacionátib 
envoho nun comporta-- . 

· r:nento cal11Qechano, populista e, autotjtário e nun falso progre
sismo invisíbel tanto en temas relacionados cos-dereitos indivi
duais como cos colectivos. Defensor da guerra sucia dos GAL, 
éontrário á .despenalízación: do aborto, experto· no despilfarro de 
re_sursos públicos, perseguidor implacábel contra todo o EJ.Ue se
melle ser galego e inmerso· en múltiples conflitos urbanísticos; o 
gran mérito de Vázquez foi ser capaz d€ facerse pasar polo aban~ 
deirado da eidade, o seu único e principal valedor, o depositário 
de relacións e amistades no govemo .de Madrid que permitiron . 

"Se nunha semana non ternos 
unha resposta positiva por parte 
da dirección, As Pontes voltará a 
sair á rua, pero con toda contun
déncia", afirmou o presidente do 
comité de empresa, Fermin Paz 
Lamigueiro, ao remate da mani
festación np que participaron 
máis habitantes dos que ten a 
mesma vila. A demanda dos tra
balladores de Endesa é a de ne
gociar unha restruturación a lon
go prazo, pero non só da plantilla 
de Endesa, senón tamén das dis
tintas empresas complementa
res, ante o anúncio inesperado 
da eléctrica estatal de que van 
despedir a 164 traballadores, 300 
persoas se incluimos as plantillas 
de auxiliares. Pero as miras. dos 
sindicatos van máis alá. "A con
tundéncia é para darlle unha sai
da ao povo das Pontes", afirmaria 
Fermín Paz, sabedores de que o 
futuro de Endesa e da comarca 
van intimamente xunguidos, até o 
ponto de que o 90% dos postas 
de traballo dependen desta facto
ria, "incluido o cuartel da Guarda 
Civil, que tamén teria que pechar 
se desmantelan a mina'', comen
taba un traballador de UGT. 

. facerlle frente ao mundo .galega hostil que o rodeaba. Os miles 
Os traballadores gardaron un m!,nuto-de silén~io-!>°IO"s~u ~compañeíro morfo' antes de _: ··:.·- ._ ; ~ e mil~§ de IJfiÜóñs ti~9-bs na crdade non serviron t?ara resolver _ 

Nas Pontes existe unha reserva 
de carbón até o ano 2007, polo 
que as demandas dos traballa
dores, apoiadas pola equipa de 
governo municipal, céntranse en 
que se poña a andar un plano de 
reindustrialización da comarca. O 
acorde xa está asinado entre a 
Xunta e Endesa. Fraga e Fuster, 
presidentes da Xunta e da em
presa respeitivamente, rubricáro
no o 1 o de Setembro de 1992. O 
Plano rematou hai un mes pero 
nen tan só unha coma do acorde 
foi executada, como denúncian 
tanto o comité de empresa como 
o alcald~. o nacionalista Victor 
Guerreiro. O acorde incluia o po
tenciamento da estrutura indus
trial da comarca e a millora das 
infraestruturas, eritre outros pon
tos. A diversificación industrial 
non se aprécia por nengunha 
parte e o concello pasou a ser un 
dos de máis medre de Galiza a 
perder povoación. A respeito 
das estradas, só hai que ache
garse As Pontes desde calquer 
parte para se decatar de que son 
do piorciño de Galiza. O ferroca
rril desde o Ferrol para transpor
tar c~rbón, que. estaba disposto a 
pagalo a UE, non foi sequer con
templado e a rópia de camións 
fan imposíbel a viaxe coa capital 
departamental, a sua principal 
zona de inter-relación. 

Endesa tamén se comprometia 
nese acordó suscrito coa Xunta . 
a afortalar a sua preséncia na 

· Galiza. Hai que ter eri canta que 
foi a central térmica: das Pontes 
a factoria que xerou as plusl.(a
lias que non só lle perrnitiron _á 

comexar a marcha. - - A. IGtE'SlAS as súas caréncias máis graves e para xerar dinámicas progresivas. 
Ainda así, A Coruña segue a ser unha das· princrpais crdades 
dun país c€>mo Ga-1ii~ ~P que estas 'perden · peso, como corres~ 
ponde á evolud~ñ doS-_países máis modetno,s 'e ·avantados·do mun~ .' 

empresa eléctrica estatal poñer 
en marcha as outras centrais no 
resto do estado, senón conv.er
terse na principal empresa eléc· 
trica española e a cuarta de Eu
ropa, senda a empresa máis 
rendíbel de todas a·s estatais, 
Nen Galiza nen As Pontes aca
daron nengun benefício desta 
explotación dos recursos e si o 
maior índice de Europa de con
taminación por chúvia aceda. 

Marcada pola morte 
dun traballador 

A folga xeral do 11 de Novembro 
estivo marcada· pola marte do 

. traballador Alfonso González, 
soterrado dous dias antes por 
unha avalancha de carbón, pro
ducida ainda por causas que se 

· descoñecen. A primeira incidén
cia deste feito sobre a xornada 
de taiga foi que na tarde do día 
11 unha boa parte dos traballa
dores se desprazasen a Ferrol 
para asistir ao sepélio do com
pañeiro. Voltaron a tempo para 
manifestarse á rioitiña. Pero xa 
desde ás seis da mañán, cando 
os traballadores se concentraron 
ás portas da factoria, comezaba 
a xornada de folga. Desde a ex
planada da .térmica os distintos' 
.grupos dirixíronse aos póntos de 
conexión viária coa localidade 
cortando todas as ·co·munica
cións. Cando xa est_aba pp.ralisa
da toda a comarca os traballado
res concentráronse na Praza de 
América pontes·a, percorrendo 
as ruas da localidade, ocupando 
a estrada que une Ferrol con. Lu-

go-, qu~ estivo cort_pda perro.de 
duas horas. Un minute de:~il~n-

. cío 'polo c_ompañeiro morto. _s~ria 
o prolegómeno da maior. mar:ii
f estación realizad.a nunca, 
nunha vila xa sabedora de moi
to$ conflitos labor-ais e sociais. 

O siléncio da Xunta 

O desmantelamento da central 
das F?ontes entra ·dentro do reo·r
denamento do sector eléctrico 
que demanda a oligarquia firian
cieira _e qu_~ o .Governa .Aznar 
está-"a pactar coa· Generalitat e 
co Governo Basca. A Xunta arn-

~-- c;fa non se pronuniou, nen sobré 5" 
..:-O caso concreto das Ponros, neo 

sobre o novo · mapa enerxéticQ. 
A sua atitude ·contrasta vivamen
te coa dos partidos na oposición 

. que despois de ter diversas reu-

. 'nións <:os t,raballadores de Em;le- -
sa, non só apoiaron as suas mo
bilización, senón que despraza
ron o día 11 á vila térmica unha 
manchea dos s-eus dirixentes. 

A Xunta ·parecé disposta a que 
se peche a mina de lignito, dentro -
qo plano d~ litferalización do car
bón, importando o necesário para. 
a combustión, e tapa os olios á 
ulterior parada da mesma central 
térmica sen procurar unha saida · 

- para a comarca. Alex Vidal Oua
dras, o ex dirixente do PP en Ca-· 
talunya, afirmaba hai duas sema
nas en· El País que non se ia do 
PP porque "hai que_ loltar desde 
dentro par~ reconducir a gravísi
ma. situación das eléctricas". A 
Xuríta ~egÚe muda. + 

¡-

J 
1· 

d .- _,. ' o. 

Desde .o -p~nto : d,e vis-ta-económico está por avaliars.e a· custo ' 
económico 'dps delirios de F. VáµqÜe_z. fu súas _ decisións~ de ín~ 

- ~ vestimento foron 
maiorment~. erra ~ 

das, fottas sen 
atender nen á ea
se so~i.~.l da q1,1e se 

· pTetendía - po.rta~ 
voz nen-á estrutu~ 
ra e características 
do seu entorno 
económico. O 
modelo segui'do 
podería aproxi
marse ao da Expo · 
de Sevilla pero 
con menos diñei~ 
ro. Puiqo, ao me~ 
nos, seguir o mo
delo da remodela~ 
c;:ión feita en_Bar
celona 199 2 tra
tando de sacar al
gunh~ utilidade . 
cara o futuro de · 
tantos recur.sos re
cibidos de go lpe . 
En troques, prac-

:. ticou unha polí.ti~ 
Francisco Váxquex, alcalde da Corui,ia. ca de investimen~ 

to en infraestruturas fastuosas relacionadas, ~o espectáculo e os 
luxos innecesarios fu1:tandó á cidade unha ocasión histórica pa~ 

_ ra solucionar os problem.as cla\·~ limitativos para o seu desen- 1 

vo lvemento (portQ, resíduos, comunicacións, ere.).@ labol]v · 1 

calacli&Jde Lendoiro foi bastante rnáis rendíbel par'! a c.idade 
herculina .. Só-fal ta que o Deportivo empece a falar galego. • 
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Miguel Túñez 
'A ·notícia está a ser · 
un ha ·mercadori~ ~isf~rzada ·de. servizo público' 
-e> CARME ,VIDAL 

Coñecedor dos meios desde. ~entro, Miguel Túñez -agora ·profe
sor da Faéuldade de Xornalismo- ven de publicar "Da teoría á 
práctica. Perfil. do periodista galega" (Edlcións Lea), a primeira ra
diografia dos· xornalistas galegos. As simpatias .políticas dos pro- , 
fesionais baten coas .liñas editoriais da maior parte do~ meips 
meios sen que por iso dé lugar a grandes contlictos manifestos. 

De esquerdas e nacionalistas; 
a ideoloxia manifestada pQlos 
xornalistas non cadra ben coa 
liña editorial da máioria dos 
meios. 

Prima unha líña de centro direita · 
mentras os xornalisas manifes
tan ser de centro esquerda. 
Existe· un desencaixe sociopolí
tico do xornalista coa empresa e 
hai vários factores que ·O expli
can. Pensemos que ten que es
cribir máis de cinco informa
cións ao dia, que gaña entre 
100 e 150 rnil pesetas ao mes ·e 
que está nimba pr_ofisió.n de li
bre aceso éon elévados índices 
de paro e comézaremos a en-' 
tender o que acontece. O xorna
lista capta· e asume os me_9anis
mos de socialización que impe
ran nos meios e converte en no
tí cia aquilo que espera que a 
empresa agarde que el converta 
en notícia. Non lle chamaria au- · 
tocensura pero si asunción vo
luntária das regras de xogo, do 
que non está escrito. 

Esa incorporación na . dinámi
ca da empresa pode dificultar 
a entrada de persoas pouco 
dóciles? 

Pode ter máis problemas -se al
guén lle carga a etiqueta de coil
flitivo, nomeadamente porq!Je a 
notícia está a ser unha mercado
ria que se . disfraza de. servizo 
público. Todos os xornalistas de
fendemos,que a notícia se fai ~en 
benefício saciar e o que subxace 
é que é u11 meio de gañarse a. vi
da para os profisionais e un pra
duc;:to para as empresas que ten ·. 
que dar balance positlvo a fin de 
ano. Estase dando tamén o caso 
de em'rpesas ·que .lle reclaman 
aos xornalistas que ingresen un
h a cantidade ·establecida -en 
con:cepto de publicidade ade
máis de escribir a información e 
sobre isto hai que e.star alerta 
porque é un síntoma de alarma 
cara a profisión xa que v~i con
tra un .ds pontus fundamentais 
de todos os códigos deontolóxi-
cos aprobados. · · 

No libro. di ·que os xQrnali~tas 
mostran receo á hora de talar . 
da sua ideoloxia, é boa para a 
profisión a indeperidéncia pQ
Uti_ca? 

Chq.ma a ·atención que non res
pondan pero é unha tendéncia 
que xa se apreciou neutros tra
ballos, a pesar de ser as enqui
sas anónimas. Hai medo a que 
os xornalistas se p9idari identifi
car politicamente. E como se de 
pronto nos estivese negado ter 
ideoloxia cando se trata dun fal
so critério o mesmo que levari~ 
a dicer que os meios son apolíti
cos. Os meios abandeiran dous 

· critérios, ser independentes 
cando falan de informacións e 
plurais ao se tratar de opinión, 
cando iso non é garantia de na
da e talvez houber~ que mirar 
para .º xornalismo americano 

onde mesmo se pede a·voto pa
ra unha opción concreta ·e riin
guén .se alarma. 

e; 

1 Por que se tala e~tón de ob-
xectividade cando se quer ga
bar o trabalio dun meio? 

E unha i.Jtopia que se quer man
ter. Pediria mellar honestidade na 
profisión. Quen pretenda manter
se nunha asépsia está nunha po
sición errada porque incluso a ex- · 
perién.cia persoal como indiyíduo 
acaba condicionando. o texto que 
se vai ·facer. Unha persoa que foi 
maltratada ·tisicamente non pode· 
tratar desde a me~r:na pe'rspecti
va unha situación de· maltrato que 
O!Jtra·que no"n o foi. 

lnfluéncias nos meios · 

Di que as páxinas dos xornais 
se enchen ·con actos progra
mados, désapareceu o xorna- · 
lismó de !hvestig~~i·ón? 

Como tal e en xeral .non existe, 
pero eu analisaria máis o control 
existente sobre as empresas e 
non sobre os profisior:iais que 
transmiten as inforniacións. Pro- --
peño ·Várfos elementos para a_·re
flexión que están á vista e consis
ten en reparar en quen subven
ciona a maioria dos planos de ex-

. pansión dos meios g~legos can- -
do intentan captar noves· leitores 

, ofertando ·suplementos ou mes
mo fixarse nas páxinas dun de
terminado tema que aparecen 
periodicamente nos meios paga
das mediante convénios. Chama 

· a atenciqn que aparezan nos te
lexornais quen viste aes presen
tadores cu que un desfile de mo
das se convirta nunha notícia de 

· ap~rtura no informativo da noite _, 
~ despois ao mellar dun espáci,o 

adicad9 ao· agro ou a sanidade 
tamén subvencionado. A maioria 
da publicidade e as subvencións 
son institucionais e este non é un 
feíto alleo á relación de apoio á 
política informativa que logo de
senvolven os meios. 

Os. gabinetes d~ p.rensa fixe
ron mudar a profisión xorna
lística? 

-Calquer leitor ·de prensa diária 
dase canta. de que nas páxinas 
que na maioria dos xomais se 
chaman Galicia, os temários 
coinciden, as notícias que se 
publican e destacan son practi
camente as mesmas, causa que 
non pasaría se aparecesen por 
iniciativa do próprio xornal. As 
empresas delegan as posibilida
des de criación de temário en 
.mecanismos que xa existen ao 
tempQ· que os gabinetes apro
veitan esa circunstáncia para fa
cer máis produción e trabalJar 
conforme ás rutinas dos xornais. 
Entre actos instituC:ionais e de 
c;lxentes políticos enchen as pá- · 
xinas, pero é máis·, as fontes 
que se referéncian son practica
mente as mesmas e, a maioria 
delas, institucionais. • · · · 
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Isabel. Pérez Varado e Adolfo 
Anxo Femández Montero crian 
que a proclamada política nata, 
lista da Xunta tiña consecuén, 
cias práticas para as persoas que 
desexaban formar unha família, 
pe~o cando Isabel deu a luz a . 
tres trillizos, comprobaron que 
non era asi, xa que non con, 
queriron axudas para o cuidado 
dos rapaces. 

Isabel pensaba que había ter xé, 
ineos, pero cando o vinte seis 
de Marzo de 1993, na resídén, 
cia de Ourensé, nadan Daniel, 
Anxo ·e Xosé António, non só 
ela quedou sÜrprendida. Habia 
ónce anos que non se producia 
un caso semellanre en· Ourense". 

)(ara Isabel, ama de casa, e para 
Adolfo Anxo, traballador da 
construción; eriar a tres rapaces 
era un esforzo económico difícil 
de sorportar, de modo qµe ti ve, 
ron que ir a vivir á casa dos pais 
dela, no concello ourense de Ve, 
rea, para facer frente á situación. 

A asistenta social do ·concello 

A. PANARO 

de Vere'á xestionou diant~ da 
Xunta algun tipo de. axuda eco, 
nómica por ter trillizos, pero fo¡ 

.. -denegada, como a petición 
dunha persoa para axudar a Isa, 
bel a coidar os cativos, a razón 
para esta última negativa era 
que ela non traballaba, ainda 
que a baixa renda que perici, 
bian co traballo de Adolfo An, 
xo non era xustificación para 
dar unha pensión comp_lemen, 
tária. Posteriormente conqueri, 
ron unha axuda anual de trinta 
mil pesetas que foi suspendida 
máis tarde sen indicar o por 
que. Na actualidade, só cobran 
as tres mil pesetas que a Seguri, 
dade Social dá a todas as famí, 
lias con fillos, independente, 
mente do número. 

Para Adolfo Anxo ser pai de 
trillizos só trouxo unha avanta, 
xe: no momento de nacer os ca, 
tivos tiña que incorporarse de 
contado a cumprir o servizo mi, 
litar e, ao ir ao cuartel, conque, 
riu unha prórroga q~e demora a 
sua incorporación á míli e que 
ten que r~novar peHodicamen, 
te até chegar a idade dos trinta 
anos, momento que pasará á re, 
serva e deixarán de estar vixen
tes as suas abrigas militares. 

Desde o pasado quince de Se, 
temlJro os nenes van a un colé; 
xio ~n Vigo; pero os se~s · país· 
queixanse de que teñen que de, 
senvolsar o importe das matrí
_culas e tampouco reciben axu, 
das para comprar os 1ibros· e de, 
mais material escolar. 

Na actualidade Isabel e Adolfo 
Anxo residen en Vigo, xa non 
vivén cos pais dela e Adolfo 
Anxo, tras estar parado en .vá, 
rias ocasións, traba)la comó 
eventual na construción. + 
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A Mesa recomenda1 -

non pagan as taxas 
dos reeibos con 
_ top~nimos deturpados 

A sistemática deturpación da 
toponímia que leva adiante a 
Deputación· de Lugo -coa 
complacéncia da Xunta, que 
non abriga ao cump'rimento da 

· Lei de Normalización Lingüís
tica, trece anos despois da 
sua promulgación-, levou á 
Mesa pala Normalización Lin
güística a "lembrarlle á 
cidadania lucense que, de ser 
~fectada polo pagamento das 
taxas ou impostes da Deputa
ción Provincial, ou de calquera 
outra Administración, se o ne
me da sua vila aparece detur
pado, pódese negar a pagar 
até que o topónimo apareza 
correctamente, alegando des-

. coñecimento de onde é que 
queda a presunta entidade de 
povoación". Precisamente é o 
Servizo Provincial de Recada
ción a entidade que máis inco
rre en práticas de deturpar a 
toponímia. • 

A FEG pede a devolución 
do proxecto de Lei de Cam 

A Federación Ecoloxista Ga
lega, FEG, antes Asemblea 
de Grupos Ecoloxistas e Na
turistas da Galiza, Ageng, 
pediu aos grupos parlamen
tários que soliciten a devo
lución do proxecto de Lei de 
Caza de G~liza por conside
rala non adaptada á realida
de cinexética do país, moi 
diferente ao resto do 
Estado; allea ·á ecoloxia das 
espécies, porque non ten en 
conta os recursos cinexéti
cos e por ser incompleta, ao 
non regular aspectos tan va
riados como a proibición de 
posuir cantidades 
indivíduos de espécies co
nexénticas sen 
autorización; regular as ba
tidas ou a non proibición da 
caza aos inabllitados por 
senténcia firme.• 

Campañá en apoio 
~o insubmiso preso 
Manuél Caride 

Unha. cea de apoio, celebrada 
o Sábado nove de Novembro, 
e unha concentración e acom
pañamento até a cadea de Vi
go, o Domingo dez, foron os 

_dous actos máis importantes 
da campaña que organizou a 
organización xuvenil do BNG 
Galiza Nova desenvolveu en 
apoio do seu militante e insub~ 
miso preso en Vigo, Manuel -
Caride. Ademais de Caride, 

'· outros dous mozos galegas 
están.en prisión por insubmi
sos: Xosé Maria·Valeiras .e 
Xosé Lois Cabanas. • 
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Unha viaxe considerda histórica polo recibimento dispensado polo PNV 

Aznar admite un .final .dicilc>gado con .ETA 
na sua visita a Euskadi 
O presidente español lanzou 
unha dobre mensaxe na sua vi
sita a Euskadi: asumiu expre-· 
samente que o final da loita te
rrorista pasa polo diálogo coa 
ET A, conforme aos acordos de 
Ejuria Enea que o PP até agora 
rexeitaba, e admitiu que o con
certo económico "non é un pre
viléxio, senón unha singulari
dade histórica do País Basco". 

Cando Adolfo Suárez visitaba ofi
cialmente Euskadi en 1980 fací
ao despois de ter firmado a ne
gociación do concerto económi
co. Daquelas o PNV dispensáre
lle un recibimento hostil. Agora, 
Aznar, 16 anos despois, voltaba 
a reeditar unha visita oficial dun 
presidente español. A acollida foi 
totalmente diferente, tornandose 
en calurosa. Tamén se facia aos 
poucos días de que PNV e Go
verno central firmasen outro con
certo económico, o de transfe
réncias dos impostas especiais. 

Sectores próximos ao PNV xus
tificaban a visita de Aznar polo 
intento do presidente español de 
rendabilizar en Euskadi os acor
dos que viña de firmar co Gover
no basca a cámbio do apoio or
zamental. Non podían explicar 
do mesmo xeito o recibimento 
protagonizado polo seu partido. 
As gabanzas pronunciadas por 
Arzallus ou o abrazo do lendaka
ri Ardanza contrastan vivavente 
coa visita de Suárez. Este recibi
mento era só o pago ás transfe
réncias acordadas? Existen ou
tros acordes non publicitados? 

Non é fácil, hoxe por hoxe, res
ponder a perguntas cuxa solu
ción só o tempo vai sacar ao ex
terior. Mais, o certo é que houbo 
cámbios. O máis significativo foi 
por parte do PP . As suas negati
vas a calquer diálqgo político 
coa ET A e as suas ameazas de 
fuxir do Pacto de Ejuria Enea 
por falar de diálogo cos abertza
/es . . as manifestacións de que 
"os terroristas pudriranse no 
cárcere", de ron paso a /un ha 
sorpresiva declaración de Az
nar, admitindo un final dialogado 
coa ET A. Hai que ter en canta 
que, nos días· anteriores, desde 
o PNV estábase a facer fincapé 

" .~ 

José 
Maria 
Aznar 
posa cos 
dirixent~s 
bascas 
díante 
da árbore 
de 
~_uernica. 
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en que_ o problema-non se ar~a
xa cunha solución p9licial. Ta
mén c:.:oincide no tempo coas 
propostas aprobadas no parla
mento ·de Gasteiz a pral do tras
lado dos presos perto de Euska
di e, mesmo, das declaracións 
das lgrexa Católica disposta ·a 
mediar. Así . mesmo, tamén se 
puxo en circulación, axeitada
mente que _o anterior Governo 
estivera negociando até o mes
mo día que se produciu_ o tras
paso de pode.res. 

Ao mesmo tempo, desde o PNV, 
que sempre te imou en formar 
parte das negóciacións com_o 

Governo basca, lanzaban outra 
mensaxe afirmando que non lles 
importaba que o Governo central 
negociase c.aladamente, mesmo 
sen eles enteirarse. A nego
ciación á palestina, que o PNV 
veu propriciando, e que· o PSOE 
puxo en marcha, éo nobel Pérez 
Esquive!, semella que vai ser re
lanzada. As mensaxes, por parte 
do PNV e P-P están lanzadas. E 
os abertzales? A sua teima é ne
gociar. Podese considerar unha 
sinal que Aznar recibise a Alter
nativa Democrática, proposfa de 
negociación de ETA, de mans 
dun concelleiro do HB no axun
tamento de Bilbo? • 

Exculpado González, tentan buscar unha saida ca PP 

Os GAL seguen operativos 
-<>A.E. 

A agresión á testemuña protexi
da 1964/S e as novas ameazas 
a outros testigos que implican ao 
cuartel de ltxaurrondo no crime 
perpetrado contra Lasa e Zabala, 
como as realizadas contra Váz
quez Soriano, están demostran
do que os GAL seguen ainda 
operativos e non foron desma·n
telados, formando unha comuni
dade de intereses que escapou 
ao control do próprio Estado. 

A Sala Segunda do Tribunal Su
premo decidiu non inculpar a 
González nos crimes dos GAL. 
A esperanza dos implicados, 
desde Amedo, Domínguez, Ga
l indo aos seus subordinados, 
Roldán, e a cúpula de Interior 
con Barrionuevo e Corcuera, de 
conseguir unha Leí de Ponto Fi
nal pola vía de situar · ao Estado 
nunha posición de debilidade 
por estar implicado ao máximo 
nivel, parece esvaerse. 

As agresións e ameazas a teste
muñas se.mellan ir en duas di
reccións. Unha demostrarlle ao 
novo Governo que ainda seguen 
operativos e que teñen que con
tar con eles , negociar, senón 
queren verse implicados en es
cándalos , con operacións de 
castigo como estas ·que lles van 

restar crédito. García Agudín, 
que foi responsábel de comuni
cación do Ministério de Xustiza e 
Interior afirma que cando Belloch 
decidiu comezar a limpeza en In
terior, apareceron de novo os 
crimes. Así , sostén que as bom
bas colocadas nunha praia de 
Bilbo en 1994 non foron obra de 
ET A, senón de colaboradores na 
loita antiterrorista. 

Esta estratéxia seria coincidente 
coa daqueles encausados por 
delitos económicos na época do 
pelotazo, sobranceiramente Má
rio Conde. O ex banquirQ estaría 
tamén interesado en criar unha 
situación na que· o Governo se 
atopase abrigado a negociar, es
que_cendo os seus delitos que, 
proximamente, poden levalo á 
cadea. A sua estratéxia consisti
ria en ir lanzando documentos 
cada vez máis comprometedo
res contra as máximas instán
cias do Estado mentres chama, 
de novo, ás portas do Governq, 

· agora do PP , para negociar a 
cámbio de non desestabilizar 
máis a situación política e non 
implicar a outras personalidades 
como o Rei, Fraga e Martín Villa. 
Alguns médins benefíci'anse 
nesta dinámica, (El Mundo) ten-

- tando implicar a González, que 
seria a chave dunha posíbel ne
gociación, mentres outros (Prisa) 

pretenden que non sexa · posíbel 
esa negoci.ación , ao tempo que 
salva a González. 

Os GAL operativos tentarían ta
mén, nunha segunda estratéxia, 
fracasada de momento : a sua 
absolución, conseguir dos testi
gos de cárrego unha exculpa-

ci<?n. Mayor .Oreja, Ministro do In
terior, afirmou que "se estivesen 
vivos os GAL, terian_asasinadó a· 
este testigo". A realidade é outra. 
Morto non vale para nada. ~:>'que 
necesitan é que se r~tracte das 
suas acusacións. Daf as amea
zas e as malleiras. A sua morte 
inculparíaos ainda máis. • · 

. B. LAXE ' 

Aclárase o labirinto 
de Interior 

Femando López Agudín, ex responsábel de prensa do Ministério de 
Interior e Xustiza ven de publicar un libro, En el laberinto, no que fa¡" 
repaso a etapa ministerip.l de Juan Alberto Belloch. As suas conclu
sións poderian resumirse nos seguintes enunciados: Belloch tentou 
limpar o Ministério do Interior por mandato de González, pero tivo 
moitos problemas coa Garda Civil, os servício.s.segredos e co mesmo 
partido, sobranceiramente cqn Narcís Serra; esta limpeza fo¡ a c~u
sante de que saisen á luz todos os escándalos, o detonante de todo 
estivo no esbouramento do clan Roldán; a loita contra ET A conver
teúse na gran coartada para abortar moitas libertades, senón tamén 
para fac€r grandes negócios; o PSOE perdeu as eleicións pof estes 
motivos, pero a razón última hai que buscala en que, dirixido pa
las capitulacióñs do golpe do 23-F na loita contra os nacionalis
mos, non fo¡ quen de !impar o aparato policial franquista que se 
enseñoreu mesmo de anacos do próprio partido. Se fan un repaso 
poderán comprobar como as sua liñas argumentais son coinci
dentes coas que veu mantendo A Nos·a Terra desde ha_i dez anos.• 
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Oposición a un vertedoiro 
de residuos tóxicos 
.en Andalucía -

A intención de instalar un verte
doiro de resíduos toxicas e pe
rigosos na localidade andaluza 
de Nerva, está a provocar a 
oposición dos viciños mália to
dos os partidos políticos repre
sentados no concello (PSOE, 
IU e PP) apoian o proxecto. A 
foto corresponde a unha mani
festación en contra celebrada o 
~9 de Setembro. O plano de 
instalación do vertedoiro foi a 
consecuéncia do peche das mi~ 
nas de Riotinto e as posteriores 
iniciativas de outorgar a 
propriedade da mina aos traba
lladores, que a meio prazo de
monstrou ser unha estratéxia 
para involucrar aos mineiros na 
xestión do vertedoiro como úni
ca forma de salvar ·o seu posta 
de traballo. O vertedoiro,· cunha 
capacidade para máis de sete 
millóns e meio de toneladas, 
ten unha vida útil de vinte anos 
e sobarda a capacidade anda
luza de xerar resídúos, polo 
que rematará por iniportalos 
doutras zonas do Estado.+ 

O Congreso contra 
a tradución do BOE 
aogalego 

·O Partido Popular-fixo valer 
a sua maioria no Congreso 
dos Deputados para negar a 
proposta de vários grupos 
nacionalistas para qae o Bo
letin Oficial do Estado, BOE, 
inclua unha versión en ·cada 
unha das línguas co-oficiais. 
O PP argumentou razóns 
técnicas para negarse a 
aceitar a proposta e asegu
rou que vot.ará a prol -da tra
dución do mesmo cando se
xan solucionados eses obs-

. táculos. Contodo, non-acla
rou cales son esas trabas.+ 

Aznar adia os convénios 
con Portugal-

O primeiro cúmio luso-español 
despois dos cámbios de gover
no nos doüs estados celebrou
-se nas illas Azorés sen que o 
presidente do Governo 
español quixese asinar nengun 
convénio entre os governos 
peninsulares, mália as reitera
_das peticións do primeiro 
ministro António Guterres. De 
todos xeitos, este último anun
cfou que delegacións dos dous 
governos vanse reunir· nos pró
ximos meses para preparar un 
novo convénio en matéria de 
rect.¡rsos hidráulicos, xa que un 
acordo neste sentido foi adiado 
por Aznar no cúmio. Ambos 
chefes de Governo comprome
téronse a mellorar os enlaces 

· ferroviários entre Porto e Vigo 
e Guterres recordou que 
Lisboa vai rematar o treito da 
autoestrada até Valern;a. + 
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Escritor keniata 

Ngugi Wa Thion; o 
'As línguas europeas oprimen ás próprias da África que son ignor'adas no mundo' 

* CARME JUNYENT 

"Non hai nen tan só unha língua africana que s·exa recoñecida 
internacionalmente, sendo o continente con 111áis línguas", 
afirma Ngugi Wa Thion'o, ~soritor keniata, un dos máis impor-

Vostede'-participou na ela .... 
boración e asinou a Decla: 
ración Universal dos Direi
tos Lingüísticos. Como va
lora . este aco·ntecemento? ' 

É positivo.- Manteño un posi
cionamento moi Jirme no que 
atinxe ás línguas. Coido. que 
moitas línguas no mundo es
tán submettdas por un reduci
do núméro de idíomas euro
peus -principalmente· o fran.: 
cés, o inglés, o español, o 
portugués e o alemán. Isa 
significa que moitas línguas, · 
comunidades e territórios da 
África, da Ásia e da América 
convertéronse en invisíbeis. 
Esta Declaración pode ser un 
bon meio de liberación de to
das as línguas. É un comple
mento importante da Declara
ción Universal dos Direitos 
Humanos, como deberan· ser 
as relacionadas cos direitos 
sociais e económicos. 

Tivo problemas a causa da 
sua obra, xa antes de ter 
escrito Ngaahika Ndeenda, 
a sua primeira grande obra 
escrita en kikuiu? 

Po1,Jcos comparado cos que 
vou ter despois. Mais que en 
relación ás novelas, os primei
ros problemas viñéronme do 
campo teatral. A miña primeira 
montáxe teatral foi representada 
normalmente na Universidade de 
Mankere, pero cando habia que 
representala no· Teatro Nacional 
de Uganda foi interrompida. Os 
censores alegaron que se talaba 
mal do colonialismo británico e 
proibírona. 

Cales son os motivos reais de 
que o deteña.n pola represen
tación desta obra? 

publicada en kikuiu e desde en
tón decidin que non voltaria a 
escreber en inglés. 

Como formula a sua opción en 
. favor das línguas africanas? 

Todas as 1 ínquas son impor
tantes independentemente do 
número de persoas que as fa
!en. Se existe un colectivo que 
usa unha língua determinada, 
esta língua ten dereito a existir 
libremente. O meu posiciona
mento é, en síntese, defender 

tantes da África, que comezou a ser perseguido cando aban
donou o inglés e tomou partido polo seu próprio idioma africa
no, o kikuiu. Wa Thion'o foi un dos asinantes da Declaración 
Universal dos Direitos Lingüísticos, asinada en Barcelona e 
recentemente asumida por unanimidade no Parlamento galego. 

. gua ·autóctona ten recoñ~ce
menfo internacional. Na Asia 

. por exemplo recoñécesé o 
chinés, pero do continente 
con ·máis línguas nen tan se
.quer a -primeira. Non existi
mos internacionalmente ou só 
en canto sabemos falar inglés 
ou francés. Por desgrácia, 
moitos intelectuais africanos 
pensan que escreber en in
glés ou francés é a norma. 
Non hai moita xente que se 
decate que esta é unha visión 
de mentes colonizadas, ainda 
que as ideas que expoñan 
neutros terrees sexan moi ra
dicais e revolucionárias. Co
mo esperar que éstas ideas 
cheguen á xente se non en
tanden a língua que lle talan? 

O Prémio Nóbel Wole So
yi nka propuxo adoptar o 
kiswahili co~o língua co
mun a toda Africa, e criti
couno a vostede por escre
ber en kikuiu. Tamén o cri
ticaron outros escritores 
africanos, que xa escribían 
en línguas africanas antes 
de vostede decidirse, e din 
que vostede xoga coa van
taxe de ser famoso antes 
escribindo en inglés. 

Sexa como far , a sua propos
FRANCEsc DE DALMASES ta de adoptar o kiswahili co

estes princípios tan simples. 

Tamén hai que confesar, que pé
sie a terse avanzado no recoñe
cemento das línguas no mundo, 
os idiomas africanos non son re- · 
coñecidos, na práctica, por nin
guén: nen pola maioria-das orga
nizacións mundiais, nen pola 
própria ONU ... Non hai nengun
ha língua africana que sexa ofi
cial e mínimamente representati 
va nas altas instáncias interna
cionais. Respeito á África, a todo 
o continente, nen tan só unha lín-

mo língua comun a todo o 
continente seméllame interesan
te e non teño nada en contra. 
Pero Soyinka, coa infuéncia que 
ten faria un grande servício ao 
seu povo se escrebise en toru
ba. O seu exemplo motivaria o 
interese da xente por esta lín
gua. Por outra banda eu recoñe
zo o enorme traballo feito e as 
dificuldades que tiveron que en
carar os que sempre escreberon 
na própria língua. Dediquei o 
meu libro "Descolonizar a 
conciéncia" a todos os que es
creben en línguas africanas.• 

Non son un mistério. As miñas 
obras foran todas escritas en In
glés, mesmo as pezas de teatro 
que cuestio,naban a policia e a 
censura. Porén Ngaahika Nde
enda escribina en kikuiu. Era 
normal: os actores que habia.n 
de representala eran da miña vi
l a, Limuru, que es,tá perta de 
Nairobi, e a sua língua habitual é 
o kikuil:l. O sentido comur:i acon-

Para quen falades en lí_ngua estranxeira?' 

. sellaba que Ngaahika Ndeenda 
fose escrita na língua da comu
nidade e ainda que daque1a· non 
o sabia foi a mesma comunida
de a que me enfrentou á cues
tión da língua. Aceitei o reto e 
asi se encetou ún novo capítulo 
da miña vida e tamén un proce
so de incomprensión convertido 
en persecución da miña persoa 
por parte dos. que están habitua
dos a non asumir nen respeitar 

, as línguas do proprio país. 

A representación tivo moito éxi
to e transformouse en conflito 
político. Detivéronme e estiven 
preso até o 25 de Setembro de 
1978. No cárcere escribin outra 
ovela, Caitaani Mutharaba-ini, 

. ~ ~ ·' 
:: .. ·•· 

O prob-lema con vós, xenfe 
educada, é que menospreza
des as vasas línguas . . Non vos 
prace, falar con xente ordinária. 
Daquela, de que serve a vasa 
e·ducación se non a podedes 
compartir coa vosa xente? Dei- . 
xa que che diga. Podes ter toda 
a educación libresca do mundo, 
pero s.omos· nós, a xente co
mun, epa roupa esfarrapada, 
descalzos e coas mans luxa
das, quen coñecemos as cou- . 
sas realmente. Se hoxe eu le
vase unha americana veriasme 
como unha persoa diferente, 
pero iso non quereria dicer que 
aprendese ou soubese máis 
que cando ia ·malvestido. Vi
ches algun europeu que se 
chame Mutiso, Kamau, Onyan
go, Kiplagat ou Simiyu? Viches 
europeus que se preocupen 
polas nasas línguas? Deixa 

que che- diga algunha causa 
máis. A vós, ainda que sigades 
aos europeus até a tamba, 
nunca vos deixarán saber real
mente as suas línguas. Que se
redes? Os seus escravos. 

É un garda o que me· está ta
lando -de feito estame a dar 
unha leción.:.._, porque fiquei 
mudo de incredulidade. Quére
me sonsacar? Sabe de· que es
tá a talar? Sabe que-estou aqui 
precisamente por tentar comu
nicar cos traballadores e labre
gos, xente ordinária, como el 
SS' denomina? 

Porén hai unha miga de amar
gor franco na sua voz que pro
ba moita sinceridade no seu 
xeito de facernos responsábeis, 
amine á miña clase, do trance 
cultural no que está Kénia. Coi-· 

do que é totalmente inconscen
te do que está decindo; se qui
xese lev~lo á práctica, .el estaria 
detido neste mesmo cárcere . 

( ... ) Esta noite sento á mesa e 
comezo a história de Wariinga 
en- língua kikuiu. Surxe así, e 
pala primeira vez desde que en
trei na prisió_n síntoma cheo de 
alegria. Algo que sempre acari
ñei pero temia -escreber ünha 
novela en kikuiu- está pasan
do diar:ite dos meus ollas, e teño 
papel hixiénico do governo para 
escreber, e un garda pagado 
polo governo como asesor. 

Sempre tiven vontade de apren
der. Na prisión ainda máis. + 

Preso:· Diário dun escritor na cadea. 
NGGI WA THIONG'O. 

Londres. Hinemann, 1981 
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Afame continua a asolar 
o Terceiro mundo 

A Nova Orde Mundial e a 
g'lobalización da economia 
non están a servir para 
solucionar o problema da 
fame no mundo, 
particularmente non Terceiro 
mundo, onde se agudiza a 
sua gravidade. Segundo un 
informe do Programa 
Alimentário Mundial da 
Organización das Nacións 
Unidas, once mil cativbs 
marren de fame cada dia e 
douscentos millóns deles 
padecen problemas de 
desnutrición pela caréncia de 
proteinas e calorias. No 
rnundo hai. 841 millóns de 
persoas famentas, das que o 
70% son mulleres. Hai 
cincocentos millóns de 
mulleres padecen at;iémia e 
caréncias de ferro. Africa é o 
continente máis asolado por 
este mal, mentres o país 
máis grande do mundo, que 
tamén ten o maior volume de 
povoación, a China, cunha 
economia planificada, non ten 
nengun destes problemas.+ 

Malta contra a 
Unión Europea e a OTAN 

Contra a Unión Europea e 
contra a OTAN foron os le
mas da campaña que deu a 
vitória ao Partido do Traba
llo nas eleicións · 
lexislativas celebradas en 
Malta a pasada semana. O 

- novo Governo con probabi
lidade non enceitará a pre
vista entrada na Unión Eu
ropea no início de 1998 e 
manifestouse máis favorá
bel a "estabelecer relacións 
contracturais coa UE", no 
marco dun acordo de coo
poración. A instauración do 
Imposto do Valor Acrecen
tado en 1995 para preparar 
o terreo á entrada no clube 
europeu foi o que colocou 
definitivamente aos malte
ses en contra da UE. Por 
outra banda, o Governo la
borista defende a " neutrali
dade en matéria de seguri
dade" e daquela vai 
suspender a colaboración 
que o anterior executivo ti
ña coa OTAN.+ 

A ONU en contra 
o embargo a Cuba 

Por quinto ano consecutivo a 
Asamblea Xeral· da Organiza
ción das Nacións Unidas con
denou o embargo económico 
e financeiro contra a pavo de 
Cuba, decretado polos Esta
dos Unidos e expresado atra
vés da Lei Helms-B.urton, de 
carácter extraterritorial, é di
cer, con aplicación máis alá 
do território norte-americano, 
en contra das disposicións do 
direito internacional. Foi pre
cisamente este carácter 
extraterritorial o que 
provocou que esta vez a con
dena fose máis contundente 
que noutras ocasións, xa que 
os tres cuartos dos países re
presentados na ONU votaron 
contra o embargo. O resulta
do foi o seguinte: 183 votos a 
favor da condena, 3 en contra 
(os Estados Unidos, Israel e 
Uzbequistán) e 25 
abstencións . + 
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As notícias varian segundo a fcnte ocidental que emita 

O que as grandes ~xéncias non· din· sobre o Zaire 
* XAVIER GARCIA 

Moito papel gastan os medios 
estes dias en relatar a situa
ción do Zaire. O resultado, sen 
embargo, volve a ser o habi
tual: a máis información, máis 
confusión. Os conflitos en 
Africa son complexos e obe
decen normalmente a razóns 
históricas, en absoluto alleas 
aos vellos e aos novas coloni
zadores. Pero a complexidade 
dos problemas herdados na 
rexión dos Grandes Lagos non 
impide constatar algunhas re
alidades ben claras sobre o 
que agora esta a acontecer. 

1. O governo tutsi de Ruanda 
representa ao 14 por cento da 
povoación do país. Durante e 
despois da guerra civil , que 
acabou co primeiro réxime de
mocrático da sua história, miles 
de campesiños hutus foron ex
pulsados cara a fronteira co 
Zaire. 

2. O governo militar tutsi de Bu
rundi representa o 16 por cento 
da povoación do país. Desde o 
asasinato do primeiro presiden
te eleito democraticamente, o 
hutu Melchior Ndadaye, millei
ros de hutus morreron e marren 
diariamente no país nun xeito 
de limpeza étnica aos poucos. 

• Moitos tutsis (especialmente os 
campesiños pobres) marren ta
mén como consecuéncia da re
ación colérica das milícias hutus 
fronte a esa limpeza étnica. O 
golpe de Estado dos militares 
tutsis o pasado mes de Xullo 
acrecentou ainda máis a fuxida 
da povoación hutu cara aos 
campos do Zaire. 

3. Os máis dun millón de refu
xiados que se encentran agora 
no leste do Zaire e case outro 
millón que están en Tanzánia, 
son na sua practica totalidade 
hutus expulsados de Ruanda e 
Burund~ nos dous últimos_ anos. 
Este dato, óbvio e fundamental 
para entender o que esta a pa
sar, agóchase e confúndase 
nas informacións recibidas ate 
agora. 

4. ,O apoio aos "rebeldes" tutsis 
do Zaire por parte dos governos 
de Ruanda e Burundi resulta 
evidente, cando non a directa 
implicación dos respeitivos exér
citos no conflito. As informa
cións das organizacións huma
nitárias relativas a diferentes in
cu rsións de milícias ruandesas 
e burundesas no pais veciño du
rante as últimas semanas confir
man ese apoio. Pero ademais, 
semella imposíbel que a povoa
ción tutsi banyamulenge pudera 
polos seus próprios meios con
quistar militarmente esa rexión 
do Zaire defendida, segundo in
forma Occidente, non só polo 
exército zaireño senon pala 
"brutal" e ben armada milícia hu
tu que disfrutaba ate agora nese 
lugar do seu "santuário". 

5. A proibición de entrar na zo
na ás organizacións humanitá
rias nestes primeiros dias da ba
tida, ademais de conculcar os 
máis mínimos dereitos humans 
en situación de guerra, confirma 
o afán dos agresores por excluir 
calquer testemuña .sobre o que 
está a acontecer. 

6. A elite tutsi governante en 
Ruanda representa un firme 

M. VEIGA 

A crise dos 
Estados Unidos 

paro ficial n Unid é do 5,2%, pero hai outro ei mi~ 
11 n d pcr a qu de i ti ron d bu ·car traball e que polo tanto 
n n e ntan na e tadí rica . Ad mai , haberia que contabilizar dal~ 
gun modo ao qu ante tiñan emprego a tempo completo e agora só 
c ntan cun traball d média xomaaa. Un cómputo máis axustado 
ofer c unha cifra d paro próxima ao 14%. O economista e asesor 
da Ca a Blanca para temas sociais, Jeremy Rifkin, coida que a revo, 
lución da información vai deixar sen traballo a moita máis xente, co, 
mo sucedeu nos anos vinte e trinta cando a electricidade sustituiu ao 
vapor. Os políticos, republicanos e demócratas, non se preocupan do 
emprego, segundo Rifkin, e así se chegou a superar o 50% de absten, · 
ción nos últimos comícios1 a porcentaxe máis alta desde 1924. 

A sociedade norteamericana está dividida. A distáncia entre ricos e 
pobres é amáis grande dos paises ricos e a maior tamén desde 1945. 
O 24% da infáncia vive por baixo do índice de.. pobreza. A minoria 
que vive ben endebédase para consumir máis. Promóvense os crédi~ 
tos e as hipotecas, pero iso deu xa como resultado que dous millóns 
de persoas superasen o límite e hoxe esteñan na bancarrota. 

Rifkin aponta con irania que a única rede asistencial que funciona 
en Norteamerica é a de prisións: o 3% dos cidadáns está no cárce~ 
re. E n.on se explica a obsesión dos europeos por imitar o sistema 
dos Estados Unidos. Para este economista a única solución viria 
do acortamento das distáncias entre os máis poderosos e os pobres . 
e recorda que a situación actual paxécese demasiado á dos anos 
trinta. Oaquela a bolsa tamén subía sen cesar, até que sobreveu o 
crack. A economía non conseguiu recuperarse até os anos cincuenta 
cando se instalou o we.lfare ou estado de benestar. Unha saida que · 
está precisamente na direción contrária á que tomou Bill Clinton.+ 

aliado dos Estados Unidos na 
rexión dos Grandes Lagos, tra
dicional mente controlada por 
Fráncia e Belxica. O poder tutsi 
fala. inglés e serve de cuña de 
expansión cultural no corazón 
da Africa francófóna. Asi, o ·blo
queo da intervención militar das 
Nacións Unidas na zona por 
parte dos Estados Unidos non é 
casual. Poi a contra, a presa de 
Fráncia (e de outros aliados co
laterais coma España) por inter
vir de inmediato tampoueo é 
froito .da casualidade. 

7. O tráfico de armas na re
xión, sobre o que agora come
zan a xurdir probas que impli
can a vários governos occiden
tais (entre eles o español), ten 
tamen moito que ver con ese 
reparto de apoios "étnicos" no 
xogo das grandes poténcias. 

Do mesmo xeito, o tratamento 
informativo do conflito varía 
considerábelmente segundo se 
trate·da axéncia americana As
socia ted Press e da inglesa 
Reuters ou da francesa AFP. 
Entre todas contribuen a ceri
mónia da confusión. 

8. Mentres as potéñcias-mascan 
as suas estratéxias xeopolíticas, 
un millón de persoas (a povoa
ción das sete cidades galegas) 
está en perigo de morte inmi
nente. Sen poder regresar ao 

- seu país, tendo que fuxir do lu
. gar onde chegaran fuxindo, sen 

absolutamente nada que comer· 
e perseguidas polos mesmos 
que· xa as perseguiran antes.+ 

XAVIE~ GARC!A foi responsábel do Proxecto 
. dé Comunicación pola Paz das Nacións 

~nidas eµ Burun~i até o pasado mes c;le Maio 
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Co que ven de ser 
inaugurado en Vigo xa 
haí instalados en Galiza 
catro McDonald's. 
Onde,máis chama a 
atención a abundáncia 
destes 
establecementos non é 

. nos Estados Unidos, 
senón en París, capital 
dunha das cociñas 
máis sonadas do 
mundo: As _ 
hamburgueserias ·están 
ateigadas de rapaces. 
Síntense atraidos pala 
luz, as cores, o prezo e 
non lles importa a -
pouca calidade dos 
comestíbeis. A esa 
idade o carpo aguanta 
.todo. Pero sobre todo, 
a xente nova é sensíbel 
ás modas. Igual sucede 
cos xogos informáticos, 
con certa música. Cos 
anos estas causas 
pasan. (Cando menos 
hai que agardar que así 
seña, polo ben da 
empanada de 
zamburiñas). 

O PP recebiu,· botando 
babas v~rdes, aos 
veteranos das Brigadas 
lnternacionais. Antonio 
Pingarrón, concellei'ro 
deste .partido en Getafe 
(Madrid) afirmou que "a 
significación das 
Bri§adas lnternacionais 
e da División Azul é a 
mesma. Uns loitaron 
contra o fascismo, 
outros contra o 

A ··Y 0 
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A Paulino Al9nso 
Director de 
Citrben ... Hispania 
Moi señor meu : Pr_égolle me per
mita só uns minutos ·do seu tem- · 
po, pará- facerlle cheg.ar unha 
moi sinxela · pergunta que _coido 
eu, ten tamén unha moi doada 
resposta. Explícame. Ten Citro
en-Hispania, algún xeito. de pre
xuizo ou teima 
contra do idio-
ma galega? 

Certamente 
se · a. súa res
posta e nega
tiva, non ten 
expli'c°'ci·ón 
posíbel que a 
publicidade da 
súa firma na 
Televisión de 
Ga/icia, sexa 
emitida en 

Citroen na sua 
publicidade 
inserida na 
televisión · 
catalana, utiliza 
o catalán 

castelán .. So teria unha explica
ción comprensíbel no su-posta 
de que a súa Fesposta ao· meu · 
inquérito sexa afirmativa. 

Señor Director, pregolle non bote 
no cesto dos papeis estas liñas 
sen telas -considerado. Coma con
sumidor e coma galega, doeme 
que unha firma do prestíxio mun
dialmente recoñecido de Citroen, 
que para máis inri, ten a sua fac
toría en Galiza, teña e manteña 
unha actitude tan pouco respetuo
sa para co maior património que_ 
os galegas ao longo da história . 
tomos quen de criar. E se mo per
mite, ista ignoráncia do noso idio- -
ma doe moito máis, ao ver coma
ª mesma empresa na sua publici-

• dade insertélda na televisión cata- ·-· 
lana, si emite en catalan os séus -
comerciais. Moi, moi triste. 

E re.mato X:a, agradecéndolle
moi sinceiramente a sua aten
ción. Señor director, coido- eu 

' que estes ._pro-bJemas teñe.n
·sempre unha facil solucióo. So · 

~ son pre_cisas duas cousiñas:. 
· "Sensibilidade e respecto". -R¡an -~ 

máis. Reciba un· cordial saúdo .. + 

M.P. GOMEZ~ V ALADÉS GZLEZ 
(VIGO) 

Son parte da história~ 
Vérdadeiramente ten toda arra
zón do" seu lado o Señor Fra"ga, 
cando di que non se lles debe 

· dar imp_ortáncia nengunha aos 

ANOSATERRA 

membros das Brigadas Interna- verno lexítimo. E neses famosos 
cionais que nos pasados días vi- coarenta anos houbo que fixo 
sitaron o Estado Español. Que toda a sua carreira apoiando-se 
representan estas xentes? Todo na ditadura fascista e houbo 

_mundo sabe que son só restos, quen veu truncado o seu futuro 
restos que debemos soterrar por esa mesma ditadura. 
dunha vez por todas; son sim- · 
plesmente os perdedores. Como Na Franza, en ltália, na URSS do 
ven di o Señor Fraga, esas.xen- remate da 11ª Guerra Mundial ho-
tes non viñan traer· a paz, senón menaxeou-se aos homes e mu-
que viñan apoiar a un ·dos ban- lleres que loitaron contra o fascis-
dos; non eran cascos azuis mo- mo, e xulgou-se e condeou-se 
delo anos 30 enviados ao Esta- aos colaboricionistas e aos crimi-
do Español pala S~iedade de nais. Pola contra, nun Estado que 
Nacións para apaciguar ás tribus tocios nós coñecemos desprecia-
indí xenas e rematar coa fame. se aos que defenderon a liberda

Non podíamos agardar outras pa~· 
labras, dado que cando se en;tpe-

. za a falar do que noA se debe, 
sempre sae ao paso Don Manuel 
alias "o patrón" (versión actual ga- . 
leguizada e normativizada de·)'EI -
Caudillo") para poñer arde. Desta 
vez acusando aos que ternos me
mória histórica de. querer cambiar 
o resultado daquela Gu~rrq . . "P.a
só. .lo que pasó ~ .és .. hora de que_ 

. todos olyidemos aquella guerra". 
Canta razón ten vostede Don Ma
nuel; xa sabemos que se poidera 
faria desapa-
recer das he-
merotecas, 
das bibliotecas Houbo quen 
e dos arquivos defendeu un 
todo o que fa-

de (lembremos a actitude dos 
cristiáns do PP para co asasinato 
de Alexandre Bóveda) e seguen 

· · subidos ao machito os que xura
ron lealdade aos Princípios Fun
damentales del Movimiento. 

Nun Estado democrático serian 
xulgados e condeados os res
ponsábeis dos sucesos ?e Vitó- • 

li~~j:~i= 
*~-W--~, -

-U @ e . 
. . ga referéncia govemo lexítimo 

a aqueles , =m:r:: anos, asi nin- _e hoúbo outros 
guén saberia quadecon un . 
que muitos · - · · 
dos ·apelidos _golpe de Estado 
que hoxe ocu.- . contra ese . 
pan altos ca~- , -
gas no 1'seu' Go~erno 
governo am_i- lexítimo 
go" de Madrid 
tamén acom-
pañaban, ain- .. 
da que noutra xeración claro está, 
ao Caudillo. . 

Pero por moito que o intenten 
sempre haberá xente que queira 
saber do pasado tal e como foi, 
por muito que o intenten a histó
ria amasa-nos que houbo quen 
defendeu a un governo lexítimo 
e houbo outros que deron un 
golpe de Estad.o contra ese Go-

-~ tJél/; ·· · 
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ria, os censores e secuestrad.ores 
da nosa memória colectiva, os 
que castraron desde o Ministério 
de Información y Turismo a toda 
unhp. xeración, os responsábeis 
dos asasinatos do Ferrol, etc ... 
Pala contra, nun Estado que to-
dos nós coñecemos os xuices 
estrela só se adican a investigar 
as desaparicións de persoas du-
rante a ditadura arxentina. 

Nun Estado democrático Ale-
xandre Bóveda, Companys, Du-
rruti, os mártires de Guernica, 
os condeá.dos de San Simón , os 
fusilados en Pereiró, no Monte 
Aloia , etc ... serian lembrados 
como defensores da liberdade. 
Pola contra, nun Estado que to-
dos nós coñecemos os golpistas 

1 e os asasinos seguen asoman-
do nos nomes de ruas e prazas, 
nas paredes das lgrexas, etc ... 

Estes días alguns "demócratas A 

progres" escandilizaban-se da de- m 

tención en Chile da Secretária do qt 
Partido Comunista por chamar-lle G 
asasino a Pinochet. Pala contra, Ol 

nun Estado que todos nós ceñe!. fil 

cernos ninguén se escandaliza te 
porque haxa algun Ministro que m 
xa mandaba cando "El Caudillo". 1 .• m 

ne 
Cando se fala da Alemánia de Hi- m 
ter segue-se a talar da Alemánia pe 
nazi , cando se fala da ltália de ca 
Mussolini segue-se a talar da ltá- m 
lia fascista, pero pola contra, é 
non se escoita talar da España 
franquista, como muito faJa-se do 
Réxime Anterior. Incluso teñen sobr 
medo a chamar-lles ás causas dá s 
polo seu nome, e poñen-se dos sob1 
nervos cando se lles faJa da Dita- tus~ 
dura. Están nervosos porque os lín_gL 
enganaron cando lles dixeron que men 
no 1939 gañaran a Guerrat agora so g 
decatan-se de que aquela só foi bre 
unha batalla, e calquer bon estra- sos 
tega sabe que gañar unha batalla ou e 
non supón gañar a guerra.• da 11 

DUARTE CORREA PIÑEIRO 
país 
xen · 

( CAMBAOO ) reflE 
fio < 

História entn 
poei 

da Literatura, na e 
dos 

(parcialmente) res 1 

Górr 

galega? drfg 
talm 

Entre as iniciativas culturais que pañé 

nos últimos meses apareceron pare 

no ámbito da literatura galega fi - ción 

gura, sen dúbida, a História da Li- os s 

teratura Galega en que ANT fixo o ion, 

unha arriscada aposta ao optar ma 1 

por unha forma de difusión pouco con1 

habitual entre nós e que visa atin- com 

xir un sector de leitores alargado go. 

e co obxectivo de chegar de far-
.Tod1 ma rigorosa e, en moitos aspee-
res e tos novidosa, a un público cuxa 
bas1 ignoráncia da própria história e 
dese dos próprios produtos culturais é 
Litei evidente. Por outro lado, esta ini-

ciativa apresenta enfoques plu- nea 
text1 rais, pola amplísima nómina de 
prim colaboradores, da nosa história li-

terária. Porén a nasa pergunta tera1 

aquí é imediata, história. literária gura 
da~ ou história da literatura? Porque 
tera1 é óbvio que os dous sintagmas 
prod non son equivalentes, porque a 

história literária dun país é mais non 
ciare do que a história da sua literatu-
foi a ra , como se entende habitual-
des< mente nos meios escolares, xor-
ideo nalísticos, universitários ... , en de-
mas finitiva, nun consenso ~acial e 
na 1 académico ,. e engloba, tamén, 

aspectos que din respeito á sua com 

difusión , á construción dun dis- na E 

curso crítico sobre o feíto lfterário, sua 
liter: 



~ · 

. ,· ·, 

' "-. 

-

. .!A ~~©~í? ®~@®~~ 19 
14 DE NOVEMBRa° DE 1996 . A NOSA TERRA . N2 752 -ANO XIX 

Mellorou Galiza cÜn respeité}a ,outrá.Srexióris da.ÚE? 
,, . - .,. ..:- /. .. ~ '· .-::· ... , - ' ·_-

comunismo. É dicer, 
duas formas de 
·ditadura". Esta 
retorcemento 
argümental, este abuso 
do sofisma, non é'. ~· 
exclusivo de Pingarrón. 
Está -de moda agora 
entre certos · 
historiadores, escritores 
e· publicit~rios . 

Miguel · Pablo X.R. -
Funcionório Decorador Pensionista 

Mari M.L. 

Ama de casa Áma de ~asa 

1 
•• 
1 

. 1 

. Os irmáns maristas 
mortos ~n Zaire 
represéntan o.utro-tipo 
-de brigadismo ~ . 

· internacional. Este pala 
boa causa. As misións 
desenvolvéronse ( só 
por casualidade) en 
paralelo ás grandes 
colonizadóns. Os -

A respeito de Andalucia 
mellorou, pero sobre iso 
que din o políticos de se 
Galiza é meno pobre' que 
outra rexións europeas, 
non sei. Se cadra Fraga 
ten razón cando di que 
melloramos, terá que de, 
mostralo. O que a xente 
non pode aber é si somos 
máis pobres que o resto 
porque non coñece máis 
ca isto e daquela non ten 
mane ira de comparar.• 

Sobre Andal~cia non te- Calquer. sabe os tinglados 
ño moita información, pe- · · que arman os políticos, iso 

Galiza meHorou. Irnos 
mellar que outrás r:exións. 
Estaba fara e desqu~ ~stou 
aquí irnos meHor. E certo 
que os de fora veñen con 
mellores coches e parecen 
máis ricos do. que nós, pe
ro non .é indkativo- da-

Claro que' Galiz~ mello, 
rou. Non sei con respeito 
a outras, pero· en campa~ 
ración. con Andalucía, 

'. 1 
1 

ro no que s.e refire á Gali, é o que quixeramos saber 
za, mellorar non mellorou os españois, óu polo me, 
nada. Se cadra o país non nos os galegas. NGn podo . creo que si mellorou. Vi, 

vo a éabalo entre a Gali, 
zá e Andalucia e aqu_ilo_ 
está moito piar. Haí moi, 
to máis paro que aqui e o -
ti-aballo píor repartido : · 
T amén están desmante --

é máis pobre que antes, dicer nada, pero para min 
pero é máis pobre con res~ que os gal egos estarI).OS 
peito a outras zonas. Tam- piar. Polo -que di -a televí, 
pouco me atrevería a di, sión, están a· darlle roáis· ~!Joi:tdlo. Debemos ser opti, -

mistas porque ternos ra
zóns· dabondo para selo . 
Que hoxe estamos mellar 
é indudábel, ñon hai máiS 
que mirar para ao redor.+ 

cer que é a rexión máis fadlidades a outfas á.uto, 
pobre de Europa ou que nomias, asi que excuso di, 
sexa das que menos nque- cer nada. O que creo é . lando a indústri"a, algo 

que aqui acorre en moita za teñen . Pero estamos que Fraga non protesta ou 
máis atrasados. • fáino pouco e asi irnos.• menor medida.+ 

sobré o sistema linguístico que lle 
_ dá suporte e razón de existéncia, 

sobre o esta-
tus social desa 
língua (funda-
mental no ca- O que un leitor . 
so galego), so-
bre os proce- deduce desta 
sos de leitura, 
ou da história 
da leitura dun 
país, etc. Sur
xen-me estas 
reflexións ao 
fio da última 
entrega sobre 
poesía femini-
na e feminista 

leitura, é que 
tamén alguns 
textos escritos 
en español son 
Uteratura galega: 

do século XIX de que son auto
res Mii Pilar García Negro, Anxo 
Gómez Sánchez e Francisco Ro
dríguez Sánchez, fundamen
talmente da antoloxía que acom
paña o correspondente fascículo, 
porque da sua simple observa
ción desprende-se a idea de que 
os seus autores quixeron revolu
cionar, e no meu entender de for
ma extremadamente perigosa, a 
concepción asente de en que 
consiste o sistema literário gale
ga. 

.Todos sabemos, e todos os leito
res de ANT sabe.n, que desde hai 
bastantes anos (concretamente 
desde a aparición da História da 
Literatura Galega Contemporá
nea de Carvalho Calero, e outros 
textos do mesmo autor) que a 
primeira cuestión de que é a li
teratura galega, que textos confi
guran o seu corpus, ficou ma~ca
da pala fronteira da língua: E li
teratura g'alega só aquela que é 
producida/recebida en galega (~ 

· non pode haber excepcións!). E 
. claro que non semp.re esta idea 

foi aceite, e continúa a non se-lo 
desd~ sectores-pliOfu ndamente 
ideoloxizados, cando observába
mos, e observamos, a inciu~ión · 
na literatura gale·ga .de autores 
como Valle lnclán, Torren~e, Do- . 
na Emilia Cela ... en función da· 
súa ·orixe,. da temática, da lfngua . · 
literária ... nunha-vontade, quer 

política de sancionar a idea dun 
país bilingüe, quer, coa boa in
tención de facer nosos, eXtraordi
nários autores que calqueFa ,li
teratura gostaria de apropiar. Po
rén a teimosia da realidade supe
ra as vontades de críticos, profe
so res e xornalistas e, quer os 
produtores dos textos (peza cha
ve neste proceso), quer os leito
res (que configuran os espazQ da 
recepción da literatura galega),
foron, pouco a pouco estabele
cendo a dialéctica interna do sis
tema que se fixo á volta do uso 
do idioma próprio do país. 

A inclusión, como fan os autores, 
de textos en español, na antolo
xia referenciada, coloca a inten-

ciónalidade destes en abrir, ou guntas, polo tanto, que. os antólo
reabrir, un debate sobre o que é - gos suxiren para o debate son: a 
literatura galega, ·e a tomar par-ti- literatura galega-é só a que está 

. · do nese debate, antes de se rea- · escrita en ·galega?, toda a litera-
lizar. 0 que un leitor, 'COmun OU. tura eSCfita en galega ·é literatura 
avisado (ainda a risco de xenera- galega?, existen dous.sistemas li-
lizar), deduce destá leitura', é que . terários gafegos (un en. língua ga-
tamén alguns textos escritos en lega e outro ·en ·língua españo-
español son literatura galega e la?}. Son estas p.s ·perguntas que 
que, polo tanto, a literatura gale- nos· trasladan a outros tempos 
ga responde a unha espécie de (p.e. á História eta Literatu_ra Ga-
biling ü is mo harmónico que os lega de.Varela Jácome), ou·a ou-
própriQs autores, noutros c9ntex- tros :espazos'-(p.e. ·o que está a 
tos e de forma valente, teñen fre~ . acontecer-coas literaturas de. paí,,. · 
cuentemente deostado. A perpl~- _ ses an!jgas colónias, como o . .ca
xidade, se otermo se me permitir; · so de Africa). Son estas as -per-: 
é grande, toda vez que o princí- guntas ás que ·os autores dan xa 
pio. de Carvalho Calero a que an- resposta sen '.teren aberto·o de: _· 
tes aludia ten sido def.~ndido pu- bate ~obre o conceito fundamen- . 
blicamente polos autores. As per- tal do noso sinal· de identidade 

•' . . 

mais prE?cipso: a língua, e o feito 
de pareceren optar por un siste
ma literário en duas línguas (con 
todos os matices que se quixer), 
ain9a dependendo do momento 
histórico e dos · contidos ideolóxi-
. co s ·dos textos, eremos difícil 
.manté-lo do ponto de vista políti ~ -
co-ideolóxico .e do pónto-.de vista 
da história da literatura galega. A 
que se non ven o feíto de apare
ceren traducidos, en anexo, te.x
tos de Olympe de Goúges ·o-u 
Stuart MHI, péro non textos en es
pañol de Pardo BC!-Zán ou Manuel 
Castro · López?. Como .,se explica 
a Inclusión nesa espécie· de Co- · 
roa. poética a Rosalia, qüe ocupa 
lugar central no libro, dun texto 

_ en -español (portanto non ,perten
cente á literatura-galega, de Sofía 
Casanova? Non · parece moi 
oportuno, ou polo· menos é discu
tíbel, dicer·quE? Ros~lía de Castro 
é un caso excepdonal~ E é ver- · 
dade que Rosalía -é excepcional 
por moitos motivos, mas; nen Las 
Literatas, nen El caballero de las 
Botas-Azules pe.rtencen á literatu-· 
ra galega, ainda que se trate de 
tex.tos excepciqnais, impresdndí
beis para entendermos a escrita 
e b percurso vital de Resalía, e 
xuslificados no proceso emerxen
te da literatur<:l galega do XIX. -

É verdade que todos, ou moitos, 

. misioneiros ian por 
·diante-coa- bo~ nova. 
Por tras viñan outros, 
xa non os relixiosos, 

- con distintos métodos 
p~ra remachar aos qu~ 
non quedaran 
convencidos. · 

.1 O BNG celebra un · 
1 · acto con pequenos e 
1 me~ianos empresários, 
1 militantes da 
: organización. A TVG 

· dalle o Sábado rango 
: _ de notícia principal. · · 

lmaxes de cadeiróns 
.valejr.os, .de .algún ·· 
empresárjo qu~ non 
ten fasquia de tal e 
-un ha-gravación de-
Beiras nun interva~o de 
dúbida'{erbal. Así veri · 
: a campaña popular. de 
navallas afi_adas e_ 
xogo suxo. Case tanto 
ten .. As campañas non 
influen máis que no 
15% da povoación e 

1: -~ -J,, -
*iu· Al 

• 



1 non modifican ó sentido 
1 de máis alá dun un ou 

. 1 dous por cenfo dos 
•• votos. 
1 
1 
1 

No anterior número 1 
1 deste xornal falápase 
1 de. Cossonay,a 
1 "emR_resa" que mercou 
1 -as conserveiras 
1 Carbal/o e Curbera e 
: - que intentou adquirir 

1 -tam~n Mássó, ap_oiada 
1 pola Xunta que non se 

1 enterou de que a -
1 . suposta empresa era 
- tapadeira dun grupo 

de-estafadores. Si o 
contara A Nosa Terra 
nos números 6.57 e 
662, despois de 
averiguar que a 
suposta trasnacional 
era só un apartado de 
Correos de 
Luxemburgo. A 
Brigadarde Delito_$ .. 
Económicos ven de 
deter agora aos 
responsábeis. É de 
supoñer que de todo 
isto terán tomado nota 

1 !gualmente os 
coordenadores do 
suplemento Negocios 
de El País que o .5. de 
Marzo d9 pasado ano 

• dedicaron unha páxina 
completa a cantar as 
gabanzas de 

. Cossonay. 

"'No f~gar San Paio 

1 
.de Vigo viviuse un dia 
cheo ·de le.d ícia, : 

emotividade e 
recolle_ment6. Na 
capela do centro 

~-

'·, .. , · celebrouse un ha 
.eucaristía na que 16 
nenes tutelados pala 
Cohsellaria de Famíliá, 
Mul.ler e Xuventude · 
recibiron a Prirheira 
Comunión". Así reza 
un íexto do número 10, 
córrespondente ao 
,mes de Outubro, d? · 
revista · F~M.X. (Famílía, 
muller,_ xuventude) que 
edita a Conselleria do .. mesmo nome. O 

1 encarregado de 

1 impartir a mencionada 
1- ·comunión foi obispo 
1 da Diócese. Menos 
1 mal, porque a . 
1 confesionalidáde . 
1 deste gov~rno é tanta . 
~ .. que mesmo cabía 

1 esperar que, no canto 

1 do_ bispo, fose o 
1 próprio Fraga o que 
1 . repartise as hóstias. + 

• ~-
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dos te~<tos incluídos (ou p.olo de,. a de Química: em Vigo '. Ve-
menos para os autores) son im- !aquí: · 
portantes ou imprescindíbejs 

' . 

carta~·es en:i ·espanhol·, -eu ·e um 
amigo decidimos protestar por 
via extraoficial. Foi curioso com-

para comprender o tema obxec- 1) Desconhego qual é a porcen-
to de estudo, e, por suposto, pa- t~g'e de professores galegofa-
ra comprender as coordenadas _!antes no tdtal ' da facultade. 
ideolóxicas e literárias en que · S_em embarg9, si podo da-la-dos 
se moven as/os . aL.Jtores, ~ mais , prof~ss©res que a ,fn¡m· rne-de
iso non tjuefe dicer· que · se· de- ' rom cla'ssé polq d~ agora: ·0% 
ban incluir, como tan os antólo- (derom-me já, 22 professores). 

., provar dous feitos : .O primeiro 
que, ao cabo duns dias, a·s nos
sas pintadas apareziam tacha-

1 das, e ao lado uns lemas novos 
. · .que diziam: · 

ges!. no carpo dunha Antoloxia 
da literatura galega (e por iso 
leinbramos o que afirmábar:nos 
no inicio: non é o mesmo histó-

- _ria da literatura talega 'que· hist&
ria literár¡a galega. Porque tam
pouco s_e pode explicar alguns 
autores da, por exemplo, Nt'ÑG 
sen Joyce, e ninguén pensa~~n -
incluir Joyce na nosa Utefatura; 
nen se. explica óon Din•s _s_en a · 
literatura provenza~, --e· nengunha 
História da Literatura Occitana 
inclúe Don D'rq:is : 

2) Tamem desconhego a porcen
tage de · al unos galegofalantés. 
Pero. para que, sirva de_ orien
tagom~ ;na minha classe, dur:ts 80 
alunas, devemos ser uns cinco 
ou seis galegofalantes .. 

3) A delega~om de alunos (gru
-po indepeñd_~nte de Química) 
rnanifestava na campanha elei
toral do ano passadó que ia- po
tenciar o uso do galego~ sem 
embargo tanto essa cam_panha 
como todo o que figérom (agás -
um acto que organigarom ·o Dia O debate aberto, pois, por Gar

cía Negro, A. Gómez e F. Ro-
. · dríguez, suma-se a outros que 

desde posicións· linguísticas di-

· das Letras Galegas) vai · sem
pre em ~sp~nhol. 

ferentes, levan ·a afirmar qu-e, 4) _Visto que a delegagom de 
por exemplo, Manuel Antonio alunas punha todos os seus 
non é escritor.da nosa literaturá 
e si o é Luís de Cam6S:s, es
quecendo, uns e outros, a His- ,,, .. 
tória da literatura como un siste
ma e os procesos de configura- . 
ción dunha memória do sistema 
.literário en· que os textos se re-
coñecen (e polo tanto en que os · .... 
receptóres estabelecen critério~ _ 
de inclusión e de exclusión) e 
que, polo que á nosa literatura 
se refere, está asente como 
únlc·o critérie de pertenza, ex
cluinte ainda que nón exclusivo, 
na língua. 

Do noso ponto de vista, ~stes
aspectos poden levar a esque
cer o que significa de aportación 
ao coñecimento dunha históíia 
oculta,, quer os textos -da ant9lo
xía, quer o fascícl!lo ; amb9s os · 
dous conteñen eleJnentós mais 
do que suficientes para discutir 
interpretacións, valorar a no·sa 
história líterária . en función, ta
mén,' das voces abafadas· das· 
nosas escritoras, 'pron-uilciar-se 
sobre polémicas 1eituras dos 
presentes_ e ausentes, etc. · -

Poden , se-·esa· é vohtade , os 
· . autores da Antoloxía reseñada, 

e ·por suposto, os r_esp.onsábeis, 
desta História da Literatura Ga
lega, reabrir un debate que, do 
noso ponto de 'vista é política
mente indefendíbel, ideoloxica
ment~ perigoso, literariamente. 
discutíbel :e· que, ,en todo_ b ca-

. so, non é suficiente, pola via 
dos féitos e;· sen o debate -inte
lectual necesário, ratificar un-bi
lin-güismo harmónico (ainda que 
parcial) e unha pax a ·que os 
autores combateron no pasado- · 
e com_baten no ·presente ;"e á · 
que moitos pomos sérios repa- ' 
ros 1ritelectuais -e políticos . De 
calquera forma, todo o quff for 

·debate, se ·cadra, é bon pa_ra 
despertar a~ormecidas concién- . 
cias de país.• 

FRANCISCO SALINAS PORTuGAL . 
(A CORUÑA) 

Galego en químicas 
Ainda que som estudante, e polo 
tanto relativamen·te novo, hai cer
tas causas que já nom deveriam 
surprendet-me; porem, e quigáis 

. porque dessafiam a maioria de
las ao sentido comum, continuo 
surprendendo-me e- muitas ve
zes cabreando-me. 

Vou-me centrar nesta carta em 
feitos que eu podo comprovar 

·case dia adiana minha faculta-

"Viva el .caste-
llano", "Maldi- 
tos nacionalis
tas", "Viva Va-. 
lladolid" ; ... 
(umha das 
p-essoa.s 'ClUe 
os pugerom 
foi umha estu
. dante espan
hola, de -Valla-
dolid, co sorri-

. so beneplácito 

A porcentage de 
professores 
galegofalantes 
no total da · 
facúltade 0% 

duns amigos dela, galegas es-
. tes último's); e segundo, num 

cámbio de classe puidemos ou
vir como dous alunes falavam 
de que o galego reintegrado, no 
que nós pugéramos as pinta
das, nem era galego nem era 
portugués, e um deles inclusso 
atirmou que estaria disposto a 
zosc.ar-lhe a quem escrevera 

14 DE NOVEMBRO DE l 99f;> 

· ellJ reintegrado (curiosame'nte 
r:iengum deles falava galego). 

5) Hai certas actitudes nalgúns 
professores e alunes que pode- · 
riam ser ·qualificadas , talando 
suavemente, de retrógradas . 
Desde que um aluno chame a 
outro tolo por falar em galego 
até que um professor afirme que 
el nom dá o seu temárjo em ga-
_ lego por se algum dia imos-estu-
dar a Madrid ~Espanha). 

6) Os livros que os professores 
recomendam nas súas biblib
grafias e os livros que hai na bi
blioteca estam em espanhol · ou 
em inglés, despreocupando-se 
totalmente de intentar mercar 
livros em portugués. 

Som consciente de que esta de
núncia pouco vai acadar, mais 
agardo que pouco a pouco seja
mos cada vez máis os que luite
mos por um ensino galego e em 
galega.• 

ALEXANDRE CASTELO 
(MARIN) 
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~Galega e · Portugués, 
entre a tradución e a leitura.directa 
Escritores dos dous país~s deb~ten ,_ _ _ 
sobre. achegar as duá~ lit~raturas con versiÓns ou edic~oris . qrixinaís · , 

*G.L.T. 

A comunica~ión entre a litera
tura galega e a portuguesa a pe
nas existe ainda que o interese 
dos escritores galegas palas le
tras portuguesas é moi superior 
ao que se dó no outro sentido. 
Ambas línguas están tan próxi
mas que p derian lerse a norte e 
sul do Miño sen traducir pero 
esta opinión encóntrase co par
tidário de que a dua língua 
pa en pola alfándega, nunha me-
a redonda que inaugura a I Fei

ra do Libro Portugués e Galega 
celebrada en Vigo e que en 
1997 · celebra rase en Porto. 

O que erve para o intercámbio 
entre Galiza e Portugal é unha 
"ideoloxia de fronteira", como a 
califica Camiñ Noia, profesora 
de literatura galega da Univer i
dade de Vigo porque "despois do 
intercámbio do Medievo, Portu, 
gal tivo ne~esidade de prescindir 
da sua cativa nai". 

Viale Moutinho propón que os 
vasos comunicantes exan as tra
duccións entre Portugués e Gale
ga: a literatura simultáneamente 
Galega e Portugue a acabara en 
tempo de Afonso Henriques des
de a que inaguramo dous idiomas 
e duas literaturas. Para Cam6es, o 
galega é sórdido e Francisco Añón 
é, por moito ano , o único poeta 
galega que mantén relaci 'n coas 
letras p<.mugue as. Despois de tan, 
t an de distanciamento, Viale 
n n ve outra solución que tradu
cir: uh xe ó Alic Vieira eu 
m c ñe id na aliza e Ferrin 
en Portugal. Tem v s comu
nicante no entido de copos: a re
gra é a inc municación o resto 
excepci n". 

X vier·Alcalá e tá c ntra a tra
ducion entre as duas llnguas e di 
que de e ñecement mútuo 
das literatura galega e portugue
sa non se dá cando se traducen 
ao castellano. "O que hai que 
deixar ben claro calé a solución 
final da grafia galega". A dlrec
tora do Diário de Notícias, Hele
na Marques, quer saber a que se 
debe a auséncia de escritoras ga-

". legas nesta mesa redonda e invo
ca o contraste da profusión de 
mulleres escritoras en Portugal 
despois do 25 de Abril. Xa que 
non hai comunicación entre as 
duas literaturas, pergunta que 

- vados·pode haber entre elas. 

A constante lusista 

Ferrin lembra que toda a literatu
ra galega que se produce desde a· 
metade do século pasado é femi, 
nina e nace baixo a figura luar de 
Rosalia. Hai unha constante na 
formación · da conciéncia na
c.ional ·galega: no XIX que é o lu
sisrno, a atención especial 'e o so-

'Jr • • •· 

· Carlas 
·~ásares, -
:Al ice 
V-jeira e 
X.L 
Méndez 
Ferrin· 
na mesa 
redonda 
que 

· inaugu
ro1,1a1 
Feíta.do 
libro · 
portu
gués e 
gal ego 
en Vigo. 

~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=--~~-'< 

ño de recuperar a metade perdida 
en tempos de Afonso Henriques. 
A pequéna burguesia galega lé a 
~a de Queiros e a Castelo Bran
ca. Os estudantes de La Casa ·de 
La Troya brindan por 4a, escritar 
galego e en Valle brilla o ollo iró
nico do poveiro. Pala contra, 
Pessoa non existe: "é un escritor 
fabricado fÓra de Portugal, impos
to aos portugueses e cun vocabu
lário tan reducido que é fácil de 
traducir. E outro tanto pasa c;:on 
Saramago, escritor fabricado en 
España". Ferrin chama a atención 
sobre o tronco profundamente 
galego do portugués, como apare
ce na saga barrosá de Bento da 
Cruz, "ainda que a tradición culta 

persega ao galeguismo sistemáti
camente desde a escola". 

A desaparición da-carga negati
va do termo Galega (Ga1ega- · 
da=asneira) é para Joao Aguiar 
unha realidade que anúncia un 
tempo distinto no que moitos 
escritores portugueses avanzan 
no seu coñecemento da Galiza. 

-Isabel Barreno coida que mellar 
que traducir seria-.. a difusión di~ 
recta do libro portugués na Gali
za e do galego en Portugal. 

Carlos Casares distingue entre o 
.interes·e dos escritores galegos 
pola escrita en portugués e pre
xuizo lingüístico dos portugueses 

a-respeito dunha língud que t~n 
· moitos xi.s. Sobré este prexuizo 
dos ~escritores portugueses, que 
segundo Casates reclaman aos es- · 
ctitores galegos obras traducidas 
ao castellano, Alice Vieira di que 
non téi:-fproblema en ler galega a 
condición de facelo de alta voz. 

Que os editores portuguese_s teñan 
máis interese por libros españois 
que galS!gos significa que perviven 
condicionamentos a respeito da 
cultura galega que lles é máis pró- · 
xima. Carlos Blanco; presidente 
da Asociacion Galega de Editores. 
tamén advirte un tempo de espe
ranza no que a tradución se incre- -
mente nas duas direccións. • . . 

...................................................................................................... . . 

. Alice Vieira, escritora po~uguesa traducida ao galega 

'En literatura estamos baixo domínio castellano' 

Alice Vieira é redactora do Dia
rio de Notícias e unha das pri
meiras escritoras portl.~guesas de 
literatura xuvenil, traducida a 
vários idiomas e 

· con vários volu
m es verquidos 
ao Galego 
(Paulina ao pia
no e Bloque 12, 
segundo 
esquerda, edita
dos por Gala- _ 
xia). Referíndose ás duas litera-· 
turas, Alice Vieira pergunta ".a 
quen interesa estar tan próximos 
e tan lonxe. A quen interesa?" 

Alguns escdtores galegos e 
portugueses dubidan d~. utili

: dade de traducir do portu
:- gués ao galego. 

Eu escrebo para mozos e nenos 
e neses caso eu coido necesá, 

: ria a tradución porque nesas 
. : · idades n on hai grándes hábi

tos de leitura e cando o leitor 
atopan·· unha língua diferente 
é piar ;· P0r ' iso penso que é 

Co tempo, tamén vostede .per
derá un leitor ad.ulto en por
tugués. 

Se fose posibel facer edicións 
bilingües seria óptimo porque 
sei de nenes que len escrita por
tuguesa. Se cadra é' unha idea 
que deben apoiarse e extender
se. Ora a literatura -infantil 
.apréséntase coma unha minori
zación da literatura cando en 
tempos de Jonathan Swift non 
existía esa distinción. No século 
hai moita literatura infantil ·pe
ro só desde hai vinte anos te~ 
mos en Portugual colecció~ de 

- libros pata nenos e mozos. 

Reacción desesperada do 
inundo das letras para arreba
tar aos ne.nos da televisión. 

L0ita épica, diría eu. Pero non 
debemos competir senón facer 
comprender que a leitúra dá un 
pracer diferente que non ten na
da que ver co que a televisión 

_pode. dar. A loita é difícil pero 

terarura ~nfanül. _Esa dinamiza
ción está a dar. un interese maior 
pdlos liEros e déixános a esp~
ranzá de que a próx.ima xeración 

. t de adult~s lea un a.lgo mais. 

Que lle interesa máis da ·Ii
te,Í'atura galega de hoxe? · 

~---------------· : p_n~ciso traducir. 
· polo menos en Portugal os pro

fesores teñen apoiado moito ali-

Coñezo sobre todo ~ aos que es
criben literatura xuvenil coma 
min : .Maria Vitória Moreno, 
Agustín F. Paz, por exempfo. A 
miña vi.sión é limitada porque 
a Portugal non chega a litera
tura galega. Estamos baixo d 
domínio castellano e tirando 
ao Viale Moutinho que sab-e 
moito da .Galiza a o coñece- · 
mento do que se pasa aquí ché~ 
ganos a ti:aveso de Madrid. Na 
mesa redonda de escritores da_ I 
Feirá ·do Libro .Portugués e Gale
ga os autores galegos falan con 
grande coñecemento _de causa 
da literatu_ra portuguesa e nós 
non sabémos nada. Nen sequer 
os editore~ pottugueses viran a 
·este encontro de Vigo para 
promover os seus libros, os seu~ 
autorés e a sua cultura.• . . . 

························~··~······························~·······················~···················· 
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Outra ollada 

. a PILAR P ALLARÉS 

~n s~r~ de meiados de· Setem, 
· bro <leste mesmo ano, a sala de cine 

. do Centro Galega de Artes' da lmaxe 
na Coruña; o se~ habitual público 
culto --ese qu~ permite contemplar 
o Nosferátu de Mumau nun s1iléncio 
absoluto. Quizais esta vez·a meia de · 
idade é·un.¡fouco-superior á acostu- · 

-macla; e ten razón_ a amiga que me 
acompaña cando di que ?-maior par
te dos asistentes ·teñen pinta de pro, 
fesores. De profes rñáis ou meños 
progres'e no!l tflll_i ·ao uso: o filme 
titu[a,se FQdo Maiar., fado. Menor e é · 
w;i.ha co-produzón franCO:portugue
sa. Sinfo non lembrar o nóme do 
director;·pero non gardei á breve 
nota informativa qúe proporciona, 
van na entrada e a películ¡:i anuncia; 
da para ese dia era outra: a fermosísi
ma Silvestre, de Joao César Moni:eiro, 
cunha Maria de Medeiros mui novi
ña recriando a atmósfera encantada 
dos cantos e os romances medievais. 
Comparte con Fado Maíar o· produ
tor, Paulo Brancq, que é a quen o 
CEGAI lle dedica o ciclo. 

~n.ciclo inteiro de c~e. dous 
meses con fil.mes produzido§ ~u dis
tribuídos por un nome dé cine por- . 
tugués non é .causa de dei:xar pas.ar, 
ao menos no noso país, e merecería 
por st só o comentário. Mais non é 
cliso do que eu quería falar agóra, 
s.enón da brétema que se nos ten ido . 
instalando na ollada e dos lentes 
que nos obrigan a ve-lo todo da 
mesma cor e a desprezar ---0u a non 
ver- o diferente. 

. úZ -
Yadomaiar, Fado 1J1enar é un filme 
bastante anacrónico: un delírio su
rrealista dos anos 9Ó, con paródias . 
de Medea, "golonniñas" e "golonchi
nas" huidobrianas e moito oñirismo 
de receita. Non sei se é realmente 
· unha boa película e non poderia 
dizer que m~ gostou. Claro que me
nos lles deveu de gostar á persoas do 
público que marcharon moito antes 
do final, ainda que seguramente ese 
desexo de abandonar a sala o senti
mos n~lgun momento moitos.máis. 

ú? . 
~o Maior é ainda un filme ana
crónico_. "Ainda" e non "xa": o que 
deveria estar fara de época por ul
trapasado, está-o en realidade por 
inaudito. Ternos aprendido a ver l_)a 
publicidade ra~iografias de pés con 
tacóns de agulla --ese autorretrato 
de Meret Oppenheim: a caveira con 
grandes aros nas orellas-:- sen nos 
surprender. Ou a non ver, talé a 
velocidade e a perda de significado· 
das imaxes. Pero no cine ternos a 
ollada embazada para calquer causa 
que rion sexa xa a história consabi
da: ·encadeamento cistoricista ou 
psicoloxista dos feítos, anécdota, yn 

- sentido. O máis, algunha pequena 
transgresó.n pennitida, os Taranti
nos de cada dia. 

~prender de no~o a ollar, vol
ver a ver. En Dead man , o último de 
Jarmusch nas nosas carteleiras', o 
índio Ninguén consola a William 
Blake, o poeta· que agora fai versos 
que son disparos, da perda das suas 

' gafas. Sen elas, ha ver mellor. O 
mundo, sen guión prévio de p'elícu
la americana, toma a ser un bosque 
misterioso.+ 

1 -
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. ·• BerrC?güetto 
apreséritase 
en Madrid 
O Sábado.16 de Novembro o 
grupÓ de folk Ber.rogüetto apre~ 
sen ta na sala. Caracol de ' 
Madrid o seu primeiro disco, 
Navicularia. Este traballlo, moi 
celebrado máis aló das no.:as 
fronteiras, consiitue, xunto coa 
Irmandade das estrelas, de Carlos 
Núñez, e As Fadas de Estraño 
Nome, de Milladoiro, a aporta~ . 
ción musical galega máis 
impo;tante <leste ano. Neste _ 

". sentido, Berrogüetto prepara o 
seu lanzamento internacional, 

-para iso a sua casa discográfica 
es tuda le:valo ao ao. Midem 9 7, a 
celebrar en Cannes e un dos. 
senlleiros rriercados do disco en 
Europa~ 

Por outra banda, Berrogüetto ta~ 
mén será notícia a partir do vin
deiro cinco de ·oecembró, data 
na que se apresenta o último. 
disco e vídeo do programa da 

· Televisión da Galiza, Xabarin 
Clube, que inclue a canción de 
Berrogüetto, O Sacauntos. • 

. -xosé Miranda 
,,, . 

preµ110 
Esquió de_ pdesia 
Permiso para·o corso é o libro de 

_ sonetos qo escritor lugués Xosé
Miranda que foi galardonado co 
prémio Esquio de Poesia, fallado . 
.no Ferrol (ver páxina 28), Lino 
Braxe, co poemário Ardora, foi o 
finalista.•· 

. 1111 ·compañias 
·de Catalunya, · 
Euskadi, 
Andalucia, 
Cuba e China 
no Festival 
de -Títeres 
A organización do Festival 
Internacional de Títeres de. 
Vigó, a celebrar do 11 ao 15 

GuieirQ. 
. CULTURAL ANOSA TERRA 

'. 

·····~··········~······································~················.·····~····························: 

Camping Cosmos, un filme belga gañá o Festival de ·Ourense 
.. Xurxo ~qir,a recebe ·o prémio ao mellor corto . . 
"•: Un xu(ado presido por .Krzysztof 

Zanussi, e no que fo.rmab,~ par: 
te Antón ReixaJ Luis Alvarez 

• Pausa, Paulina Gálvez e Adolfo 
Üqmínguez, concederon á. pelí~ 
cula belga ·"C(!rp.ping Cosmos" 
os 3 millqqs do-I Gran Prémio 
OFF (Oµrénse Film Festival). A 
decisión foi discutida eh parte 
polo público que amo$aba 3: sua 

-: preferéncia nunha votacióp. por 
• unha montaxe sueco~alemana 

intitulada Benjamin Dufa, que· 
marchou con ese prémio popu~ 

·lar debaixo .do brazo. 

O préinio para a mellar curta-
• metiaxe recaiu no coruñés Xur~ 
: · xo Cofra, pola sua obra O mata, 
: chin, un traballo de l~ minutos 
: · con banda sonora dos Herdeiros · 

da Crus. C~nta unha aventura . 

. de dous mozos metidos na · pro~ 
eura de cartas a meio _da droga. . . ' 

·?o palmarés <leste festival comple
·.: touse co prémio ?-9 m!!llor direc
:i tor para o mexicano ·osear Blan~ 

carte pola película · Dulces campa, 
ñias, unha reflexión sobre o medo 
e a soedade; como a mellar pelí~ 
·ccrla europea fo¡ destacada V oros 
.Colibri da director húngara Zsusza 
Boszoimenyi, que aborda a nova 
situación dos paises do Leste eu~ 
ropeu. O prémio á mellar longa~ 
metraxe documental fo¡ para 

-Class Danielsen por unha obra 
que recria a vida da historiadora 
da arte rusa, Dra Lada N ikilenko. 

· A ·deliberación do xurado fíxose 
' en auséncia de Adolfo Domíguez, 
que aproveitou o Festival para 
apresentar a película los Mqños, 

por el producida, e que no dia da 
clausura exibíase en Mar de Pla~ 
ta. Deixou o seu voto por escrito. 
Zanussi, do que se proxectou un
ha ·retrospectiva, chegou n~ vís
pera do fallo, pero contemplara 
previamente en vídeo os filmes a 
concurso. 

O Festival pensa na ~ontinuida~ 
de, avalado polo éxito de públi~ 
ca, que encheu as cinco salas nas 
que se realizaron as proxeccións. 
Unha das consecuéncias paradó~ 
xicas do OFF foi que o vello Cine 
Principal, restaurado tivo que ad~ 
quirir a todo meter uns proxecto~ · 

. res de 35 mm que non estaban 
orzamentado no cu te do Festi~ 
val, o que deixa a e te privilexia
do espácio públic en condicións 

· de ampliar a ua oferta cultural. t 

. . . . 
: · 

. . . ..............................................................................................•............ 
J • " ~ 

do vindeiro o "ecembro,· ten 
casºe tierfilado o programa dos 
espectáculos para escolares, 
que contará coa presenta dé 
compañias de Catalunya, 
Euskadi, Andalucia, Cuba e 

· China, entre outras. As · · 
fundóns P?ra nenas -con . 

. ofertas aos coléxios- serán no 
~ Áuditório do Cene.ello de 
Vigo asi como no Auditório do 
Centro Cultural Caixa Vigo. 
O prezo das localidades . 
mantense nas 250 pesetas . 
estipuladas o ano pasado. Con 
respeito ás funcións· de adultos, 
os espectáculos, cunha. 
progr;imación de calidade 
contrastada, estarán repartidas 
por diversos locais nocturnos 
da cidade.t 

···O desex9, 
. de M. Castelo, 
a dous festivais 
intemacionais 
A viaxeira família de ficción lite~ 
rária de Rafael Oieste, levada ao 
cinema polo dire~tor Miguel Cas, 
telo, e titulada O desexo, inícia un, 
ha xira por dous festivais interna, 
cionais, nomeadamente T orelló e 
Nápoles. O Festival Internacional 
de Cinema de T orello, a celebrar · 
do 15 ao 24 de Novembro, acolle 

_ 80 filmes de 18 países. Esta pelícu~ 
la é a única galega.que vai partici~ 

_ par no Cortocircuito, Festival Euro, 

peu de Comunicación 
Audiovisual de Curtamerraxe, qu 
célebra a terceira edición en Ná
poles entre o 2 7 de Novembro e o 
1 de Decembro. • 

• Aniversário 
da Agrupación 
A. Bóveda 
Unha série de conferéncias, acti~ 
vidades musicais, teatrais e foto~ 
gráficas serán organizadas duran, 
te os meses de Novembro e De, 
cembro por parre da Agrupación 
Cultural Alexandre Bóveda da 
Coruña para celebrar o XX Ani, 
versário da sua criazón.• 

O Fardel .da Memória r~cupera· a h.istória individual e colectiva da ·re~isténcia no 36 
Presentouse na Faculdad~ dé H.istória de Compostela 

* P.C. 

O pasado mércores 6 de no, 
vembro apresentábanse na com .. 
postelana faculdade de Xeogra .. 
fia e História O§ primeiros ¡¡, 
bros da colección "O Fardel da 
memória" da man do xornalista 
Xan Carballa e do historiador 
Bieito Alonso. Nesta colección, 

t Edicións A Nosa Terra asume 
"o compromiso de recoller e 
publicar t~stemuñas, memórias, 
biografias· e traballos que recu .. 

. peran epis9dios fundamentais 
da nosa história recente, que 

. marcaron a tra1'ectória do país 
e están ausentes dos manuais 
e das investigacións oficiais". 

Os libros "O Siñor Afránio" 
· ( verdadeira autobiografia de tres 

anos éle fuxida polo ·monte do 
deputado Antón Alonso 'Ríos) e 
"Vida, Paixón e Marte de Ale~ 

· x;andre ·Bóveda" do xomalista 
Xerardo Alvarez Galleg~ conti~ 
nuan unha liña editorial que 
desde a fundación en 1977 desta 
nova etapa de A Nasa Terra pre~ 
tende dar a coñecer as testemu~ 
ñas daqueles que detenderon, 
mesmo coa sua vida, o recén 
aprobado Estatuto galega e o le
x ítimo governo republicano, e 
dar unha visión própria dos. su~ 

cesos desencadeados en 1936. 

Na presentción na Faculdade d~ 
história falouse da existéncia 
dun "pacto de siléncio decreta, 
do desde as institucións acadé~ 
micas e políticas que pretende 
relegar ao esquecimento a todas 
aq.uelas persoas que foron xulga~ 
das polo seu compromiso políti, 
co na defensa da República, da 
pátria e dos dereitos individuais 
e colectivos lexitimamente aca, 

"_dados. M?rtires que foron pasea, 
dos e fusilados e que hoxe per, 
macenecen no" anonimato da 
memória .colectiva. Quen non 
ten na sua família algún morto 
oú fuxido ?", perguntaba no acto 
de. apresentación aos mozos e 
moias asistentes Xan Céirballa. 
''Cantos dos que sobre:viviron 
falan a,bertamente da sua loita 

-contra do fascismo?''. 

"A d~tadui-a franquista median
te un sistema de medo prolon~ 
gado por xeracións calou aos 
vencidos e a democrácia, que · 
subvenciona as liñas de investí~ 
gación .universitárias, preferiu 
que os historiadores non reme·
xesen na memória para que as 

. novas xeracións de galegas e ga
legas qirezan de puntos de refe, 
réncia porque hai que 'esquecer 

vellos resentimentos", sinalaba 
Bieito Al 'n o, quen engadia 
que "só o historiadore non 
institucionais poden falar, e a 
liberdade que lle permite a ua 
independéncia, obre opa ado". 

Ademais Bieifo Al nso, e m . 
mestre, lembrou que nas e e la 
ou nos institutos a história che, 
ga até a meta.de do século XX 
"nunca se trata a guerra e moito 
menos a resisténcia. Mesmo din 
que a Galiza foi inmediatamen~ 
te ocupada polo exército fran~ 
quista ignorando toda a oposi .. 
ción e a resisténCia que se pro~ 
longou na guerrila durante vá, 
rias décadas. Iso si, todos saben 
quen era a Beltraneja e mesmo 
.con quen se deitaba"·. 

Na apresentación insistiuse en 
que "Edicións A Nasa Terra en
frénrase coh este siléncio e 
cunha história que até o de ago~ 
ra analizaba todos os acontece, 
mentos cunha óptica globaliza
dora .e centralista", e insistiuse 
en que a función dos libros ago~ 
ra editados querian servir de es~ 
tímulo "para novas " investiga~ 
cións e, sobretodo, para adoptar 
un ponto de vista novo no que 
Galiza explica-a sua história des~ 
de si mesma".• · 



ANOSATERRA 

Dende a ética 
/. / . mais intima 

Titulo: I<lulatrfa. 

Autor: Ricardu Beiras. 

Editorial: Espiral Maior. 

Idolatría, de Ricardo Beiras é 
unha obra na que se aprezan al, 
gunhas características das que se 
poderian apuntar como salientá, 
beis nas liñas poéticas dos auto, 
res noves dos últimos anos. 

O libro apreséntasenos dividi, 
do, en canto á temática, nunha 
primeira parte titulada "Espe, 
ranzas" -na que lóxicamente 
predomina o tempo verbal do 
futuro-, unha egunda chama, 
da "Derrotas" -onde e trata a 
dor e a ausencia- e finalmente 
"Ectoplasmas" -de cricións de 
e cena m dio máxicas que 
ulen a desamor-. Centrándo, 
nos no ponto de vista formal, 
que é onde e atopa o verdadei, 
ro valor do poemário, toda a 
obra segue unha mesma liña ca, 
racterizada por unha linguaxe 
sinxela e directa. En moitas 
oca ións atopamos xiros colo, 
quiais, frases feitas e expresións 
próprias dunha linguaxe cotiá 
que por veces se toma na'l. Son 
os "tema eternos" da poesia 
(amot e desamor, posesión e 
auséncia ... ) tratados dende un 

ton eminentemente intimista e 
unha linguaxe máis aparente, 
mente sinxela, sen negar á ela, 
boración complexa do poema. 
Trátase do abandono da ampu, 
losidade formal dos tradicionais 
cánons artísticos en favor da 
forza expresiva da língua do dia 
a dia, construindo a poesia coa 
mesma matéria prima da vida. 

"Se imprimes valor 
aoque outros fan en balde 
de xeiro que os teus feitos de acotío 
son referencias da miña ética máis íntima 
ha de ser porque coma ti pensas 
é tal coma eu querería". 

Pero apoiadas nesa sinxeleza 
de léxico e sintaxe, neste pri: 

L. Unha 

IÑA 58 
G no narradores 

GALEGOS EO 1979-1996 

G~~O 

meiro poemário de Ricardo 
Beiras achamos unha grande e 
orixinal riquez;i de imaxes. 
Metáforas .novísimas que ra, 
chan os tópicos poéticos. Velaí 
o carácter revolucionário da 
poesia. O autor parece sentir o 
amor dende esa sinceridade 
fonda liberada das fórmulas e 
cliclés da "cultura sentimen, 
tal" mais so, 
lidificada e 
enraizada na 
sociedade de 
hoxe. Así, 
aparecen 
numerosas 
imaxes plás, 
ticas, inxe, 
niosas e sor, 
prenden tes, 
compara, 
cións insóli, 

O lirismo de · 
Ricardo 
Beiras, 
plasmado 
cunha certa 
narratividade 
e un léxico 
máis ben 

tas e arrisca, urbano, é 
das sinesté, 
sias (ex .: "o fondamente 
ganglio de vivencial, 
cariño que- . autobiográfico 
réndoche . 
pinzar", 
"axionllados 
coma indios 
en orgasmo", "tiven ciruxía de 
ilusión e trucos podres nas la
pelas do pixama", "engañeime 
nos teus cereales", "o meu 
amor alleo e incomprensible 
coma un ornitorrinco" ... ). 

E tamén sobre os alicerces desa 
simplicidade sintáctica e léxica, 

·-----------·-·--

Xavier Alcalá 
Marilar Aleixandre 

Fran Alonso 
Alfonso Álvarez Cáccamo 

Anxo Angueira 
Xosé Ballesteros Rei 

Xoán Bemárdez Yilar 
Darío Xohán Cabana 
Xosé Carlos Caneiro 

Ramón Caride Ogando 
Carlos Casares 
Xosé Cermeño 

Xosé Cid Cabido 
Alfredo Conde 

Xosé de Cora 
Xabier P. Docampo 

Xosé femandez Ferreiro 
Francisco X .Fétnández Naval 

Agustín Femández Paz 
Ramiro Fome 

Manuel Forcadela 
Camilo Franco 

Víctor F. Freixanes 
Camilo Gonsar 
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o lirismo d-e Ricardo Beiras, 
plasmado cunha certa narrati, 
vidade e un léxico máis ben ur, 
bano, é fondamente vivencial; 
autobiográfico. Síntese na des, 
crición de escenas poetizadas 
pero apróprias da vida cótiá, no 
gost polo detalle de grande ten, 
rura e pocler evocador, na insis
téncia na anécdota persoal, 
ainda revestida desas imaxes in' 
xeniosas e abraiantes, un pouco 
máxicas, un pouco tolas. 

"AMENCEU unha luz respon
sable e saín estirar a conciencia. 
Fóra, sobre .a herba, coma outra 
planta, atopei a unha muller 
pensando. O sol facíalle causas 
xeniais no rostro coma tristura 
de mirar e un hexágono que o 
meu amor bicaba. Lembrei que 
levaba a vida no peto da estilo
gráfica; consulteina e souben o 
seu nome. Adoptamos posturas 
de aprender; eramos posibles e 
fixemos fotos. ·( ... )" 

E é esa motivación autob¡ográ
fica que adoita caer no anecdó, 
tico outra característica <loada 
de atopar nos poemários de au
tores noves como Estevo Creus, 
Celso Fernández Sanmartín, 
Olga Novo, Rafa Villar, Lupe 
Gómez e alguns outros._ T amén 
autores sen libro individual pu, 
blicado aínda pero que veñen 
aqui, avantando coa forza do fu
turo, autores como Xandra Te, 
dín, Eduardo · Estévez, Setxu 
Sende, Emma Couceiro ou Ve, 
rónica Martíriez Delgado. 

Volvendo a Idolatría, constitú, 
en interesantes aportacións de 
natureza léxica o emprego de 
termos pouco usuais, que res, 
pande á modernización dos 
campos léxicos na última poesía 
(ex: "ornitorrinco, hall, tautolo, 
xía, vivisectada, ganglio, pán, 
creas, prostático, corticoides, 
bionautas, gillete, bonzo, sigma, 
hemorroides, heliotrópico" ... ); 
Máis aínda a novidosa e orixi
nal formación de palabras a par, 
tir de voces existentes no idio, 
ma. T emos asi termos compos
tos que conservan un trazo de 
unión (ex.: "músculo,man, ver
sos,sapo, preguntas,mexaCla, 
areas,camposanto") e ouEras pa
labras formadas por derivació_n 
a partir de termos coñecidos aos 
que se lle engade un sufixo ou 
prefixo (ex.: · "lepidopterista, 
megapálpebras, infrahome, bio, 
na,utas, desintestiñado"): Tráta, 
se este dun recurso abondo ' in~ 
novador para a nosa poesía e de 
grande forza expresiva. 

Asi se construe un texto ás ve, 
ces desaliñado pero que conse, 
gue levar á ,arte dunha forma 
sincera e verdadeira conceptos 
tan históricam~nté desgastados 
coma o do amor ou o desenga, 
no, fuxindo dos tópicos e do ri, 
gor fonnal deutros anos. 

"Ti bañaraste barnizada de solpor 
envolta nas escamas do meu mel cristali2ado 
quentes bágoas miñas lavaranche a pel . 
un poema elexido de entre as nasas vellas 

cartas 
enxoitará G teu carpo coma a mellor toalla 
repetiremo cada noite o banquete marital alí 
onde, lembrasl tan só vivían solteiros de 

esperanza". 

YOLANDA CASTAÑO 

canta de libros 

-Do hórreo ao millo 
Elixio Rivas, autor de Lingua galega, 
nivei,s primitivos, ven de publicar 
tamén en Laioven
w o seu traba
llo Millo e hó
rreo. Legumia 

-e cestos. Un 
percorrido por 
toda unha cul
tura xerada arr_e
dor dos cultivos 
perecedoiros do 
millo e a legúmia 
e sobre a cesteria, 
é abordada exaus
tivamente neste 
traballo que abranxe 
a cultura do Noroeste peninsular coma 
un todo que linda nos borde da antiga 
Gallaecia. O autor fai un tratado 
exaustivo sobre esta peza arquitectóni;. 
ca e utilitária que nos afunde nas rai
ceiras da história do país moito máis 
alá da dominación rOI"f!ana. • 

Un manual 
de História 
Anunciada desde hai tempo, ven de se 
publicar a Nova historia de Galicia, 
unha aportación ao debate e 
á divulgación 
realizada por 
X.M. Vázquez 
Varela, X.C. 
Bermejo, X.A. 
Femández Ca
nosa, Ermelindo 
Portela, Ml! Car
me Pallarés, X. 
M Pérez García, 
Ramón Villares e 
Lourenzo Femán
dez Prieto. O tra
ballo aborda desde "O 
início da ocúpación humana" até o pe
riodo contemporáneo nas primeiras 
eleicións autonómicas de 1981. Un 
manual de referéncia que Tambre con
sidera de referéncia o brigada.• 

Nova edición de 
A Trabe 
O último número de A Trabe de Ouro 
adica a sua atención aos meicis de co
municación con traballos de Tapio 
Varis (As políticas de comunicación das 
Nacións Unidas. Evolución e piopostas}; 
Victor Sampedro (Televisións rexionais: 
cadeas políticas) e Margarita Ledo (A 
tele, metáfora virtual: do visible-e do inte
lixible). Neste mes
mo número 2 7, 
entre ourros 
autores escre
ben Xurxo Bo
rrazás (O debate 
posmodemista); 
Maria Xosé 
Queizán (Femi
nismo e 
marxismo); Nata
cna Mich~l (Escri
tor artista, escritor 
meditativo) ou Ma
ria Victória Escribano 
(Ascetismo, xefatura social e here;¡._1a. en 
G allaécia a final da antigü.idade). + 

A línea de_ Valc~rcel 
Na cole1:..ción Esquío de poesía ven de 
p1.,1blicarse, wma selección. da poesia 

toda de Xulio L. 
Valcárcel, realiúda 
e prologada por Lu
ciano Rodríguez e 
co título En voz . 
baixa. Materiais es
colmados de quince 
anos de .obra da que 
Rodríguez .. esmiu:a 
as claves: concien
cia de finitude, da 
temporalidade, o 

poder fundador da palabra, a vivéncia 
plena que se afirma no amor, a procura 
2unha identidade, están no meio do 
seu concerto verbal". • 

.. 
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·oo 
Mediterráneo 
ao.Atlántico 
Título: Glenclalough. 

Grupo: Joglars e Senglars. 

Editora: Ventilador Edicións. 

Dun tempo a esta parte, o recla
mo da nova era ven discorrendo 
parella ao da música popular, no
meadamente a considerada "cél
tica", e asi, dunha estética asépti
ca estáse a pasar, sen mudar de 
~iqueta, a case o contrário, unha 
música natural, enraizada na tra
dición, expresión sentida dunha 
colectividade cultural detennina
da ... en fin, xa saben vostedes o 
que se coce a carón do move
mento folk, que é no que se enca
dra este grupo catalán, Joglars e 
Senglars, neste seu disco de apre
sentación. Pero cecáis no seu país 
de orixe non disfroiten ·da riqueza 
e variedade folki que, por exem
plo, nesta beira occidental-atlán
tico-europea si contemplamos, e 
daquela, os catro músicos recu,. 
rran nomeadamente ao territorio 
irlandés, de onde recollen o título 
do disco, "Glendalough" povoa
ción situada no Condado de 
Wicklow. 

Camiñar cos dedos 

Título: Those who were. 

Autor: Niels-Henning 0rsted Pedersen. 

Editorial: Verve 533232-2. 

Non é ~-evelar. un seg.edo ·d ic~r que o to
que deste danés é dos máis precisos, lim
pos e profundos que se lle poden 
arrincar ás carro cordas dun 
contrabaixo, e iso faise pa~ente 
desde a primeira npta do disco. O 

. músico asume o seu papel de xefe 
e igual desenrola a melodia, dei
xando que a guitarra faga os acor
des, como interc::ámbia os papeis e 
deixa que o fino guitarrista Ulf Wa
kenius (un músico que, como Rein
hardt, é capaz de dar un aporte 'clási
co' e c~lto ao jazz e que máis que se
guro escoitou ao finado Joe Pass, com
pañeiro de Pederesen eµ moitas grava
cións con Osear Peterson) leve as réde
as. O baterista Víctor Lewis --omnipre
sente nos estúdios de gravación nos últi
mos anos- proporciona un fondo eté
reo, sutil como unha gasa, que realza as 
notas de Pedersen, densas e suaves como 
o veludo e que se fan aínda málli notó
rias no tema que dá título ao disco, un 

Polkas, . reels, detalles como 
unha adicatória ao frautista 
dos Chieftains, Matt Mo
lloy, son mostras inequívo
cas da pretendida ident-ida
de irlandesa <leste grupo, 
que tamén deixa entrar na 
gravación un intre de ·fol
klore galega, en forma de 
polka -xa popularizada, 
poi.- certo, por Milladoiro-, 
e entre as colaboracións 
presentes na gravación fi
gura á gaita galega José Luis 

· Santamaría, inentres que 
un dos componentes do 

~grupo, Víctor ·Femández, 
pertencéu ao Grupo de .· 
Gaitas do Centro Galega · 
de_ B.arcelona:-. ' 

Polo seu c.u.rriculum, os 
compone.útes· de ]oglars e Sen
glars semellan músicos prepara
dos, verbo da sua formación aca~ 
démica,, xa que proceden de di
versas escalas e conservatórios. 
Como mediterráneos <.;¡u~ son, a 
sua música distínguese pbr un 
cerro acougo, que a fa¡ agradá
bel, asi como un equilibrado dis-
curso instru
mental, ne 
qüe caben 
desde som 
trad ic ionai~ 
-bodhrán, 
uilleann pi
pes-, ata ou
tros máis mo.
demos ·-bai
xo, piane 
acústico, te
clados-. 

Pero o pro
blema que te
rá o nove 
grupo é a sua 
ubicación 
nun panora
ma a cada 
máis satura-

Como 
mediterrá~ 
neos, a sua 
música 
distínguese 
por un certo 
acougo, 
que a fai 
agradábel, 
así como un 
equilibrado 
discurso 
instrumental 

do, e no que para destacar cóÍn
pre facer unha ¡::lroposta estética 
o máis persoal posíbel. De. mo
ménto quedaron nunha digna 
mostra a meio camiño entre o 
tradiciÜnal e a nova era.• 

X.M.ESTÉVEZ 

pastelito for- · 
neado.por 
Lisa NilssGm, 

unha voz ao mellor estilo de 
Anita Baker. Dos nove temas do disco 
seis son composicións próprias do autor 
e demostra que aparte de ser un imenso 
músico os seus moitísimos anos acompa
ñando ao mentado pianista canadiano 
engrandeceron a sua faceta compositiva. 
Habería que retroceder até aquel "The 
Viking" do ano 83 con Philiph Catheri
ne (curiosamente outro guitarrista que 

O brillo 
do-folk 

.... ;.-. .progres1yo 

Título: P~las ondas. 

Grupo: Vai ele roda. 
Editora: Alba. 

A música tradicional como pon
to de referéncia e partida cara 
sons elaborados, sen que na via
xe a es~ncia do legado fique des
figurado, nen sequer reconverti
do, senón en todo caso enrique
cido. Eis unha das valoracións 
posíbeis do chamado folk progre
sivo, do que este terceiro disco 
dos nasos veciños V ai de Roda é 
unha brillante mostra. 

"Palas ondas" é non só o título 
da obra senón algo asi com!3- o fio 
conductor. Cinco composicións 
levan este encabezamento -in
cluídas a primeira e a derradeira 
das dezaoito que integran o dis
co-, e son como unha guia de 
reconduz periódicamente unha 
rota marítima, engrandecida con 

canta de discos 

bebeu das ensinanzas de ReinhardÚ para 
escoitar ao baixista así inspirado. Unhas 

. cordas que podería pensarse tocadas po
los dedos de Deus, se non fose outro o 
que figura nos créditos.+ 

Título: NumberTwo Express. 

Autor: Christian Me Bride. 

Editorial: Verve 529 585-2. 

. Este é o segundo disco a no me dest~ 
xovencísimo contrahaixista que ta-

composicións do folclore portu
gués, de Alfon o X, e para o ga
legas -amái do Rei Sábio- a 
referéncias ao naso acervo on 
<lesas que polo seu digno trata
mento, revalorizan o noso patri
mónio, neste caso en forma de 
temas coma o titulado "Floripes 
na Terra 
Cha", comun 
ao território 
do Minho en Non terán o 
ambas mar
xes; outra no
ta galega per
ceptíbel ~ a 
colaboración 
de Uxia no 
tema "A Rou
pa do Marin
heiro", autén
tica antoloxia 
da exquisitez. 

"A Galiza ... 
companheira 
de sempre!" 
adican os 
compoñentes 
do grupo esta 
sua nova en-

suceso que 
están a 
acadar os 
Chieftains 
co seu 
"Santiago", 
pero velaqui 
teñen unha 
das 
inxustizas 
do mercado 
discográfico 

trega, e é de agradecer o agarimo 
co que trataron ·as composicións 
galaico-portuguesas presentes na 
obra. Non terán o suceso que e -

mén fa¡ gala do seu bo tino 
como compositor asinando 
seis dos dez temas que com
poñen este traballo. Un dis
co, ao uso dun cuarteto de 
hard bop, conceptualmente, 
r;ná·is hq;moxéneo que o ~nre
rior. 

· Un traballo non tan intimista e 
cunha producción mais á ameri
cana, pero dotado dunha alma 
própria polo que é difícil resaltar 
algun tema sobre os demais. Qui
zá sen un toque tan incisivo como 
o de NH0P, Me Bride' é un bai; 
xista de texturas, un mús ico no que 
se reflicte unha madurez inusual no 
seu despoxamento do papel de '.'star'1• 

O mozo acompañ~Juse para facer o disco 
de Chick Corea /Kenny Barron no pia
no, Gary Bartz/Kenny Garrett no saxo 
alto e Jack De Johnette, inconfundíbel 
triscando os pratos, criando figuras e 
provocando aos músicos, sentado detras 
da batería. Resulta moi interesante es
coitar a altemáncia que acontece entre 
o toque fino e elegante, 'tímido', de Ba
rran e o ataque das notas breve, case'ex
tempóreo' de Corea. 

ANOSA TERRA 

rán a acadar o Chieftains e eu 
" antiago", per velaqui t ñ n 
unha da inxu tiza do mercado 
di cogriffico, xa que o traballo 
do irlande e , nesta ocasión, 
apena pa a pe er un producto 
"souvenir", frívolo en boa parte, 
cando non chabacano, e en con
tadas ocasión con nota de bon 
gusto. En cámbio, Vai de Roda 
deron unha produción pre idida 
por un critério coerente, desen, 
rolado en base a unha variedade 
musical que se agradece na ame
nidade da escoita. 

Pero a· bon facer dos ete músicos 
portugueses non se entenderia 
sen o liderazgo do mentor de V ai 
de Roda: Tentúgal, arquitecto 
vencellado ao mundo do ensino, 
e tamén constructor 'de ólidos 
edifícios sonoros; como in tru
mentista, manexa unha grande 
variedade instrumental, que vai 
da sanfona ao ferrinho , pasan
do polos intetizadore , etc. O 
grupo complérase, entre outro , 
co son de in trurnent coma 
acordeón, guitarra portuguc a, 
gaita de foles, vi lin e tamén 
no temas cantad participan 
corre pondente voce . • 

X.M.ESTÉVEZ 

Hoxe, 
poucos baixistas se 

ccmtentan con tocar negras e resulta 
cada vez máis normal camiñar attavés . 
das notas criando novos pasos na har
monía, o que tecnicamente recebe o 
nome de walking bass, técnica na que, 
ao igual que Pedersen, Me Bride é un 
maestro. 

Dous discos formalmente ben diferen
tes, intimista e máis patente no 
primeiro a autoría, homoxéneo e vi
brante -sin chegar á aftura do ante
rior- o segundo. Conteñen boa músi
ca, os dous. • 

C.SOAXE 

A 
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Esta semana celébrase o V Congresso-Internacional d~ Língua galego--portuguesa na Galiza 

· Mª do Carmo Henríquez Salido, pr~sidenta da AGAL 

'O galega senda sub~tancialmente partugués .. ten _-que manteras suas señá? de tdentida_áe' 
f , ' -

* XAN CARBALLA 

' ' 
"Calquer política lingüística sempre estará chamada ao fraca-
so se non encaixan ben as pezas e se afirma que o corpus do 
galego é o gal ego-portugués e non o galego-español", conclue 
a presidenta da Associa\:om Galega da Língua (AGAL), nos 
dias que transcorre o seu V Congresso, que homenaxe ao lin
guísta catalán Joan Coromines e no que están presentes per
soalidades da releváncia de Eugénio Coseriu ~u Azevedo de Filho. 

Chega a AGAL ao seu V Con; 
greso. Que balance fai destes 
encontros? 

Foi e é unha maneira de que re
flexionemos en voz alta povos e 
cidadáns europeu sobre a pro
blemática das nosas línguas res
peitivas. Ademais dunha compo
ñente científica tamén pasamos 
r vi ta a ituaci 'n do galego e da 
sua literatura. Axuda tamén a un 
intercámbio entre xentes das 
tres universidades galegas sobre 
o pre ente e o futuro da língua. 

Á vista dos últimos informes do 
Mapa Lingüístico, como consi
dera a situación do galega? 

Vexo que é unha realidade que o 
galego perde falante . Pero en 
contrapartida o galego que hoxe 
e fala apresenta maior corrección 

que o que e falaba hai dez ou 
quince ano . Ainda que eu non 
estou dacordo coas propo tas e as 
nonnas elaboradas polo ILG dé
bese recoñecer que o grau de co
rrección ten mellorado bastante. 
Foqnas como pueblo, Dios, gallego, 
anima/e , teñen desaparecido e té
ñense recu erado formas que de-
arareceran da conversa diária. 

Que prioridade de poütica lin
güística marcaría para mudar e -
ta ituación de p rda de falante ? 

tra emblemática do español. Por 
razóns estratéxicas, tácticas, de 
sobrevivéncia e de trabaUo podo 
entendelo todo, pero vai sendo 
hora que nos decatemos que a 
opción de sobrevivéncia é o ga, 
lego-portugués. 

Pero hai roáis pezas que a grafia 
para avanzar na normalización. 

Hai moitos aspectos pero é pri
morial mudar atitudes e com
portamentos. De pouco valeria 
galeguizar o ensino ou mon\ar 
equipas de normalización sen 
ese cámbio de mentalidade, que 
asuma que o galego é a língua 
nacional de Galiza. Por moitos 
nh que haxa nos textos, revis_tas 
ou libros en galego reintegrado, 
ou hai conciéncia individual e 
vontade colectiva ou camiña
mos sen rumo. E para iso precí
sase un proxecto nacional que 
nunca vai vir. de partidos que 
dependan de Madrid. Estou coa 
opinión de López-Suevos de que 
a normalización lingüística só 
virá acompañada dun proxecto 
económico, político e social de 
normalización máis ambicioso. 

A norma, por outro lado, non é 
inocente. A Académia Española 
decatou e que a ortografía é un 
factor fundamental á hora de 
man ter a unidade do idioma. Se 
nó e crebemo A Corunha en 
troque de A Coruña, e tamo 
axudando a e pertar a concién
cia da xente, porque fa¡ ver que 
temo un sinai de identidade 
qu non coincid n nece aria
ment co e pañol. 

Mantendo unha dialéctica de ten
sión sobre a norma, non se divide 
o esforzo a prol da normalización 
e se xera confusión na xente? 

Ese é un tópico f?-lso. Os que iso 
din teñen intereses bastardos en 
que se use unha determinada 
norma. Eu falo con calquera, cos 
meus alumnos, e ninguén me di 
se son ou non lusi ta,e non quero 
cair nesa trampa. E grave que 
non teña habido encontros ou 
contactos para decidir sobre algo 
tan fundamental que afecta aos 
galegos. O debate sobre a ·nor
ma on unha constante de sem
pre, desde as lrmandades da Fala. 
E sen ese debate sobre a nonria o 
número <le españolismos que ofi
cialmente se consideran galego 
seria enorme. Con este debate 
contribuiuse a frear a avalancha 

A. IGLESIAS 

de con~iderar galegas formas cla
ramente españolas. Desde o 1982 
é _moi grande a cantiélade de léxi
co que se incorporou porque es
taba vixente ese debate e iso hai 
que consideralo con optimismo. 

A AGAL fai algun tipo de 
proposta de aprmdmación nor
mativa? 

Nós ternos unha posición clara 
no Prnntuário ortográfico galega 
de 1985. Sendo realistas· a polí
tica que ternos que fac~r é de re~ 
sisténcia: estamos sen subsídios 
e hai xente reintegracionista 
que se entrega ás prebendas do 

poder (dar cursillos, receber pré
mios, acceder a P?.Stos, ... ) ... 

••• pergunto pola proposta míni
ma que aceitarían para avanzar. 

o galego sendo substancialmente 
portugués. ten que manter as suas 
señas de identidad.e. Nós, desde 
unha modéstia absoluta, estamos 
alfabetizando, facendo cursos de 
gal ego, o noso congreso cada tres 
anos. Outras actividades que asu
míamos nós ao princípio lévanas 
agora unha manchea de grupos 
de base, de xente nova, toda ela 
nacionalista. 

O cámbio mínimo que considera
mos nécesário é implantar o uso 

· do nh e do lh en troques de ñ e de 
ll. E a partir de aí poderiamos . 
construir futuro . Pero quera que 
se me entenda ben. Hai que res
peitar a cada persoa e a cada co
lectivo no entorno en que están, 
e ser posibi.lista. Non lle vou pe
dir a un profesor ou a un x6malis
ta que se martirice. Pódese ser
reintegracioni.sta ~ non ser parvo. 

Como valora a situación do in
ter<;ámbio cultural de Galiza 
con Portugal? 

Pódese di.cerque se cumpre o mi
to dos dous namorados aos que os. 
país. non deixan casar. Os encon
tros, intercámbios e ·tomas de 
contacto que está habendo na 
práctica non soh efectivos. De 

- pouco serve que alguns galegos 
compren libros e vexan que o por
tugués é unb.a forma da mesma 
língua que o galego, se non se 
acompaña doutras propostas. Hai 
moita actividade de cara á galería. 
E no ensino estase machacando 
continuamente coa idea de que o 
galego e o portugués son línguas 
diferentes. Moitas veces teño ob
servado como nas miñas clases de 
gramática histórica, pergunto co
mo se di en portugués olio ou per
na ou calquer outra palabra e du
b idan, porque non pensan que 
poda ser igual que no galega ou 
dalles medo esa identidad e. V elaí 
o resultado dun afastamento inte
resado que non pode ser. • 
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Manuel Rivas ou a naturalidade de bullar unha mazá 
Recibiu o Premio Nacional de Narrativa 
* M.V. 

Co Prémio Nacional de Na
rrativa que se ven s~mar a 
outro recente, o Torrente Ba
llester, o xornalista e escritor 
coruñés Manuel Rivas parece 
confirmar o bon momento 
que, segundo moitos críticos, 
vive a literatura galega. A 
pontevedres_a Fina Casalderrei 
recibía tamén a pasada semana o 
Nacional de Narrativa có'rres
pondente a · literatura infantil. 

Non é a primei_ra vez que un gale
go recibe o galardón que agota lle 
foi outorgado a Rivas. Máis ben 
este prémio reptesenta a consol.i
dación da preséncia da literatura · 
galega neste marco. Antes mere
ceran os dous millóns e médio cos 
que está dorado autores como Al
fredo Conde ou, no apartado in
fantil Xavier Docampo. Este ano 
chegaron á final con Rivas oito 
narradores en castelán e un en 

euskera. A obra que mereceu o' 
agasallo foi Que me queres amar? 
(Galaxia), un libro de cantos no 
que a crítiéa xa destacou un. rela
to en especial, o titulado A língua 

XURXO S. LOBATO 

das volvoretas, onde un neno que 
admira ao seu mestre acaba por 
insultalo na sua despedi_da, unha 
vez que é detido a consecuéncia 
da sublevación militar.do J6, des-

pois dun grande choque emocio
nal e en médio da onda de medo 
que percorre á sua família. 

Rivas que destacou moi cedo no 
xomalismo, através das suas co
laboracións na revista Teima e 
no diário El Pais, participou ta
mén en proxectos como o do 
Diario de Galicia do que foi vice
director. Colaborou, polo de
mais, na maioria dos xomais ga
legas. Actualmente mantén un
ha sección fixa neste semanário. 
Pronto tamén comezou a i.ntere
sarse pola literatura, tanto atra
vés da poesía, como da narra
ción. As suas obras Un millón de 
vacas e Os comedores de patacas 
(ambas en Xerais) ituáronse no 
seu dia entre as máis vendidas. 
A adesión que lle profesan moi
tos leitores poderia basearse na 
sua opción pala claridade formal 
e polo naturalismo de fondo. Ri
vas non procura a sofisticación, 
nen as "vangardas" e confórma e 

coa descripción da textura dos 
obxetos máis próximos, ao modo 
do seu admirado Berger, e dos 
sentimentos máis habituais e hu
manos: O seu despunte como 
narrador acadouno, con todo, 
coa recente En salvaxe compaña 
(Xerais), unha novela na que 
mostra un importante domínio 
da línguaxe e as suas verdadeiras 
aspiracións como novelista. 

Como tantos outros escritores 
que foron ao tempo profisionais 
dos periódico , Rivas nunca de -
cuidou o eu traballo xomalí ti
co e algunhas das uas mellore 
páxina forman parte precisa
mente de reportaxe . Unha b a 
mostra encóntra e en Galicia, el 
bon ai atlántico (El Pai -Agu ilar) 
onde reflexa, de d unha visión 
per oa l, paisax s e acontece-
ment s rnle c ma naufráxio 
da C ta da Morte u a perip -
cias dun do "guerrilheiro " da 
pa ada década.• 

_Os promotores de Encrucillada lembran que a lgrexa traspasa 
.os límites da sua administración 
A publicación cumpre vinte anos tentando 'vivír a fe co compromiso coa realidade galega' 

*C.V. 

Durante dous dias, máis de 
duascentas persoas debateron 
en Compostela a situación da 
lgrexa galega no posconcílio 
no XI Foro Relixión e Cultura 
en Galiza, nun acto que serviu 
tamén para conmemorar os 20 
anos de existéncia da r·evista 
Encrucillada. 

A defensa dos intereses de Ga
liza. desenvolvida desde a pró
pria lgrexa pilotou nas refle
xións dos ponentes que, como o 
teólogo Xosé Antón Miguélez 
·alertou sobre a ne.cesidade de . 
non confundir "a lgrexa co seu 
aparato ou administración". 
Asi, na mesa na que catro "leí~ 
gos" fixeron as suas peticións á 
lgrexa galega, as demandas do 
ex-deputado e abogado labora
lista Fernando Martínez Ran-

dulfe aos presentes para que 
abandonaran a institución ba
teron coa convicción .xeral no 
foro de continuar cu~ activis
mo crítico no seo da lgrexa. 
"Deixade de de dar apoio críti
co a ese aparello porque creo 
que o alenta· en lugar de dete
rioralo" dixo Randulfe para pe
dir que non deixaran de "facer 
o posíbel por explosionar a 
lgrexa e .calquer estrutura de 
domínio''. 

Na mesma mesa o escritor Ma
no lo Rivas lamentou que a 
"proxección exterior sexa do 
Observatori de Mondofiedo de 
forma que parece que se aporta 
un novo Jesus Gil" mentras 
demandou que non se ;eguise a 
"crucificar a língua, a criación . 
maior dun povo, e nos de!xen 
enterrar aos nosos mortos da 
forma que queremos". O m~-

delo de compromiso dos mem
bros da lgrexa volveu a ter o 
nome d_e Moncho Valcárcel, 
lembrado en repetidas ocasións 
po1a secretária xeral do SLG, 
Lídia Senrra quen ademáis re
clamou que se pasara de "predi
car a ' escoitar, que sexa unha 
Igrexa galega ao servizo das ne
cesidades da sociedade galega" 
xa que non pode ser "neutral 
ante as pol'íticas agresivas dos 

· govemos da Xunta, estatal ou 
da UE con exemplos como as 
cotas do leite, o afondimento 
dos prezos dos productos gan
deiros-.. :; ten que posicionarse 
na defensa dos traballadores 
gale,gos". No entanto para a 
sindicalista, cómpre que a im
plicación non supoña "suplan
tar as organizaci.óns ·que a xen
te ten" e asi loubou o traballo 
que desenvolve o Movimento 
Rural Cristiano. 

O exercício reclamado aos ca
tro participantes chocou no 

.médico _Manuel Guerra Cam
pos cun "fillo descontento" 
que lle pediu á lgrexa que "es
perte e se desvista, porque ten 
moitos refaixos, e se mire ao 
espello porque pode crerse un
ha diva e despois faga un esfor
zo por formular a fe de forma 
axeitada aos tempos nos que 
vivimos". 

Foi o crego Xosé Antón Mi
guélez quen, unha vez manifes
toÜ o seu credo de ser lgrexa na 
que tamén agraman "froitos de 
solidariedade" nos que mentou 
a representantes da teoloxia da 
liberación e moi especialmente 
aos misioneiro en Africa, res
postou ás catro intervencións 
globalizando o seu posiciona
mento nun pulo pala "galegui
zación total que é darlle a pala-

CA.1VIIÑA.NI>O COA. ~ISTORIA. 
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bra ao povo galego e escoitalo". 
O mesmo compromiso, segun
do os promotores, que levou 
hai xa vinte anos á creación da 
revista Encrucillada da que ai
ron ininterrumpidamente cen 
números. 

Como "unha reflexión ena e 
profunda que naza da realidade 
e viva na acción" definía e no 
seu nacemento e asi segue a er 
con duas .décadas ás costa para 
a secretária da publicación En
grácia Vidal quen destaca o 
"compromi e pecífic con 
Galiza e a vivéncia da fe 
nunha implicaci 'n c a reali 
dade galega". A r vi ta sub ·i -
te a meio de ub cripci ' n e c 
traball gratuit do JO mem
bro do c n ello d r d cci n 
e os colaboradores que tiran 
pontualmente cinco núm ros 
anuai á rua. + 
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Morre Ricardo Palmás, -Xomalista galego na-emigración 
Castelao, prosa áe extlio e.A effiigr~ión galega na Arxentina entre as suas obras principais 

Só tiña cincuenta e seis 
anos, cando un súpeto ata, 
que ao corazón no aeroporto 
inglés de Heathrow, regre
sando a Lisboa, levoulle a 
vida o pasad~ 1 o do mes de 
Novembro. Ricardo Palmás, 
xornalista na Axéncia EFE e 
colaborador de A Nosa Te
rra, estaba a preparar un 
traballo sobre as obras ga, 
legas do ciclo artúrico. O 
seu corpo foi soterrado na sua 
cidade natal, Buenos Aires. 

Ricardo Palmás deixa. unha obra 
por facer, e me mo a i alguns 
do eu traballos axudaron a di, 
vulgar cabalmente a realidade 
da emigración e do exi liados. 
Nacera o 2 de Xaneiro de 1940 
en Buenos Aires, filio de emi
grante de Pontevedra e Lérez. 
Estudara na Arxentina Língua e 

Literatura Poruguesas e Sociolo
xia na Uri.iversidade do· Salva
dor, integrándose axiña no mo
vimento dos xóvenes galeguistas 
que pulaban na Arxentína por 
dar un novo xiro ao nacionalis
mo galego refuxiado no exílio. 

No 1959 está cos fundadores do 
Grupo Alén Mar, no que s~cede 
a Eduardo Blaí'.ico-Amor como 
encargado dos cursos de galego; 
ho 1964 é secretário da Irmanda
de Galega, fundada a iniciativa 
de Castelao pouco despois de 
chegar á capital arxentina, e que 
durante vários anos editaría a 
cabeceira de 'A Nasa Terra no 
exílio. 

O labor de Ricardo Palmás é 
contínuo na emigración, como 
conferenci ta e como autor de 
vários libros que axudaron a co-

ñecer realidaqes q~e o franquis- · 
mo con tribu ira a deturpar e 
ocultar. Del é o libró, editado 
polo Patronato da Cultura Gale
~a e!1 Montevideo, Castelao: 
prosa do exi1io, na que están in
duidos rextos políticos de gran
de calado, moitos dos· cales non 
tiveran acollida nas edicións do 
Sempre en Galiza .. Palmás tamén 

. publicou Pelerinaxes (Montevi
deo, 1965), A emigración galega 
na.Arxentiru;i -(A Coruña, 1978), 
La emigración Jno volume colec
tivo Los Gallego~); e prologou li
bros como Cartas a Rosalia de 

. Teresa Barro, con quen coinci, 
diu en Londres cando estivo tra
ballando na'capital inglesa leva
do pola sua itineráncia como co
rrespondente de prensa. Despois 
duns anos en Brasília actual~ 
mente estaba a traba llar na sede 
da EFE-en Lisboa.• 

Palmás nunha foto 
de mocidade cando 
tripaba as ruas da 
sua Arxentina natal. 

BUENOS AIRES NOS 60 CON MOTIVO.DE BLANCO AMOR 

Víramonos pola derradeira vez en Madrí, no parque do 
Retiro, pola entrada onde está a Porta de Alcalá. 
Eduardo Blanco-Amor viña da Feira do Libro e eu ía 
para ela. Foi o acaso que fixo· que nos atoparamos nese 
día e mes -non sei cales- de 1978. O mesmo nos 
a~onteoera en Barcelona -véspera do Nadal de 
1970- no Carrer dels Banys Nous, na cidade vella, 
que collerarnos con igual destino: a catedral. 

Aquela vez foi a última na que falamos antes do seu pa
samenro e esta a primeira desde que deixara a Arxenti~ 
na, nunha abafante tarde de calor porteño nos inicios 
de 1965. Eduardo Blanco-Amor fardado para o fr(o e a 
pingar uor ... 

En Barc lona -ne a grisalla mañá de invernía- acaba~ 
m metid nun café a lado do xardfn nd~ se ergue a 
e tatuad Ramón Berenguer llI e en Madrf terminamos 
p r ir cara o ho tal Galicia, no que e aloxaba, perto da 
Gran Vía d difici da Telefónica. Fomos a camiñar 
de vagariño, á raxeira do sol da primavera, con prolon
gadas parada a ch u que atrapallaban a xente que an, 
daba a carón de nó . 

Foi en Bó Aire , n 1960, cando comecei a tratar ao 
. Blanco~Amor nos cursos de galega que deu ese ano --e 
repetíu no eguinte- e dos qu~ fun o seu continuador. 
Organizáraos a Asociación Arxe.ntina de Fíllos de 
Galegos, constituida por suxerencia de Xosé Neira Vi- · 
las, quen collera a ideh dunha noticia aparecida nun 
xomal sobre a formación en 1959 nos Estados Unidos 
-coido que en Nova Iorque--d unha entidade de f¡, 
llos ou descendentes de italianos, ainda que a versión 
dos servizos secretos arxentinos resultou ser, polo que 
sei, bastante diferente. 

O Pepe Neira e a sua muller, Anisia· Miranda, funda, 
ran dous an·os antes a "Feira do Livro Galega", á que 
lle deron por nome "Follas Novas". A sua sede estaba 
no número 3035 da rúa Asunción, no bairro de Devo, 
to . Era tamén a casa deles, que -co seu patio central, 
a sua galería traseira e o seu pomar posterior- lem, · 
br.aba vagamente e tan lonxe as moradías tradicionais 
mediterráneas. 

"Follas Novas" -sostida "perdendo carros e recobran~ 
do vontades para Galicia", como d'xo o Luis Seoane 
no remate do limiar que lle puxo as "Historias de 
Emigrantes"- foi unha das últ·imas iniciativas renova
doras nascidas. na emigración galega ·na Arxentina. O 
Pepe e máis a Anisia montaban p seu tenderete en ac
tos e celebracións en muitas das nosas sociedádes. 

· Eran como moinantes, ainda q<ue non viñan de Lérez 

RICARDO PALMAS 

nen argallaban, pois únicamente vendían lib_ros. E~co, 
llían o volumiño certo para o cliente ocastonal. Aquel 
que procuraba o nome do .torrón nativo imprirnido -
podía valer a Guía de Galicia de Otero Pedrayo- ou · 
aquel outro que quería entregar un agasallo aos pais. 
"Algo que lles recorde a Terra, sabe?". 

Ambos se coñeceran nas Mocedades Galeguisfas, for
madas en 1953 na liña do idearió arredista que en Bós 
Aires encarnou na década de 1930 a "Sociedade 
Nacionalista Galega Pondal" e que deixaron de fun, 
clonar uns anos máis tarde para volver a rexurdir fu
gazmente en 1960. 

A época das Mocedades coincidiu coa miña entrada na 
adolescencia, na que tiven por actividades fundamentais 
-alén de agarimar todos os biosbardos do tempo- latar 
e engolir filmes, ir ás jam-sessions do Hot,Club e ler po
licial británicas, que acabaron -xunto con Dickens
por me facer familiares tantos nomes de Londres antes 
de vivir alí cuase unha década. · 

Por eses anos xa lera os "Cantares" e no colexio un 
compañeiro de apelido Pardo -o seu nom~ foxíu-· 
descobrframe os versos galegas de García Lorca. Poe
mas -de tan ensarillada historia- sobre os que o 
Blanco Amor dará unha conferencia na Sala Castelao, 
en 1959 ou 1960, na que describíu os manuscritos, que 
pola primeira vez mostrou en público. Non me recor:9o 
se falou en castelán ou se o fixo en galego. A fita debe 
de existir no Centro· Galego de Bós Aires, xunto con 
muitos outros testemuños gravados de intelectuais que 
constitúen ~se non se perderon- un formidável ar
quivo sonoro que hai tempo debía estar copiado e 
éonservado en Galici~ ·de haber unha política cultural 
coerente sen a única procura do prestixio. Obxetivo 
que non produz máis que fachadas como as gue man, 
daba erguer o marechal Potenkin. 

-Nese tempo que vai desde a criación das Mocedades 
até a formación do grupo de Fillos de Galegas -no 
que aparec~ron· tamén a- Asociación Galega de Uni
versitarios, Escritores e Artistas (AGUEA) e a Edito, 
rial Citania- Bós Aires era unha cidade onde o eco- ·· 
ar de Galicia non estaba metido apenas ri.a buxina dos 
emigra.dos. 

Daquela nos estantes e mesas =das librarías de- veiio 
podíanse atopar volumes de · "Camino de Santiago", · 
de "'Dorna", de "Hórreo", de "Pomba" ou algunha 
edición máis antiga da "Biblioteca Gallega" de 
CIAP. Os libros de Nós e das editoras galegas ante, 
riores á Guerra Civil eran. extremamente raq:1s. Libra-

rías nas que non era estraño dar co Emilio Pita, qu~ 
ao longo de anos de remexer nelas conseguira formar 
unha espléndida biblioteca - riquísima en primeiras 
edicións galegas, españolas, francesas ... - perdida pa
ra Gali<;:ia pola ·.estulticia das autoridades oficiais ga:
legas, e . non só elas, que deixa.ron que se venciera por· 
metro. _ · 

·Claro está que ,esa dimensión galega na vida· porteña 
non a daban únicamente os líbros editados por Seoa
ne e Cuadrado. Unha noite calisquera era a-Radio do 
Estado a transmitir, no seu cid.o de teatro, unha obra 
de Valle lnclán, ou na tarde dos sábados era ese rapa, 
zolo emigrado - que imaxinara Roberto" Gil, se mal 
non me lembro- a .falar de "ala" onde deixara a -sua 
nai, pola Radio Splendid. Cecais o personaxe era un 
pouco "naive" e un- chisco sentimental, mas tiña a .· 
dignidade que non había na Cándida, no Xesús, no 
Ramón e noutros "-galegas" - palermas por natura- _ 
herdeiros directos dos inventados primeiramente en 
Madrí, €.!:- Sevilla, en Lisboa ... 

Podían ser, tamén., os músicos -pintados por Seoane 
nun dos teitos curvados da Galería Santa Fe -inau, 
gurada en 1954 ·cando a ~venida que lle daba nome 
estaba no topo da sua sona comercial e social- nu 
nas figuras que deixara Colmeiro -nas Galerías Pacífi~ 
co na década anterior_. Podía .ser, María Casares, co 
seu ríspido, a leml:irar a sua· orixen coruñesa nunha 
entrevista calisquer cando actúaba en 1957 co INP de 
Jean Vilar no palco do Teatro Nacional Cervantes e 
·excepcionalmen.t~ no Tea'rro Colón porque no outro, 
apesar do seu tamaño, non collía todo o _público que 
día tras día formaba fila dfante da-billeteira. 

E se o teatro, se o radio e eses murais -ou as pinturas 
de Maruja Mallo no cine Los Angéles- non· er:an su; 
ficientes· para levar do lonxe rumor.es galicianos, eles 
podían vir nun artigo sobre. o nacitnento ·do naciona
lismo galego no xornal "Noticia~ Gráficas" -que le, 
vaba Manuel Agromayor:-, sempre leal a sua "patria 
anterior"- ou un escrito do mesmo Blanco Amor en 
"La Naciór{", enviado de¿de Galicia ao r~gresar pola 
.primeira vez cuase vinte anos despois de rematada a 
Guei;ra Civil ou, ~esmamente, a inesperada chamada 
telefónica que alguén recebía -un. 25 de Xulló
pois un novo cliente soubera ese día pola rhañá :._no 
xornal ou no radio- que os galegas celebraban nesa 
data a festa maior da sua Terra. • 

Extracto dun artigo ele RICARDO PALMAS no libro colectivo annado 
· por Xosé Neira Vilas, Eduardo Blanco Amor, 

. desde Buenos Aires - Edicións do Castro. 1995 

• 
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Ainda hoje aquele . tiro continua 
r~ssoando em minha vida... -

tI ai moitos ensaios e trata~ 
dos sobre os efectos vene-

., nosos e devastadores dos 
imperialismos europeos en Afri~ 
ca, chantados coas botas do ra
cismo -~ o militarismo. Pero non 
encontrei ningún texto que ex
plicara mellar todo iso que un 

. breve relato do. escritor mozam
bicano Mia Cauto titulado O 

. dia em que fuzilaram o guarda-re
des da ,minhá equipa, incluido no 
libro .Cronicando-, publicado ria 
editorial portuguesa Caminho 
en 1991. -

É unha historia moi sinxela, 
que dura o tempo en que se to
ma un .café ou. se fuma un ciga-

Só un _tiro. en Mapllto 
• .. • _.. • - 1 ... • .,. • 

rro. É un contiñQ. Unha pedri
ña de toque. Unhaºpequena 
anécdota sucedida nun bar de 
arrabaldo de. Maputo, ar.redor 
dunha 111esa de matraquilhos, 
dos que ·nós chamamos futbolíu 
(xogo inventado, por cetto, po
lo anarquista galego Alexandre 
Finisterre). · Pois ben, nese frag- · 
mento de aire, nesas tres · follás 
de papel, está contida e·cbntada· 
de xeito m~istral a parte má.is 
estarrecente e dramática da his-

, toria do mu·ndo. Quen qtieírp. 
'. contar o que é a xenofobia, a 

semente diabólica do odio; só 
ten que acodir a este sinxelO re
lato no que non hai doctrina. 

0ó hai u'n t-i~o . Un tiro no 
que ninguén· marre. Sen
sangue visible. Pero é un ti-

ro, tre.m~ndo, 9~soladpr, que ~coa 
ata nós, l_ectores, que. nos deixa 
sen· fala, e continuará resoando 
para sempre nas nosas vidas: . 

Canta Mia Cauto a histo
ria· duns rapaciños negros 

. que van ver as partidas de 
futbolín no Bar Viriato. A . esta 
taberna acoden tamén 'soldados 
do exército colonial. E póñense 
a xogar os uns contra os outros, 
brancas portugueses contra-.pre
tos mozambicanos .. Perden os 
soldados e non pasa-nada_ Ao 
primeiro, mesmo hai moita bro
ma. En xornadas s-eguintes con-

' tinuan os desafios e as parfidas, 
con sucesivas derrotas dos mili
tares. Un dfa apareceu pintado 
de negro un dos xogadores do 
futbolín . Tampouco pasou nada_ 

(}MJÑO Vdf?· C0 NG08TnANoVL\ 

Sei dun carpinteiro de ribeira, que 
un día foi chamado para acondi-

-cionar un vello veleiro, ao que lle 
querían poñer un motor. O car
pinteiro, chegou ao barco, mirot.¡. 
e rerI].irou, entrou na adega, saíu • 
e,-marcando cun xiz, dixo: 

·! -Aí. Furade aí. 

º
armador, vendo aquela 

. maneira tan s~nxela de· 
_ tomar as medidas , ·non 

se fiou e mandou chamar a un 
enxeñeiro naval que, despois de 
facer unha serie de cálculos que 
lle Jevc¡.ron o día; ·tamén dixo 
nia~.cando na parte de dentro:~ 

· _:.Aquí, hai q~e furar aquí. 

O carpinteiro agardou a catón do 
armador á que saíse a brocá que 
atravesaba as madeiras do casco e · 
entón, moi rufo, ~oltoulle: . 

.-Ese cobrou cinco veces máis 
ca rnin, perd~u un día de ' traba
llo e furou onde eu dixen: 

Traio isto a canto porque, 
agora que cada vila rnns
trúe o seu particular Paseo 

Marítimo:; a iinaxe: e semellanza 
de Marbella e arredores, foito e 
deseñado por afamados arqui
tectos qúe pensan que c,on el 
clescóbrenlle a urt pobo de pas
páns o que tiñan diante d os · 
olios e nunca viran, sen darse 
·canta das grandes aberracións 
que cometen; sen decatarse que 
os de antes, ade.mais de saber 
que tiñan as preciosas v istas 
mariñas an lado, tamén sabían 
que <;ando estas construccións 
se fan á presa e non teñen en · 
éonta os saberes transmitidos a 
través dos terñpos, en canto as 

· mareas traballan nos cimentos 
es tes non. tardan en l'esentirse e, 
no primeiro inverno, o mffi.is pe
q ueno temporal, abre ·fendas 
que a brigan a refacer o xa feito. 

As melloras, en calqucra obra, 1 

Un pinche de ghaleseS 

implican pensar na trg.dición, co
mo nesas casas que- se abren ªº 
interior da vila, orientadas cara 
os abrigosos lugare·s de terra 
adentro ou do fondo da ría, e 
deixando a ~sp-alda ben protex-i
da dos ventas do mar aberto, ro
bust? e só.~ccs ocos irriprescindi-= . 
bles. <Pero como un paseo ás ces
tas é algo incomprensible, as ve--
llas casas víronse a brigadas a· 
abrir unha nova fachada sobre o 
relucinte paseo, que se meten 
po~ q_nde antes a ningu,én se· lle 
acorrería, sen ter en canta a 
orientá~ión ,.:'e -~í é· qu~·:-non tar
da!l. en uei.Xl:!r 've't fendáS, ' fisuras · 
e humidades que· conrribuen a 
que incluso se resintan as súas ci~ 
mentacións: · 

º
home da beiramar sa
bía, de .. sempré, cales 
·eran a~ limitación::; que 

lle _impoñfa o medio. Sabía 
que, póla saúcle de quen vivía 
na casa e pola duración desta, 
había de sacrificar as gnmcles 

. fie tra.3 cara o lado dos venda-

vais. Sabía, sobre toc;lo, que nas 
· beiras. "do Atlántico non se po
de facer urtha vila meditérrá
nea. E para a banda máis sufri
da da casa, para o lado' do que 
veñen o.s veñtos da boca da ría, 
o pinche hai que protexelo co 
maior coidadQ e numo posible, 
tal coas .cunchas da tapa' da 
vieha, o producto natural máis 
axéi.tado para combater a hu-. 
midade e, · ao tempo, apbrtar á . 
construcción -unha caracteristi
q propia qÜe a fai únicá; un
has cunchas que, n o sur da 
~arbá.nza chaman ghaleses. 

P.ero ágora, 'cos novas mate
i:iais, as ·cunchas son arrin- · 
·cadas para cubrir ese lugar 

con azulexos oo fibra de cernen-
. to, cando non·.son sacadas de on
cle lles coriesp~nde para adornar, 
con bástante 'mal gusto, paredes 
'que non as necesitan_ · 

Tcño para mine¡ue pasa cos 
ghaléc e e coas vellas casas ma
riñeiras o mesmo que · coa ghea-

MANUEL RIV AS 

Máis risos. Pero ao seguinte X? 
· eran tres . os xogadores negros e 

os soldados fóronse poñendo se
rios. Ata que un día xa erari ne-. 
gras ·rodas as figuriñas do futpo
lín . Cando xa os rapaces mó
zambicanos 'se dispuña,n a come
zar a partida conqa os seus con
trincantes, un dos soldados por
tugu.eses, vermello de cólera, ti
rou de pistola, apuntou. a0 por
teiro enemigo, mudado de cor 

. pola noite, e disparou. A figuri
.ña. ficou esnaquizada. Pernas, 
cabeza e brazos ciscados como 
me~bros e vísceras de porcela
na negra polo campo d,e batalla. 
Ese foi o disparo que matou ao 
garda-redes no Bar Viriato. 

O contiño dun futbolín. Eis un 
tratado de Historia. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

da, que se mantén mentres non 
_se ten que comparar con ~ lgo 
foráneo e, igual que nos avergo
ñamos cando nos sae un "ghato" 
ao falar· e tendemos a dicir "sa
lao" e "idiotizao''' como se fose a 
pronunciación ·máis culta; ra
mén const.ruímos pensando nas 
boas-vistas do verán e esquecen
do que aqui o invem.o dura no
ve meses ou máis. 

Arremedar o· alleo, ou o que é 
- peor; renunciar ao propio, 

fainos ter casas húmidas e 
. insalubres: ou un vocabulario de 
' tátexos q~e vai rectificando 
constantemente, palabra a· pala
bra; para risa de oíntes e vergoña 
de falantes. 

Algunha vergoña debería pasar 
tamén aquela pesca que un día 
se acercou a un grupo de vera
neantes, qlle saían dun coche -
con matrícula de Madrid para 
ofrecerlle o que levaba~ .. -

-Señores, qu.ieren maragüetas. + 

·- . 

ANOSA TERRA 

Xosé Miranda 
.'Hai que escreber como 
mellor se saiba e sen pensar_ 
no público' 

Que libros está a ler? 

Estou coa esco lma de conto Unha 
liña no ceo (Xerais) que seguramen
te moita xente e tá a ler; Cantigas 
de Santa Maria, adaptada por Ber
n ard i no Graña (na colección 
Gran Merlin de Xerai ) e tamén 
un traballo moi intere ante: O 
baridoleirismo galega na primeira me
tade do século XIX de Beatriz López 
Morán (Ediciós do' Castro~. , 

Cales recomendaria? 

Recomendaría Miss Ourense de 
Bieito lgle ia e entre o recente 
Erras e Tan.atas de Gonzalo Nava
za. En poesia paréceme que se de
be ler o libro que recolle toda a 
poes1a de Xe us Valcárcel, Aurum. 

V ostede afirma que non pensa no 
público cando escrebe? 

Hai autores que din que e creben 
para un sector determinado e, con -
cente ou non, rebaixan as uas pre
tensión . Non e debe abu ar do 
conceito de público. O e critor ten 
que escreber o mellar que a.iba e xa 
a xente irá a bu car o eu libr . 

Pero saber da sua reacción inte
résalle? 

É alg diferente. Non sei moi ben, 
a rque até que ponto pó e te fiar el 
que di a xente. 'A funci -n da críti
ca é difícil e neces~ ria, pero ape
nas teñen onde publicar e deben 
mantero difíci l equilfbri entre di-
cer as cousa en de truir a un indi
víduo e sen edulcorar, porque a crí
tica c n moita gabanza pod levar · 
a un escritor por ina l camiño. 

Vostede é poeta máis que novelis
ta. Que cons~gue expresar cun xé
nero e a que non chega co outro? 

Se queres 'contar aventuras, v idas 
de persoas, ainda que sexan moi lí
ricas vaille mellar un xénero narra-

. tivo. Para os sentimentos· 1náis per
·sonais, non só amorosos, vaime 
mel1or o verso. Permiso para o corso 
[a obra que gañou o Prémio Esquío]· 
é a miña vida contada como unha 
navegación", e coido· que se rode 
identificar moita xente, sobretodo 
da miña"xeneración. Na poesia 
non evito os problemas sociais e 
penso que o social debe· retom2rse 
como outro tipo de poesia, Alguns 

- quixeron enterrar a Celso Emilio 
Ferrei.roe iso é absurdo.+ · 

·Escritor , Lu.gn ·(1955 ). 

Obras· máis importañtes: Na tem1 sombría, 
· Premill l\.l ,1desrll R. Figu eiredo; Historia duñ 

paraugas, Premio Manuel Carcia Barws . 



O Trinque . . · 
Cinema da liberación de Irlanda 

En nome-do filio é o primeiro 
dos tres filmes irlandeses que _ 
comezan a circular por estas 
pantallas. Calidade · cinemato
gráfica e.oportunidade históri-

"• ca. Herois · d'a liberación;' desde 

Connolly a Bobby -Sands des
filan por estas fitas. O procesó 
de paz abi:iu esta posibili:d4de. 
Como xa sucedera en África 

.. do Súl e noutros lugares, ó ci
nema acompaña á política .. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 
. ,..... 
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Allariz 
• GASTR.ONOMIA 

FElRA 00 ÜUTONO 
• I ~ "' ~ 

1 ~ 

O ConcellCYpr~mociona os 
produtos de grande calida
de da comarca na Feira do 
Outono. Noces, mel, casta
ñas, viño, pan ou cogume
los, on alguns dos engados 
de ta feira os dias 16 e 17. 

Arzua 
•TEATRO 

Ü REGRESO 

O Clube Teatral Elsinor di
rixido por Manuel Lourenzo, 
aprcscnta O regreso o Marres 
19 na C a da Cultura. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

Ü ANO TRJNTA 

Foto de Manuel Blanco 
gascual, que desenvolveu 
grande actividade no Barco 
e Rubiá na década dos rrin
ta. Pe ie ter de aparecido 
ao comezo da Guerra Civil, 
deixou unha abondosa 
rñosrra de retratos de estú
d io que se conservan en 
coleccións familiares, pai
saxes, grupos e viaxes. Na 
Casa da Cultura do 18 ao 
30, en formato orixinal. 

Ü BAILE E O 
TRAXE TRADICIONAL 

Outra mo tra do Outono 
fotográfico. De tavolta ane
llada polo Grupo Fotoci
nematográfico Fonmiñá e 
o conxunto Cantigas e 
Frores. Abre na Aula de 
Cultura Caixagalicia, do 
1 a 30 de Novembro. 

GALICIA EN FOC 

As follas secas do 
Outono, na fotos en bran
co e negr <le nia Paci s 
e Natalia Jáñez (na Ca a 
da Cultura até o día 16), e 
a mostra e lectiva re ulta
d d c rtam Galicia en 
foco, do clube de prensa de 
Ferro! (na á de Caixagali
cia até o 16). 

• ·TEATRO . 

A DO LIBRO 

Artello apresenta A do Ubro 
(Aventuras de Perello de 

'Chora-que logo-bebes), o Xo
ves 21 na Casa da Cultura. 

Boiro 
•TEATRO 

LADRAREMOS 

Unha lli.ontaxe .de Áncora 
Producció,ns, o Venres 15 
ás 8,30 na Casa da Cultura. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

CÉSAR. MASEDA 

Durante este mes na Zaran~ 
da, expoñen cadros do pin
tor César Maseda González. 

Cartéleira 
lff1f: O FUNERAL. Unha fa1.;,_ília ita

liana nos Estados Uniélos ·da crise. 
Cine negro, con bos interpretes. Supera de 
longo a outros filmes máís -pretenciosos .. 

· ~ NO NOME DO FILLO. Era 
1981~ En Irlanda do Norte mo-. 

rrian dez presos do I~A en folga de · 
fame . Unha nai contrária á violéncia 
válelle ao seu fillo encarcerado. Pelí
cula ben realizada que está a levantar 
ronchas en Londres . . 

~ SECRETOS E MENTIRAS. 
Unha negra asiste ao enterro da 

sua nai adoptiva. Entón decide averiguar 
a identidade da sua nai biolóxica e resul
ta que é branca. Filme inglés de actores 
descoñecidos, pero nalgu~ casos xeniais. 
Unha família representada cun realismo 
que poucas veces se ve no cine. 

~ O DERRADEIRO HOME. 
Duas bandas de tráficantes de al

col enfrémanse na nada acolledora cida
de fronteiriza de Jericó. Un aproveitado 
pistoleiro (Bruce Willis) pásalle infor~ 
mación aos dous contendentes a fin de 
obter o seu diñeiro . A idea non era má,' 
pero o guionista abusa dos tópicos, en 
tanto que Willis demostra que é menos 

}! . • ~ 

exp;esivo .que o can''? da stia pistola. -:; 

-~ SANGUE E VIÑO~JackNichol-'; 
~ son e ,M.ichel·Ciine inter.Pretan a ~· 
dous ladróns 'de xoias ;éle Florida. Caine 

: demostta, cbma sempré o ·grande-act.or que, 
é~ ainqa ·que no11 chega pa,ra salv-ar ·esta 
!iistóría, sen:pretensións:' . 

~ BEA TIFUL GlRts.· Guia para~ 
pareltas con dubldas sobre o matri- . 

mónio. Crítica' dos varons tjue' só pensan 
na.S top-model e loubanza das mul1eres 
normais, c9ñ _e~cepción das adúlteras~ 

lk?i", DEAD MAN. Orixinal filme do 
Oeste, con intervalos amórfos. 

Protagonizada: polo gúapo Jhonny Depp. 

~ TAXI. Cadro sobre o ~dveni
~ mento do fascismo na clase médía 
española. Demasiado 'forzada. Centrada 
en Madrid. 

lElf' PHENOMENON. Por algun~ 
ha razón descoñecida un bon 

tipo, sen demasiadas luces (John Tra: 
volta}, convértese nun ser super-inteli
xente. Iso cáusalle alguns problemas. -
A película non é tan ruin como cabe
ria supoñj:!r. • 

gresos. A entrada val 2.000 
pta. antecipada, -e 2.500 na · 
porta. Os billetes están á 
venda en Vigo (Elepé e Co- -
lumna CD), Santiago (Dis- -
co Laser) e Cbr'uña (Virgin). 

culdade de Lugo xa · enc~ta:: que traballaron pol~ direito 
ron p0{ terceiro ano as Xor- ao voto feminino. Recolle 
nadas de nacionalismo. Al- unha importante colección 
fonso Eiré falará o Xoves 14 . de fotografías, amostra per-
sobre A inmersión -infamw.ti- tence ao Outono fótográfico, ·-. 
va; Manuel Mera, Pavón e sobre máis dun século de 
CamUo Noguefra xuntos o loitas de miles de mulleres 
Martes 19 sobre a histótia para · a~adar, por parte dos 
d~ nacionalismo galego, en poderes públicos, o recoñe-
patticulat dos anos 70. Lídia - : cimento da igualdade para 
-Senra, Xavier Aboi' e posi- parti.cipar na soc iedade. 
blemente uh_ representante Vai artellada en tres sec-
da CEL, · tratan a crise dos ció"ñs, o c~o espáñol O vo-
setores _prqdutivos no serán to en españa· a través dos de-

-. do Xoves 21. Ainda aré o bates parlamentares, b ame-
remate cóntase=·coa presén- ricano-G' carácter pioneiro 
cia '· d.e Mariano Abalo do sufraxism~ americano, e 
(Martes 26) e· Luís Felipe A loica sufraxista en Inglate-
Vázquez (Cónsul de Cuba, rra. A organización é do 
vai o Xoves 28). Suso Vaa- Instituto da Muller do Mi-
monde ademais de iÚtervir nistério de Asuntos Sociais. 
na mesa redonda do Martes Abre na Casa da Cultura, 
3, con Xurxo · Soutp e Jau- do 16 ao 30 de Novembro. 
reguizar (A música galega: de 
Voces Ceibes ao Bravú), dá 
un C:oncerto o Martes 3 na 
sá dó Clavicembalo. 

·• EXPOSIC:IÓNS 

. ACALDA 
DO lMPÉRfO ROMANO 

Mosrra do pintor Roberto 
González, abre até o 27, na 

· sá élérigos. Pe 19 a 21,3_0 
h. de Luns a Venres; e de 
12 a 14 Sábados. 

T~RESA ARROJO 

•TEATRO 

NOITE. DE REIS 

A partir de William Sha- · 
kespeare, coa compañia -

·Teatro do Noroeste o Xo
ves 21 na Casa da Cultura. 
Ollomol Tranvía tatnén 
actua na mesma sá, coa 
.obra· O rei nu, o Xoves 28. 
Todas as sesións son a par
tir das 8 da noite, cunha 
entrada de· 250 pta. 

Ourense 
Expón cadros no pubª Ta- · 
bla de Flándes, até o 16 de • FOTOG~FIA 
Novembro. ~ · 

SINFONICA DE ÜALICIA ~ • MÚSICA' 
ÜUTONO FoTOGRAFJCO 

· Outro' ano máis, a Cas~ da 
Xuvenrude deu coordenado 
un voluminoso programa de 
mostras pola província de 
Ourense, e ainda máis lonxe 
como é D caso de Cangas e 
·chaves. Alguns títulos: 

•TEATRO 

HJSTORIA DUN PAPEL 

Polos Monicreques de Ku
kas, tíreres o Sábad 16 ás 
6 do serán no Auditóri 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

ANDARES 

Tamén Cangas participa 
do Outono fotográfico de 
Ourense con duas mostras. 
A pegada do tempo de Coté 
Hospido, e Nenos saharauis 
de Xosé Garrido, foto-re
portaxe sobre as primeiras 
xeracións saharauis nasci
das no exflio, nos campa
m'entos de Alxéria. Na Ca
sa da Cultura, do 15 ao 30. 

Celanova 
• EXPOSICIÓNS 

A CHAIRA 

Mostra encadrada no Outo
np Fotográfico, conta con fo
tos de António Piñeiro so
bre a ·vexetacióq da chaira 
que preside Celanova, ·tras 
da Casa da Neve e Cachi
quimbra. Está organizada 
polo Seminário de Estudos 
Celanoveses coa colabora
ción do botánico Xosé B. 
Reza e o escritor Méndez 
Fe_rrin. Na Aula' da Cultura 

de Caixa Galicia, até o 15. 

lMAXES DA 
CRUZ VERMELLA 

O Xoves 21 no Pazo de 
Congresos, baix0 a dirección 
de Víctor Pablo, e co violi
nií¡ta Dmitry Sitkovetsky. 

•TEATRO 

BAILANDO ENVERAN 

Por Espello Cóncavo, do 
14 ao 17 no Rosalia Castro. 

Ferrol 

jAZZ BANDA QUART 

Acnian Ó Mércores ·20 no · 
Clavicémbálo. 

.JoE McBRIDE 

O VI Festival· de Jazz d~ 
Lugo, oferece a actuación 
de Jót,". McBride., Q Y.emes _ 
22· na Aula de Cultura _ 
é::aixa Galicia. 

CAPELLA CRAcoVÍENsrs 
• EXPOSICIÓNS 

' O conxu~to polaco ·actua 
DE PICAS.SO A BARCELÜ- - -no Círc-ulo das Artes o. 

Martes 19. 

Sesenta imaxes tomadas ao 
longo de un século sobre as 
actividades da Cruz Verrne-
1la en Ourense. No Claustro 
do Mósteim de Celanova, Ou "a arte española con~ 
do 18 ao 30 de Novembro. temporápea a trávés' da 

Cha ves 
• EXPOSICIÓNS 

A FOTOGRAFIA E A 
MEMORIA 00 MUNDO 

O Ovtono fotográfico ocupa 
a Adega do Faustino todo 
o mes, con ista mostra de 
Elisa Pereira Yarda. 

A Coruña 
•MÚSICA 

XÉLIBA FOLK . 

o grupo asturiano en con
certo o Sábado 16 na -Cova 
do folk. 

SEX MUSEUM 

- Ó Venres' 15 ás 11 da noite 
no. Playa Club. 

NOA 

A cantante ,israeli, actua o 
Yenres 15 de Novembro ás· 
10 da noite' no Pazo de Con-

- obra gráfica". Abre no 
Centro Cultural municipal. 

•TEATRO 

COMO EN IRLANDA 

Da man do Centro D' amá
tico Galego no Teatro Jo
fre, do 14 ao 16, ás 20,30. 

Lugo _' 
li ENCONTROS 

NACIONALISMO 

Os Comités Abertos de Fa· 

• TEATR()..__ 

LUGO CULTURAL 

O programa do Patronato 
de Cultura comprende a ac
tuación do Teatro Margen 
con Extraños· idilios, o Mar
tes '19 ás 8,30 da noite no 
Auditório Gustavo . Freire. 

Monforte 
· • EXPOSICÍÓNS 

Ü VOTO FEMININO 

Unha agarimosa relem
branza a_ todas as loitadoras 

R/Habana, 96. Liberdade e 
esperanza de Eduardo Pérez 
e José Antonio Yillar (Do . 
18 ao 30 na Casa da .Xuven
tude); Modais, 12 fotomon
taxes de Xosé Rañó ( dó 15 
ao 30 de Novembro no café 
A Coruñesa), Diálogos coa 
vida por iniciativa da Fun
dación la Caixa, con fotos 
de Robert Doisneau (nb 
Museu Municipal, do 20 de 
Novembro ao 11 de Decem
bro). Tamén se poden visi; 
tar as mostras colectivas Ga
licia en foco resultado do 
certame fotoxomalístico do 
mesmq nome (do 18 ao 30 
no Ateneu), Unha película 
na pel 2 (na Marisa Mari
rhón do 14 ao 30), ou R_exis- ~ 
tros na marea .(Casa .da Xu
ventude do 18 ao 30), por 
citar algunhas. Cómpre re
saltar as expc1sicións men
suais lmaxes de Susana Gil 
e X. Soler no Café Cátedra, 
Espidos e formas cle Marisol 
Roclríguez no Instituto Poli
técnico, Levidad de peso de 
Miguel Rey no· Café Real, e 
Retratos e xentes de Antón 
Álvarez e Femando Rey Mi- ·· 
guel; na Auriense. Outras 
mostras da primeira quince
na de Novembro son Edén 
de Xosé Lois Y.ázquez, Paisa
xes Subxectivas de Carlos 
Femándcz e Autres Paysa
ges de Jean-Yves Bregand, as 
tres no Museu Municipal, 
Rita Ibarreche, o Cettame 
Gal~o de Fotografia e lma
gepes jovenes 95 compar
ten a Casa da Xuventude. 
T amén se pode visitar Em
preintes africaines (Pegadas 
africanas) de Michele Mau
rin no Liceu, Odjos lindos 
de Javier Álvarez na sá Her-

_29 -->< -O x o-
·o~ 
:z: u.i 
<( o 

~2 
"1 co :; ~ 
z~ 

o z 
UJ 

·º -q-

Camilo 
Nogueira e 
Mariano 
Abalo, 
entre outros 
moitos, 
participan 
nas 
1corn~das 
·sobre 
Nacionalismo 
dos CAF 
en LUGO 

Víctor Pablo 
dirixe a 
Sinfónica de
Galicia o 
Xoves 21 no 
Pmode 

· Congresos 
da CORUÑA 
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nán Cortés, e moitas outras 
repartidas por toda a cidade. 

• EXPOSICIÓÑS 

MARIA TOMÉ 

Expón pinturas recentes na 
galería s ·argade1os, até fi-
nais de mes. · 

. • M_ÚSICA 

·; SEX MUSEUM 
. , 

· O Sábado 16 ás 11 da. ~0i..; 
te, 'no Salamandra. . 

... 

¿ . -SINFON!CA DE GAL!CIA 

A esmorga. 
por , 

Sarabela ~ 
Teatro en 

OURENSEdo 
17 ~o 20 

deste mes 

O Ven.res 15 '"no Teatro 
Principal cun progrg.ma de 
pezas de Haydp, Rossini e 
Shubert. 

•TEATRO 

A ESMORGA 

Sarabela Teatro sobe ao 
cenário a grande novela de 
Eduardo Blanco Amor. Pó
dese ver na Sala Caixa Ga
licia (Xoán XXlll, 35), do 
17 ao 20 de Novembro .. 

Pontevedra 
•CINEMA 

VERMELLO 

· O Mércores 20 ás 8 e ás 
10,25 da noite na sá de 
Caja Madrid. Outro pase 
do Cine clube Ponteve
dra, desta volta Vermello 
(Franza 1993) da triloxia " 
Tres cores de Krystof Kies
lowski. 

il MÚSICA 

CA PELLA 
CRA V,OVIENSIS 

No Teatro Principal,_ o 
Luns 18 ás 8,30 da noi.te. 

Convocatórias · 

PRÉM10 Elxo ATLANTrco 

O Eixo At1ántico convoca o seu 1 Pré- · 
. mio de Narrativa galaico portuguesa, 
doi:aa6 con 1.500.000 pta. Acepta tra
ballos inéditüS e orixináis,.en galego ou 
portUgués (qu·e respeten a normativa ofi
cial),-e cheguen mecanografados a dobre 
espato (S"cópÍas) , antes do 31 d.eXanei
ró & 1997, aos lbcais da Asociación 

cella. O prémio ( d!! 300.000 pta . 
M~iiqr información n? (981 f54 23 OO. 

CURSOS DE EMPREGO-EN VIGO 

de técnicos que celebra a Sala Galán de 
Compostela, do 18 ao 27 de Novem
bro. Baltasar Patiño¡ impartirá un pro
grama que abranxe "todo os aspectos 
de traballo técnico dunha montaxe .cé-

40x50 ou 13x~8 cm'. que cheguen antes 
do 30 de Novembro. Tres prémios SO, 
25 e 15.000 pta. O outro é o do I.B. 
Blanco Amor de Ourense, dirixido a 
alunas, ex-alunas.e persoal laboral, aber
ro durante todo o mes a fotos en b/n re-A Concellaria de Xuventude convoca 

uns cursos de· emprego. dirixidos a me
. mores de 35 anos empg.droados en Vi-

-i nica''. Pódese chamará Sala Galán pa
ra maior informacion: (98_1) 58 51 66. lacionadas fº Outono en.Ourense. · 

go. Os · cursos son é:riación e posta en . ÓUTONO DE FOTOGRAF!A Cu.Rso~· DO OUTONO 

' . ·, . Gálega de Editores: Doutor Cadaval-, 33-
Y;!C. 36202 Vigo. A 'apresentación ten 
que ser baixoº plica e rema. A Gbra pre
miada publicarase en galego e portugués. 

· ma,rcha dunha PEME, Buscar traballo e 
formas de . atopaló, Empresas · qqraballo 
-~mporal e servício galega de colocación, 

C:atr.o prémios no Outono fotográfico des- Iniciación á fotografía, o revelado, o 
t~ ario. O de Monforte convocado por laborató¡io, recursos expresivos, e a 

· Tramitación de axudas e subvenci6ns pa-
ra a criación de emprego e p9r último 
Cur?O de inglés comercia,!. o prezo de
cada un · é de 1.5_00 pta. Maicfr infor
ma_ción !LO (986)' 23_ '51 96/29_ 48 06, 
de Lúm a Venres d~ ¡Q a 14 h. · 

. Auxilia admire fotos (até' o 15 de No- cámara réflex, compr~nden a oferta 
· vembro) en duas seccións, unha de tema dos· cursos do Outbno fotográfico. Van 

XOHANA TORRES 
'e técnica libre -e outra chamada Monfor- . dirixidos a público variado, hainos 
te_.sen barreiras. Dous prémios de 25.000 · · aberfos e .hainos para 1estudantes de 

O c ·oncello de Santiago convoca o 
prémio .Xohana · T arres de, estudos de 
investigación sobre mulleres destaca
das da Galiza. Acollen mi.ballos meca
nografados a· dobre espazo, ·até o 31 de 
Decembro, no rexistro xeral do Cort-

pta. O da Casa da Xuventude de Chan- maxistério e pedagoxia,'alunos do Ins-

Ribadávia 
• EXPOSICIÓNS 

Ü BAILE, 
CR.ONlCAS:VISUAIS E 
P AISAXES CERCANAS 

Tres mestras abren até o 15 
de Novembro co gallo do 
Outono Fotográfico. PaisaXes 
cercanas de Miguel Aresno 
no pub Aljama, 1995-96 
Crónicas visuais de Riba
dá via con report¡ixes de 
Santi Míguez realizados para· 
o Museu Emolóxico da vila, 
np T uti-Fruti; e a. colectiva 
O baile e o traxe tradicio
nal, na Casa da Cultura. 

VEN DIMA NO Rrn¡::1Ro 

tada, tamén de tema libre, dirixido a tituto de Secundária e Profesional, ou 
menores de 30 e fotos non máis peque- do LB. Blanco Amor. Tamén hai al-

TÉCNICA_CÉNJCA nas que 18x24 cm. Admite fotos até o gun na Casa da Ct,iltura de Monforte e 
28 de Novembro. O Potiños do Carba- · na da xuventude de Verin e Ourense. 

O Instituto Galega de Artes Es~énicas 
e Musicais, patrocina o curso .Formación 

lliño organiza outro sobre a paisaxe e o Maior información na Casa da Xuven-
património do concello, para fotos de tude de Ouren e: (988) 38 81 31. • 

autor. Expón dentro do 
Outono fotográfico .:na Casa 
da Culturá todo o mes. 
'· 

Santiago 
•CINEMA 

ClNEUROPA 

• EXPOSICIONS 

A 10 ANOS DA MORTE 
DE ]OSÉ MARTINEZ 

Ediciós do Castro e a galeria 
Sargadelos abre unha mostra 
fotográfica e bibliográfica so
bre a Editorial Ruedo Ibéri
co, para relembrar ao seu 

-fundador José . Martínez' aos 
Oo Ven.res 15 a9 Venres. 22 10 .. anos do seu pasa!Ilento. 
no Teatro Principal, .9 ciclo_' , f1. galeria .oferece uns dados · 
Cineuropa oferece vários tí-·· ~- de urxéncia "José Martínez 
tu los: A xoia de Shangai Garricabe'itia nasceU> en 
(Venres"15 á&4), O fío da. - 1921 en Villar del Arzobis
navallci. (Venres 15 ·ás 6,15),_ · _pb, Valéncia. Loitou na 
No máis cru do inverno Guerra Civil coas Moceda
(Venres 15 ás 8,3b, Domin~ ''des Libertárias defendendo a 
go ás 4, Xoves ás 12,45 ), República, ~ consecuente-
Wi!d Bill (Veni',es 15 ás mente foi perseguido . No 
10,45, Sábado ás 4, Domin- ano 48 cruzou a fronteira 
go ás 8,30}, Johns (Ven.res ás clandestinamente e chegou 

versións das mesma obra. 
Abre de Martes a Sábado de 
11 a 20 h, e Domingos e fes
civos de 11a14 h. 

CONTRA A SIDA 

Un total de 36 cartazes dos 
máis variados autores nesta 
mostra lmaxes contra a SJ, 
DA promovida pola. 
ONESCO e a OMS, e ex
posta na sá anexa do come
dor do Burgo das Nacións. 

CAMPUS STELLAE 

' no Auditório de G a liza . 
Dirixe Helmuth Rilling , 
con Wolf Dieter Streicher 
no violín, e Erich Krüger 
na viola. 

CONCERTO D!DACTICO 

12,45, Sábado ás 6,15}, · aParis.Enl962eleNicolás 
O Museu Etnolóxico pro- ~ ·Adosados (Sábado ás· 8,30, Sánchez-Albomoz fundan a 
move ista mostra de S;mti 

Arnulf Rainer expón a sua 
montaxe Campo de esn·elas 
no primeiro andar.do Cen
tro Galega de Arte Con
temporánea. Ali permane, -
cerá até o 8 de Decembro. 
Abre de Martes a Sábado 
de 11 a 20 h, e Domingos e 
festivos de 11 a 14 h . 

A cargo da Capella Craco
viensis, o Martes 19 ás 11 
da mañá no Auditório. 

A Capella 
Cracoviensis 
dá un 
concerto 
didáctico o 
Martes 19 
no Auditorio 
de Gali:za en 
SANTIAGO 

Mígue~, encadrada no Ou- Domingo ás· 12,45, Martes e~itorial Ruedo Ibérico. Q 
tono fotográfico. Pódese vi- ás 4); Alén das nubes (Sába- 12 de Marzo de 1986 ata-

do ás 10,30, Domingo ás -6, pause o seu cadáver caído 
sitar no Mus~u Municipal Luns· ás 8,30), Ricardo II1 no chan da casa en Madrid 
do 20 de Novembro ao 11 
de Decembro. (Sábado ás 12,45, Lüns ás . ao carón dunha m _ _,a na que 

4), Brothers in trouble (Do- estaba tr¡¡.ducindo "La sonri-

R.ibeira. 
•TE~TRO 

ÜREGRESó 

Polo Clube Teatral Elsi.; 
nor, o Mércores 20 na Car
pa Mu~_icipal. 

mingo ~s 10,45, .Mártes_ ás sa del Gato" de Masperó. 
8,30, Mércores ás 4 ), Dersu Ruedo Ibérico supuxo a pri-
Uzala (Luns ás 6,15, Mcirtes _m_eira_ empr~sá editorial sé-
ás 10,30), Lisboa.Story (Luns - r:ia, ademáis de heróica, para 
ás 10,45, Martes ás lt,45, recóller a história da Guerra 
Xoves ás 8,30), Mufleres in- Civil. Galiza non estivo au- · 
sulimisas (Luns ás 12,45), A sente no labor de Ruedo 
roca do tabac.o (Martes ás 6), :'Joérico. E~iciós do Castro 
O diario dixo non (Mércores colaborou __ modestamente 
ás 6),,Que hora é? (Mércores con José Martínez. A catón 
ás 8,30, Xoves ás 4, Venres dela safron os derradei.ros li~ 
22 ás 6), A viaxe dó capitán .bias de Ruedo Ibérico". 

TRES DEBUXOS 

Obra de Perejaume até o 8 
de Decembro no CGAC. 
Abre de Manes a Sábado de 
11 a 20 h, e Domingo.5 e fes
tivos de 11 a 14 h. · 

GALICIA. NAS ORIXES 
DUNHA CULTURA 

Mostra etnográfica aberra 
no Museu do Povo Galego 
até finais de ano. 

Sárria 
•TEATRO 

A SECRETA 
OBSCENIDADE 
DE CADA DIA 

Na Casa da Cultura da 
man de Talia Teatro, o 
Venres 15. 

Verin 

•TEATRO --A Rua 
Fracassa (Mércores ás. 10,45, 
Venres 22 á 1), o 'carteiro de A CÁIDA DA FOLLA 

•MÚSICA 

SEX MUSEUM 

• EXPOSICIÓNS 

DAKOT A DO SUL 
O fundador 
de Ruedo 
Ibérico, José 
Martíne:r., é 
homena
xeado por 
Edicións 

COMO EN IRLANDA 

O Centro Dramático·Oale-· 
go leva unha peza baseada 
en 'textos galegas e irlande
ses, Como en Irlanda, os dias 
20, 21 e 22, ás 8,30·da noi- . 
te ao T ear,ro Principal. 

• EXPOSICIÓN$ 

]OSE LUIS NOGUEIRA 

Un total de 26 fotos en . 
brancd e preto compren 
den a primeira mostr:a do 

O ES~UD2 DA GAL.IZA DE

SEAADº PQR CASTELAQ 

EN INsliNIA QU 9iA vEIR2 
Chaveiro: 

Prezo 500 pta + l 60 pta 
. de gastos de envi? 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de seles de 
correos ou ingreso nci conta 

de Caixa Galicia 
.2091 0501 

68304000.l 024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao . 
Apdo. 1371, 

· 36200 de Vigo. 

Neruda (Mércores ' ás 
12,45), O Castelo de Dra- O escultor Manolo Paz ca

,~ro pezas' de grani::le formato . 
onde experimenta co grapi
to e a pizarra. Até o 8 de 
Decembro na galería T rinta. 

. gonwyck (Xoves ás 6), Vivir 
rodando ~Xoves ás _l0,45, 
Venres 22. ás 4), A fermosu
w das causas (Venres 22 ás 
8,15) e · A miráda de Ulises 
_(Venres 22 ás 10,30). MEDARDO Rosso 

~ COAFERÉNCIA 

EXPRESIONISMUS 

O Mércores 20 ás 8 da noite 
no .C,entro Galego de Arte 
Contemporánea, Mª Luisa 
Sobrino, fala~á sobre o ex- . · 

_presionismo nunha charla 
· encadrada no Curso de In

. tr~dución a Arte Contem
po~ánea do próprio centro. 

•DANZA 

PROVISIONAL: DANZA 

A sá Galán anúncia para os 
dias 14, 15 e 16 ás 10 da 
noite, a estrea do espectácu
lo Coraje, escena 13 da 
compañia madrileña Provi
sional Danza. A peza que 

. reune un estense elenco, é a 
produción máis ambiciosa 
da coreógrafa Carmen Wer
ner. A idea, as personaxes, 
veñen inpi-radas p0la Nai 
Coraxe de Bertol Brecht. 

O CGAC apresenta a pri, 
meira mostra no estado das 
esculturas de Eduardo Ros-. 
so, considerado xunto a Ro
d in pai da escultura con
.temporánea. éor{ta éon' 
máis de trinta pezas que ren
tan amasar o seu estilo ade
mais da seriedade dos seus 
procedimentos de criación 
polo que expoñen várias 

O Xoves '14, ás 12 da nóite, 
na Zona Zeleste-Osebe. 

ROSAN A 

O Venres 15 ás 10 da noite 
no Palácio de Congresos. 

BANDA MUNICIPAL-

O Domi.ngo 17 ás 12,30 do 
mediodía, e o Domingo 24 

-"? mesma hóra, no Teatro 
Principal. 

REAL FILHARMONIA 
DE GALIC!A 

O Xoves 21 ás 9 da noite 

Fotografías que trouxo Sa
bela Cid, de 11 anos, de 
volta da viaxe a unha re
serva índi a (até o 20 de 
Novembro) . 

Vigo --------
•CINEMA 

LOQUILANDIA 

Mércores 20 ás 8,30 da 
noite no Cine Salesianos, 
o Cine cLube Lumiere pa
sa a comédia de H.C. Pot
ter Loquilánáia · (USA 
1941. B/N 82') en versión 
orixinal s.ubtitulada en 
castellano. A entrada val 
400 pta. e o bono mensal 
1200 pta. 

• EXPOSICl'ÓNS 

ANTONIO MESONES 

A galeria Ad hoc expón 
obra do pintor .Antonio · 
Mesones. 

GUADALUPE MATEOS-

A pintora sevillana expón . 
na galería Sargadelos 
(Doutor Cadaval, 24), até 
o 24 de Novembro. 

do Castro e 
Sargadelos 

Manolo Pa:z 
mostra as 
suas 
esculturas 
na galeria 
Trinta de 
SANTIAGO 

A 

in 

erj 



A balado de 
Gorumaen 

LISBOA 
interpretada 

por Bando 
en Litografia 

Portugal 

Manuel 
Vi la riño 

participo na 
Fotobienal 

de VIGO no 
apartado de 

Vigovisións 

ANOSATERRA 

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

Anúncios de balde 
• Galiza Nova en Madrid. A orga
nización xuveni l do BNG está na ca
p ital do Estado . As pers oas que 
queirades contactar connosco, es
crebede a este enderezo: Verja 58 -
1 g 28026 Madrid. 

• Clases particulares de matemá
ticas. EXB, BUP, COU, ESO, FP e 
primeiro de carreira . Pexigo de 
Abaixo , 33-2g esq. Compostela. 

• Extraviadas duas gaitas o Mér
cores 16 de Outubro en Vigo, (unha 
delas facilmente recoñecíbel por ter 
unha cabeza de cabuxa tallada en 
buxo eco fol de pelexo). Pertenceu a 
Manuel Amigo (gaiteiro de Dhais) . No 
caso de saber algo delas chamar ao 
(981) 57 01 78, de 10 a 14 e de 17 a 
20 h. Gratificarase. 

• Medulio, Distribuidora alternati
va da Marinha lucense. Se tendes 
material para distribuir, escrébenos e 
falamos. Para pedidos mandade un 
selo de 19 pta. Medulio , Apdo . 19, 
27740 Mondonhedo. 

• Vendo 90 accións de A Nasa Te
rrs. a 4.000 pta cada unha por preci 
sar urxentemente o diñeiro.Teléfono 
(986) 26 40 57. 

• Rapaza de 21 anos busca traba
llo. Con BUP e estudos de FP (Marí
timo-pesqueira). Teléfono (986) 20 15 
29, de 12,30 a 1,30. 

• AnimaEis Obradoiro de Anima
ción, busca debuxantes interesa
dos en aprender, praticar e traba
llar en debuxos animados. Contac
to: Escala de lmaxe e Son. Someso, 
6 . 15008 A Coruña. Pablo Atienza 
909-87 26 20, de 1 O a 12 da noite . 

• Mércase baixo ou batería a bon 
prezo. Chamarás 3, e perguntar por 
Andrés: (986) 29 41 83. 

• O Movimento Defesa da Língua 
(MOL) envia o seu boletim Língua 
Nacional N2 3 a quemo desejar. ln
clui material para se autofinanciar: liv
ros, camisolas, bandeiras, autocolan
tes, etc. Encomendas no apartado 
570 de Ferrol. Envio gratuíto. 

• Véndese dormitório completo se-

minovo en bon estado: cama, duas 
'mesiñas, espello, cómoda, si lla e ar
mário de 6 portas . Razón no te lf . 
(986) 47 31 08. 

• Danse clases de gaita e percu
sión galega en Cangas, no local de 
CRC Xiria, rua Pabío Iglesias . Per
guntar por Xulio no (986) 32 87 13 ou 
909-82 57 59. 

• Estudante de fotografía busca 
información para realizar o proxec
to de fin de carreira: o tema escolli
do é a fotografia no cinema. Necesito 
participar na rodaxe dalgun docu
mental, curtametraxe ... Como foto fi
xa ou auxiliar de operador. Xan Ma
nuel Seoane Ventin . Teresa Jesús 
Jornet, 9-42• 36004 Pontevedra. Telé
fono (986) 84 33 15. 

• Mi/homes grupo gai da Corunha 
está a vossa disposic;:om para 
qualquer informac;:om ou suges
tom no apartado 24, A Corunha 
15080. Solicitai-nos o N2 de Outubro 
na nossa Ghaiseta que vem de sair 
do prelo no que falamos da última 
COFLHEE, de Sitges e de homofóbia 
e inclui a nossa própria banda de
senhada. E já sabes nom dubides de 
pór-te em contacto com nós, serás 
bem-vindo. 

• Oferécese monitora con 8 anos 
de experiéncia para clases de bai le 
galega en Vigo e comarca. Telf 20 
00 58 

• Kañacore. Programa de música 
combativa en Cuac! (FM 103.4), 
Venres noite, 8 a 9. Envíanos o teu 
material (non só mus ical) para di
fund ilo ao máximo. Apartado 4669 . 
15080 A Coruña. Resposta segura. 

• " Portugueses de merda! Estas 
duras palavras eram dirigidas por al
gum membro do público contra os 
integrantes do MDL (Movimento De
fesa da Língua)" lnteira-te do acon 
tecido no encerramento do congres
so do ILG pola Gra/ha. Distribue-se 
já o número 13. É gratuito. Apartado 
678. 32080 Ourense. 

• Licenciado dá aulas particulares 
de língua e literatura galega e es
pañola, latín, francés, portugués, 

VII FOTOB!ENAL 

Até o 8 Je Decembro na 
Casa das Artes, póde e vi
sitar a Vll edición da Foco
bienal. A aadicionais Vi· 
goviswns recollen e te ano 
o traballo ·obre a ci<lade de 
Luf González Palma, Ka· 
r n Knorr, Pedro Meyer, 
Paloma Navar , Joachim 

ro, até o 22 de Novembro, 
na sá da Universidade Po
pular. 

TRADICION MARIÑEIRA 

A Aula Etnográfica de 
aiáns acolle unha sección 

adicada a culrura tradicional 
mariñeira con mostras de di
versas arte · de pesca, embar
cacións e lenda , entre ou
tr engad . Ainda na Aula 
Etnográfica, pódese visitar a 
mostra A cultura do pan. 

• FEIRA 

PORTUGAL!CA 

catalán, história e toda clase tle 
comentário · de textos. BUP, FP, 
COU, ESO. Teléfonos (986) 20 11 
70120 23 51. 

• Quique. Electricidade e repara
clóns. Teléfono (986) 43 02 69. 

• Licenciada en filoloxla hispánica 
dá clases particulares de ESO, 
BUP. e COU. Interesados contactar 
co apartadó 709. 15080 A Coruña. 

• Grande oferta de discos e case
tes. Prezos interesantes. Teléfono 
(986) 41 34 96. Vigo. 

• A Asociación de Divulgación e 
Estudo de Pequenos Estados, pre
cisa colaboradores con coñeci
mentos de inglés, italiano e árabe, 
para a tradución de correspondéncia 
e publicacións enviadas po fos pe
quenos Estados do mundo. A aso
ciación non dispón de fundos para 
cubrir ditos traballos. Teléfono (986) 
20 30 05. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista vem de reeditar os is
queiros Lume contra Espanha. Se 
os _queredes , enviade sete selos dB 
trinta á caixa dos correios 561. 36080 
Ponte Vedra. Ou ingresar a mesma 
quant ia na cant a 2091-0500-10-
3000087782 de Caixa Galicia. 

• Axuda ao Terceiro Mundo 
(A TeM). Nova asociación solidária. 
Gran Via 112. Local 17. Galerias 
Castañal. Vigo . Tfno . 986-470357. 
Próximas campañas de axuda a Cu
ba e Colómbia. Colaboracións no 
Banco de Santander. Axéncia 8. Enti
dade 970. Conta 59550. 

• Se desexas recever o N2 1 de 
Abrente, voceiro de Primeira Liña 
(MLN): "Por un partido marxista revo- _ 
lucionário. Por unha organización de 
liberación nacional", Podemos as mu
lleres estar onde se toman as deci
sións?", ... escreve ·para o apartadq 
760 de Compostela, incluindo o teu 
enderezo e un selo de 35 pta. 

• Nativa dá clases de francés a 
calquer nível. Interesados contactar 
co teléfono 22 80 33 ou co apartado 
de correos 709, 15080 da Coruña.+ 

• MUSICA 

] A ZZ BANDA Q UART 

O Ve nres 22 no Centro 
Cultural de Valadares. 

l L G IARDINO 
A RMONLCO 

O Mart es 19 ás B,30 da 
noite no centro Caixavigo. 
O progratna leva pezas de 
Locke, J.F. Fasch, G. Sam
martini e Vivaldi. Billetei
ra telefónica no 23 80 51. 

Xinzo 

chimd, Ruth Th me e 
Manuel Vilariño . Noutro 
aparta<lo, Sen fonteiras vá
rios autores rachan co vello 
concept bidimen i nal da 
forografia, crácase da foto 
uidimensionais de María 
El na Álvarez, Magnu 
Barrha , Danie l Canogar, 
Barbara Clau , Alfredo Ja
ar, Ana Teresa Ortega, Pe
dro Meycrt.. Pal ma Nava
rc , W jciech Prazmowsk i 
e Eva Quintas. T amén ex
poñen o resultado das bol-

Vidro, cerámica e mobles 
en Cotogrande, do 13 ao 
17 de Novembro. • EXPOSICIÓNS 

as da focobienal, outorga
das aos fotógrafos ga legos 
Xosé Lois Abalo, Xurxo 
Esté vez, Xurxo Lobato e · 
Rubén R. de Torres. Un
ha sección adicada aos nor
teamericanos A ziz e Cu
c her, e outr a a Raniero 
Fernández (na sá de expo
sición do centro Caixavi
go) ,_ fo tógrafo galego afec
cionado cunha intensa ac
ti vidade nas décadas dos 
cincuenta e sesenta, com
pletan a mostra. 

ANTES DOS 70 

A asociación Xuntanza ar
tellou a most ra con fo tos 
de Valada res an ter iores a 
1970. Até o 30 de Novem
b ro no Cen tro Cultural. 

PARÉNTESE 

Cadros de Rafael Freijei-

A MOSTRA NA PRENSA 

Fotográfias das últimas e&
cións da Mostra de Teatro de 
Ribadávia, vista polos obxec
tivos dos fotógrafos de pren
sa, Moncho Fuente$, Nacho 
Gómez, Rosa Veiga e Santi 
Mígllez. Na.Casa da Cultura 
do 18 ao 30 de Novembro. 

Lisboa 
•TEATRO 

VIVA LA VlDA 

De César Oliveira e Helder 
Costa, con Mar ia do Ceu 
Guerra e o elenco da Ba
rraca . "Urna hi stória de 
·amor da G uerra C ivil de 
Espanha" no T eatro C ine
arte. T eléfono (07-351-1) 
396 53 60/356.5 2 75. 

A BAIADA DE GARUMA 

De Ad de Bont, interpreta
da polo Bando, até Decem
bro en Litografía Portugal.• 

Encr ucillada XOAN COSTA 

8 

10 

12 

15 

19 

6 

HORIZONTAIS: 

l . Terminación 9e p articipio feminino 4. Xunte, 
reúna 8 . Que non ten auga 10. Barco que se usa 
para facer viaxes de diversión. 11. Pequeno aro 
que se pon nos dedos 12. Zona por onde corren 
as augas du n- río e dos seus aflu entes 13. Bolsas 
grandes 15. Pillo de LaiQ, rei de Tebas, e de Io
casta 18. Xu nto 19. Orar, ~rogar 20. Exting~e o 
lume ou a luz _22. Mistura de fariña con auga 23. 
Ser imaxinario, de sexo feminino , dotado de po
der máxico 24. Desasistir, deixar 26. Que existen 
desde hai moito tempo 27. Pronome de terceira 
persoa suxeito. 

VERTICAIS: 

l . Resulta ben ou mal algo para unha persoa o u 
circuntancia 2. Entrego algo a alguén 3. Vexetais 
clorofílicos do grupo dos talófitos, acuáticos, pro
vistos de talo e con estrutura ,moi variábd 4. Pa
cía real e efectiva unha cousa 5. É, en latin 6 . Ao 
revés, relativo ao ano 7 . Apropiadas, convenien
tes 8 . Especie de aro aberro que se pon na cabe
za como adubío ou para suxeiar o cabelo. 9. Dar 
máis lonxitude a unha cousa 12. Percihir pola vis
ta 14. Que non ten compañia. 16. Van para un si
tio 17. Suplican te 20. Perde a vida por falta de 
respiración 21. Tecido groso de algodón que fai 
unha especie de sucos e ao tocalo semella veludo 

· 25 . Dialectalrnertte, del. 

Caldo de letras 
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Quince fotógrafos galegos. 
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O 12 de Novembro cumpríronse 60 anos. do seu fusilam~nto 

Vítor Casas, lembranza dun xornalista vítima do fascismo . 
-0- X A N CAR BALLA 

A mañá do 12 de Novembro de 
1936, no quilómetro 1 da es
trada de Pontevedra a Campa
ñó, eran fusiladas dez persoas 
despois dun proceso sumário 
vergonzoso. Na cidade do Lé
rez ainda est á pendente a 
restaura c ió n .da memór i a 
destas persoas e de todas as 

- vítimas dos golpistas. Unha 
daquelas dez persoas era Vítor 
Casas Rey, director de A Nasa 
Terra, na altura xornal por
tavoz do P~rtido Galeguista. 

Naqueles primeiros meses de 
trunfo dos insurrectos, a política 
repres iva , sempre controlada 
polo exército -contra o que se 
di de "periodos de vinganza per
soal"- debatiase entre a sim~ 
ples execución extraxudicial e a 
necesidade de exemplarizar 
con algun xuizo público . Aba
lábase entre aquela "técnica" de 
ir buscar á vítima á sua casa, 
levala un quilómetro lonxe c;ie 
fogar e meterlle un tiro, con ex-

. presa proibición ás autoridades 
xudiciais de levantar p cadavre 
até pasados un par de dí as pa
ra amedoñar, ou aqueles outros 
xuizos sumarísimos, con fal~os 
testigos, inversión da carga da 
proba e conversións en crime 
dos actos legais da República. 

A Pontevedra cóllelle a "honra" 
de ter protagonizado anibas me
cánicas. O xuizo~ de Alexandre 
Bóveda está senda hoxendia ob
xecto de reivindicación e procura 
de toda a sua burocrácia, para 
ser revisado e servir de símbolo 
da memória e ihocéncia restaura
das. Aquel mesmo 1936, un ou
tro xuizo levou por diante en 
Pontevedra a dez persoas, ben 
coñecidas moitas delas: o capi
tán Xoán Rico, Amancio Caama
ño Cimadevila, Ramiro Paz Car- -
vajal , Xosé Adrio Barreiro, Xer- . 
mán Adrio Maña, Luis Poza Pas
trana, Benigno Rei Pavón, Vítor 
Casas Rei, Jelnio Bernárdez 
Santomé e Paulo Novas Souto. 

O libro de V. Luis Lamela Garcia, 
Inmolados Gallegos ( Ediciós do 
Castro) r~colle a documentación 

do sumário, mesmo as actas do 
fusilamento e entrega dos ca
davres, "despois que, baleados 
polo pelotón, as tropas desfila
sen por diante dos seus carpos 
sen vida". Sobre a base deste li-

. bro e doutrós xa publicados co
mo o recente Vida , paixón e 
marte de Alexandre Bó.veda 

- (Edicións A Nasa Terra) ou a 
próxima saida dos Escritos Polí
ticos de Vítor Casas ( Edicións A 
Nasa Terra) , as organizacións 
políticas e sociais de Pontevedra 
poderian facer unha homen.axe · 
imprescindíbel ás persoas q_ue 
axudaron a erguer a conciéncia 
democrática e nacional, e que 
deron a vid.a por ela. . 

Un libro reivindicador 

Escritos Políticos de Vítor Casas, 
que sairá do prelo nas próximas 
semanas, formará parte da 90-
lección O tarde/ da memória. E o 
historiador Alberto Romasanta o 
autor' <;lun_ .esfudo introdutorio só- -
bre quen é ·considerado un ha 
das ponlas da esquerda do parti-
do de Castelao. Casas naceu Ena .~ 
Coruña en 1900, filio de clase 
média en deba.lo, poisque o pai 
axiña ten que marchar a América , 
a traballar, entrando de contado 
o seu fillo como viaxante na em
presa Calzados Senra, trab_allo 
no que bota vin,te anos; denantes 
de se converter en liberado do 
Partido Galeguista. -

Vencellado á lrmandade. da Fala 
da Coruña, orientada por Antón 
Villar Ponte, vemos a Vítor Ca
sas xa na histórica Asemblea 
Nacionalista de Lugo -con 
18 anos-, aparecendo 
no 1920 como adminis
trador do periódico A 
Nasa Terra, no que 
séria articulista co
tián .até a sua morte 
en que xa aparecía 
c_omo .director da 
publicación. O seu 
derradeiro artigo, 
premonitório, pu
blicouse o 17 de 
Xullo de 1936 e 
nel, como nas 
suas duas últimas 
cartas, sabéndo-

se xa condenado, pede a reo
rientación de esquerdas do Parti
do Galeguista. 

"Pídolle a vosté -dille ao arqui.: 
tecto Gómez Román- e a to
dos que no intre do triunfo e de · 
liquidación do sucedido non es
quezan aos culpábeis. Confío 
en que seguirán traballando pa- -
ra a Terra encamiñándoa polos 
vieiras aa sua· liberación defini
t iva. Reorganizar o Partido, o 
naso glorioso Partido, e xa cla
ramente , pois non pode haber 
dúbida para ninguén, cun matiz 
netamente esquerdista dentro 
das eséncias vivas ·da 
personalida
de de 
Gal i-
za". 

O traballo de Alberto Roma
santa percorreu -toda a traxec
tó ria biográfica e política de 

- Casas, unha figura que como 
tantas out ras sof reu a pexa da 
autocensura de moitos histo
riadores ·galegas que apenas 
pescudaron o periodo histó ri co 
que se encentou o 18 de Xu llo 
de 1936. O comisário Engu ita, 
xefe da policia de Pontevedra, 
facia un retrato de Casas que 
era causa de execución, "sig 
nificad.o dirixente do Part ido 
Galeguista , activo propagan 
dista que en mítines e artigas 
de prensa efectuou unha cam 
paña de máxima exaltación 

extremista, formou parte 
do Comite Eleito

ral da Frente Po-
pular , partici 

pou direc_ta 
mente na 
campaña 
"pro-Estatu-
to . de Gali
cia" con ten
déncia sepa-

· ratista e exer
ce grande 
influéncia 
sobre as 
xuventudes 
extremis
tas. Perig9-

so extremis
ta do marxis

mo local".• · 
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Irmán 

XosÉ A. G ACJÑO 

A dicoume un dos seus li
bro cun autógrafo no 
que me chama o eu ir

mán· maior e non podo resi tir 
a tentación de cont mplar 
agora o eu trunfo -o rec ñ -
cimento oficial do seu xénio 
literário- co t nro rgullo d · 
quen pod pre ·umir d tal nto 
d eu irmán pequen . 

Escrebe aqui me ·m , catro 
páxina mái atrá -, e pode que 
non exa ca ual id ad a 
co incidéncia. e non me fa
llan a conta , on xa mái d 
vinte ano de compartir e pe
ranza , de navegar no me -
mos barcos ( ou moi pareci
dos), de com bat r en tan ta 
batallas perdida ... Non ei e 
el aprendeu algo de min, pero 
el ensinoume, enue outra 
cousa , que a idea de pátria 
non ten que ser inónimo de 
cuartel e de morte, enón que 
pode ser un espácio aberto e 
xeneroso, n o que compartir 
história, futuro e solidarieda
de (por exemplo, a Galiza do 
soño de liberdade). 

N estes anos de turb ulencias 
desactivadas e de axu tes ideo
lóx ico-med iá ticos, moito 
queimáronse ou desi tiron (al
guns morreron na loita ou pola 
crueldade indi criminada do 
azar). Por i o é importante que 
determinadas mensaxes per i -
tan, para é¡ u tanto e forzo 
non result n inútei e a futu
ras xeneración · di poñan 
dunha referencia crítica. N a 
batalla -que n n qu rcm 
perder- n n e me curre 
mellar paladín --e disculpen o 
nepoti m - qu e t n o 
Mano lo Riva , flamant Pr -
mio Naci nal (nó ab mo de 
qué nación ) de narrativa, un 
dos mái cuali ficad para 
transmitir, con beleza e con
vicción, a chama prccio .... a da 
palabra libre.• 

OLVER AO REGO 

E Santiago de Chile reú
ense· os mandatários lati
oamericanos. O ditador 

Augusto Pinochet permanece 
entre as-bambalinas. El, coa sua 
casaca prusiana, bigode e anteo
llos escuras, segue arbitrando na 
sociedade chilena. Hai pouco 
mandou meter no caldeiro á se
cretária do Partido Comunista, 
viuya dun desaparecido, porque 
ao parecer nun mitin dixera pa
labras improcedentes. Ninguén. 
record a agora qu e o xeneral · 
mandou cortar as mans do can
tante Victor Jara. As democrá
cias ocidentais ven a palla en 
Cuba, pero non a viga no resto 
da sofrida Latinoamérica. • 
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