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O PAXARO QUE CANTA UN NOME 
(Premio. Blanco-Amor 1996) 

Un brillante exercicio 
narrativo que recupera a 

memoria da Galicia vilega 
dos anos sesenta. 

ga x1a 

Riazor pasará á história 
O futbol sobarda hoxe amplamente as dimensións dun espectáculo, 
converténdose nun potente movimento social que se mundializa e 
planetariza, servindo sobre todo aos intereses dos grupos financeiros 
que se atopan nas entreteas deste lucrativo negócio. A actual di, 
mensión venlle dada polo arroupamento das empresas de comunica, 
ción que conseguen, ao socaire dos espectáculos deportivos, unha. 
grande parte dos seus ingresos. Nesta situación, impoñer como fai a 
FIFA e as suas diferentes delegación territorias (UEFA e FEF), zafar, 
se de calquer control máis alá das suas próprias estruturas non é s~ 
unha anacronia, senón tamén un atentado 'ao dereito internacional, 
ainda máis se se conculcan as próprias leis xerais. Pretender que 
quede na xurisdición deportiva o que seria un problema de orde pú, 
blica como o lanzamento dunha moeda no estádio de Riazor, cando 
hai miles de millóns en xogo e todo un movimento social polo 
meio, non poderia ter outro calificativo que ilegalidade manifesta. 
O que se está a xogar entre o recurso á xurisdición ordinária do 
Deportivo e as ameazas da FIFA é o control do fútbol mundial e 
o seu enorme negó_cio. Unha senténcia favorábel aos coruñeses 
significaria un salto cualitativo moi superior ao caso Bosman, se, 
ria o pasq definitivo para que os clubes do fútbol,espectáculo se 
emancipasen das federacións, criando as suas próprias estruh1ras,. t 

Coincidéncia en criticar 
a actual devaluación 
no XV aniversário 

do parlamento 
Na celebración isntitucional do 
·xv aniversário da Consitución 
do Parlamento voltaron a quedar 
de manifesto as duas visións \ 
que existian xa daquelas. Unha 
da Autonomía como fin, como 
ponto de chegada, a do·s parti
dos estatais. Outra a da autono
mia como médio, a dos naciona
listas. A primeira leva implícita a 
concesión, a segunda a conquis
ta polo pavo dese dereito. A outra 
idea que sobranceou a celebra
ción foi a da insatisfació_n polo 
actual tuncionamento. (Páx. 4) 

Os pataqueiros 
conseguen de Baltar . ...__ 

as garantids que 
non deu Pérez Vidal 

Despois de tres semanas de pe
ches, manifestacións e duas 
tractoradas, e cando se anuncia
ban accións máis duras, o presi
dente da Deputación de Ourense 
evitoulle a Fraga un recibimento 
na provTncia cos alcaldes da co
marca da Límia en pé, e os pa
taqueiros dispotos a permane
cer a Noiteboa pechados. Saltar 
asinou un protocolo no que se 
abriga a torcer a vontade do 
seu contrincante no partido e 
Conselleiro de Agricultura, To
más Pérez Vidal, que en nego
ciacións anteriores non canse: 
guira nengun avance. (Páx. 9) 

Aparece un disco 
recopilatório que recolle 
o gros'o da produción 
de· Voces Cei&es 
Como obviar aquel tempo na bre
ve história da nosa canción?. Pa
ra cobrir aquel oco a discográfica 
Chorima ven de editar Noticia da 
Nova Canción Galega, escolma 
que en formato de duplo CD re
produce gravacións. (Páx. 16) 
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Segundo os especialistas, 
o cqnsumo de heroína non 
remitiu entre a mocidade. 
Non ,son poucos os que fa
lan dun aumento paralelo a 
c_ertas mqdas e a novas 
.hábitos de consumo menos 
arriscados. Hai terapeuta~ 
que eren que hai que en
frentarse á realidade dunha 
enfermidade crónica. Se 
cae o mito da salvación, a . 
loita está en mellorar a cali
dade de vida pero nen hal 
instrumentos de abando 
nen a . consideración social 
dos ionquis é a adecuada. 
Mentres, pode darse un 
suícidio nun calabozo, co-· 
mo o caso dun rapaz de Vi
lagarcia, detido sen antece
dentes, ou os toxicómanos 
poden servir para os 
experimentos do CESID. 

~· . 

A consideración da 
toxicomania como 
unha enfermidade 

crónica racha 
coa crenza 

do milagre _curativo · 

ESTA SEMANA 
, A NOSA TERBA 26 DE DECEMBRO DE 1996 

Miles-de xóvenés seguen tendo na heroina 
un meio de fuxida 

·~ ARANTXA ESTÉVEZ 

heroina está considerada como concello de Vigo. E deste opiáceo du- Os pinchazos fóronse substituindo 
unha das drogas máis pracen- n 1994, frente ra moi pouco, un- polos chinos, heroina fumada 
teiras. A primeira sensación ao . A heroina illa ao has semanas an- "porque non se calle SIDA, con 
probar a heroina é desagradábel, enfermo e xúntao aOS máiS . tes de darse con- má sorte, tuberculose". Cada pro-
ainda que axiña se descobren os con persoas que ta de que un vive ceso é particular pero hai caracte-
efectos pracenteiros. Ninguen viven a sua mes- de 4.000 quilos para ela. Isa é o rísticas xerais de abando: a pre-
atura consumir, ao princípio, gran- ma experiéncia. .de Cocaina que sinalan a sión para acadár cartas, a incapa-
des cantidades todos os dias. A Do último que se maioria dos dro- cidade para traballar durante de-
dose vaise incrementando pasan- desleiga é da sua incautados SÓ godependentes terminadas fases da adicción, a 
do do síndrome de queréncia á família ainda que ainda que Antón persecución policial, o delito como 
dependéncia. "O carpo vaise a ruptura, tarde, Se interviron Bauzas sinala xeito de obter diñeiro e, na maioria 
acostumando á substáncia até chega, porque que o periodo até dos casos, o rexeitamento social. 
que se tar imprescindíbel. Nese_ sen axuda é dificil 800 de heroina. a dependéncia é Cando se necesita axuda, tamén 
senso, a heroína é unha droga di- enfrentar a situa- variábel. "Depen- o labirinto é comun: tentalo unha 
.fícil. Pero se pensamos no taba- · ción. Na rua pode de das persoas tempada con metadona, recair ou 
co, dámonos canta de que non é pasar de todo: pe- . porque cada taxi- ingrésar nalgun dos· moitos cen-
a heroína a única que cría depen- queños delitos e, _, cómano ten o seu tras privados evanxélicos exis-
déncias. E que pasaría se se proi- no caso das mulleres, até a · proceso. Non se pode a,nalisar o tentes, nos que a terápia é Deus e 
bise tomar café despois de xan- prostitución. Está comprobado problema con xeralizacióris'\ di. o traballo. Os monos nestes cen-
tar? A xente voltariase tola", expli- que o aumento da prostitución tras pás-anse sen tratamentos. _Un 
ca Antón Bauzas, terapeuta de nas rapazas vai acompañado dq. Mef1tres non hai problemas de di- paciente dunha comunidade tera-
CEDRO, unidade asistencial da··. · adicCi0-n'· á, h'erO'i'M. G 'p'arai'sé:r ñeiro, vaise ca¡:)éandó a situ'acióh. •"'. · . · .-: . · · '-: ·· i>a§~ á'páXib.a seguÍnte 
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Ven da páxina anterior 

péutica de Castela conta como 
pasou a primeira e única noite nun 
barracón, s~n atención mália sofrir 
o síndrome de abstinéncia. 

Riscos sanitários 

A vinte quilómetros, en Vigo, a 
unidade asistencial leva trece 
anos funcionando para os mozos 
censados na cidade e alguns da 
vila de Baiona. Hai 2.886 histó
rias clínicas para unha cidade 
que non chega aos 300.000 líabi
tantes e os responsábeis do cen
tro din que non son todas as re
ais. Ademáis, moitos heroinóma
nos acuden a outros centros ou 
grupos como os evanxelistas. 

ESTA SEMANA 
. ·. A NOSA TERRA · 

erguerse, os toxicómanos acu
den ao centro· a pola sua dose, 
coa que se topan máis tranqui-

. los. Os terapeutas explican que 
non ·se pode rexeitar este méto
dq co argumento de que non so-

. ~uciona a adicción. Permite ~ue 
os enfermos non teñan que reco
rrir á rua a buscar a droga e me
llara a sua apariéncia a través do 

. hábito de acudir ao centro. 
Acompañados dalgun familiar ou 
o amigo non están expostos aos 
riscos de saude de mercar heroi
na na rua. Segundo explica, a 
primera en enteirarse da toxico
mania é a nai do enfermo. A ela 
acúdese en prim~iro lugar, sen
da o pai o máis reácio a enten
der. "A primeira solución que ven 
os país é botalo da casa e ten 
que ser a nai a que médie. Aos 
centros, acuden elas, igual que . 
ás portas dos cárceres a visita
los", di este terapeuta. As rapa
zas teñen problemas engadidos 
aos da SLl,a própria adicción co- ,,. 
mo é a prostitución. Ao ter que 
drogarse para aturar este traba
llo, increméntase o consumo.+ 
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-A relación proporcional 
entre o consumo e a ilegalidade 
O consumo de heroiná non 
descendeu nos últimos anos, 
apontando alguns analistas 
que medra na busca dun no
vo mercado e de novos hábi
tos: por exemplo, o traca da 
via intravenosa pola inala
ción. O terapeuta Antón Bou-

. zas sinala que a heroína non 
é, nen moito menos unha 
moda, ainda que o seu con
sumo, nos últimos anos, 
coincida coa emerxéncia de 
novas movimentos sociais 
para os que o desengado é 
máis que un lema unha reali
dade. Juan Carlos Usó, his
toriador e autor do estudo de 
recente aparición Drogas y 
cultura de masas (España 
1855-1995) sinala como se 
mantén o prezo da heroína 

ao longo dos anos. "Este fei
to só pode explicarse en fun
ción do crecimento masivo 
da oferta e tamén pelas pe-

. culiaridades próprias deste 
mercado, no que a ilegalida
de das transaccións elude o 
control sistemático de calida
de ao que deben estar so
metidas todas as mercan
cías". 

Mália ser considerada a vía 
máis directa cara a marte no 
mundo das drogas, os res
ponsábeis do Plano Nacional 
sobre Droga~ e moitos so
ciólogos sinalan os indicado-

. res de que a heroína medra. 

As secuelas da heroína son dife
rentes en cada enfermo, pero 
sempre visíbeis: físicas, con dife
rentes enfermidades, relaciona
das con procesos hepáticos. Des
pois, as faccións resíntense ao 
cabo dos anos e incluso xurden 
problemas para talar e expresar
se. Por último, a pegada psicoló
xi ca. "A heroina é unha droga 
proibida polo que para acadala é 
necesária a clandestinidade. Ne
se estado, o estrés é inevitábel. 
Tes que erguerte da cama e ir ao 
mercado negro. Despois, sempre 
hai problemas por se che dan 
máis ou menos droga. Toda esta 
tensión provoca angúria e cons
tante nerviosismo. Eles saben 
que están mal vistos. As zonas 
insalubres onde se trapichea ta
mén son un factor de risco, non 
hai garantías de saude", comenta 
Antón Bouzas. 

Na maioria destes grupos, a reli
xión é a base da terápia e as exi
xéncias son totais. Unha vez tras
pasado o umbreiro destes cen
tros, moitas veces simples barra
cóns, un ten que esquecerse de 
todo o que deixa atrás. Fumar un 
cigarro é motivo de sanción. A 
pretensión é que nun par de me
ses o enfermo abandoe a heroína 
por completo. Por esta razón, as 
entradas e saidas destes centros 
son moi frecuentes. A explicación 
está en que a xente chega sen 
ter experimentado nengun trata
mento, plenamente afectados pa
la adicción e o que se lle pide é 
moito. Dun día para o outro, su-

perar os monos 
pola oración. 

Os decomisos de heroina son contados, na Galiza o normal é intervir cocaina e hachish. 

Usó relaciona, ademáis, a 
alarma soCial coa corrupción 
no tema das drogas. Antonio 
Escohotad6 recollera unha 
grande colección de titulares 
dos xornais de Madrid de 
maior tiraxe desde 1984 até 
1989 que reflectian a impli
cación das forzas de seguri
dade no tráfico: policias, gar
das civis e funcionários apa
recen relacionados co tráfi
co. A institución ' privada pro
totipo no terreo anti-droga é 
a Fundación de Ayuda a la 
Drogadicción, entre cuxos 
conselleiros figuran Mariano 
Rúbio, Mário Con-de e Ma
nuel d~ Prado y ·Colón de 

Unha análise de p 
heroína feíta opa- olicias, gardas 
sado ano na cida
d e de Vigo deu 
un resultado que 
explica unha par
te dos riscos: a 
heroína de maior 
pureza tiña un 
12%. O resto da 
porcentaxe pode 
ser calquera cou
sa. As papel inas 
que mercaron os 
investigadores 
procedían dos 

Os congresos e 
encontros organi
zados en Europa 
por responsábeis 
e expertos nos 
tratamentos por 
esta adicción fo
ron cambiando as 
liñas de- traballo 
neste terreo nos 
últimos anos. A 
concepción da to
xico man i a cbmo 
unha enfermeda-

civis e 
funcionários 
apareceron 
en ti tu lares 
implicados 
no tráfico 
de heroina. 

bairros éon má1s 
tráfico de drogas 
da cidade. Por outra parte, non 
se decomisan alixos de heroina 
como acontece co hachish e a 
cocaina . En 1994, frente aos 
máis de catro mil quilos de cocaí
na incautados só se interviron oi
tocentos de heroina. 

Bairros periféricos 

Non hai estatísticas de ionquis 
pero non fan falla para estabele
cer certos princípios causais. Os 
bairros da periféria das cidades 
seguen a ser os máis castigados 
e, ainda que poderian funcionar 
como espello, xente moi nova 
non aprendeu e proba. A heroina 
tamén chegou ao rural e proba 
diso son as unidades asistenciais 
que se foron criando nas vilas 
pequenas, como en Porriño, na 
província de Pontevedra, que 
atende a grande parte do Conda
do. Entrando alí, percíbese que a 
toxicomanía afecta a unha gran
de parte da mocidade desa zona. 

de foi o primeiro 
paso. Ouizais a 
consideración 

dunha doenza crónica é a que 
está a trocar con maior enfase os 
programas de reabilitación. "Para 
nós, é unha enfermidade crónica 
porque asi o amosa a experién
cia. Cando unha persoa leva seis 
ou sete anos abstinente ninguén 
garante que non teña unha recaí
da. Ao coñecer o problema, hai 
que empezar a tratalo con pro
gramas de mínima exixéncia. 
Conseguir unha redución de mé
dio gramo a 200 miligramos diá
rios é un paso ou trocar o consu
mo por vea a via oral pode ser 
outro. Eses son critérios de sau
de. Se un toxicómano ven pedir 
axuda e o único que tacemos é 
exixir e ameazar, nunca podere
mos mellorar a sua calidade de 
vida. A abstinéncia como único 
obxectivo non é recomendábel", 
explica Antón Bauzas. 

A metadona, substáncia coa que 
se trata e substitue a adicción, 
suminístrase palas mañáns. Ao 

Os toxicómanos como excusa 
baixa. Sostense a oferta porque se sostén a 
demanda. Aos que se engancharon hai anos 
unenselles agora-novos consumidores que, sumidos 
nun desengado que chega a ser moda, optan por 
consumila doutro xeito. A adicción conleva todo un 
rol social que dificulta a curación. Hai poucos meios 
e pouca comprensión e semella que a nengun · 
Governo lle preocupa de abondo ter a miles de. 
mozos e mozas pelas ruas meténdose non se sabe 
que, De heroina, un 10%; o 90% restante é o que · 
aparece despois como sobredose. Ao fin e ao cabo, 
as drogodependén.cias enc.hen páxinas de 
delincuentes, marxin.ados e mortos. 

; 

· Carvajal asi como Enrique 
Sarasola, amigo persoal de 
Pablo Escobar, narcotrafi
cante colombiano. 

O consumo non está penado 
pero as asociacións anti-dro
ga reseñan as condeas de 
prisión para pequenos vende
dores que, con algun antece
dente, padecen dous ou tres 
anos de -cárcere . O PP , na 
oposición, propuxo en 1991 
no Congreso-penalizar o con
sumo con pris'ión menor ainda 
que só obtivo o apoio de CIU. 
A idea voltouse retomar na 
campaña eleitoral de 1993, 
chegando a propoñer José Mª 
Aznar abrigar aos toxicóma
nos a recluirse nas suas casas 
antes das dez da noite. Juan 
Carlos Usó amósase céptico 
en referéncia á legalización. 
"Costa crer que nengun Go
verno español -sexa do signo 
político que sexa- se atreva a 
concebir medidas liberaliza-

~ doras para o consumo e tráfi
iD co, se non canta previamente 
~ ca benéplacito da Administra
<{ ción estadounidense".+ 

inmersos nun méio como os bairros da periféria. A 
escalada da heroina foi moi beneficiosa, segündo o 
antropólogo J. Gamella, no momento en que o poder 
exixia consenso social. Tamén serviu de excusa para 
adoptar médidas represivas. O. sentido comun 
apárcase para outro dia no debate sobre a legalización 
sen lembrar que, antes de que se fabricaré3: o problema 
das drogas; podia adquirirse hero1na á luz do dia en 
estado puro. A sociedade, agás os afectados e o seu 

-entorno, asimilaron a mensaxe e actualmente os 
drogodependentes son o colectivo piar considerado, 
segundo os estudos de opinión. En Yigo, unha 
coml!.nidade viciñal oponse á instalación dun taller 
para reabilitados. E, mentres, uns xa estáo condeados 

O toxicómano non ~en que preocuparse de educar aos 
tillos, pagar facturas ou aturar ao xefe. Esa é a filosofía 
que o protagonista da película recen estreada 
Trainspotting expuña como argumento para 
entenderse a si mesmo, ainda que, a medida que o 
tempo ia pasando, o humor ia desaparecendo da 
visión desta droga. Pero habia algunhas verdades na 
sua filosofia. A maioria dos toxicómanos viven nos 
arrabaldos das cidades, pertencen a famílias humilcjes 
ou de clase média-baixa e están desempregados. E 
obvio que a sua filosofía non vai ser a do triunfo e a 
hiperactividade que caracterizou aos consumidores
tipo· de cocaina nos anos 80. Nen triunfo, nen 
actividade. Se a cocaina foi o símbolo dun~a clase de 
vencedores sociais, a heroína o é dos que perderon. Sempre foron os rnáis propensos ás sen servir de exemplo para ninguén. Nen para os 

drogodependéncias os destinados a protagonizar novos toxicómanos.+ 
f!lOViment9~ S§lfiais:JHk>§·,d,e ~b~e!rps, paradC?._s1 :_ ·. ;1.:!:::::~ :':'_-::.~ .. ., . : : r-: · • , A NOS! .TElIBA 
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Paralelismo entre o acto de constitución e o do XV aniversário 

lnsatisfación polo papel que xoga o-Parlamento 
*A. EIRÉ 

Na celebración isntitucional 
do XV aniversário da Consitu
ción do Parlamento voltaron 
a quedar de manifesto as 
duas visións que existian xa 
daquelas. Unha da Autonomia 
como fin, como ponto de che
gada, a dos partidos estatais. 
Outra a da autonomia como 
médio, a dos naéionalistas. A 
primeira leva implícita a con
cesión, a segunda a conquista 
polo povo dese dereito. A ou
tra idea que sobranceou a ce
lebración foi a da insatisfación 
polo actual funcionamento. 

Secadra é inevitabel que na 
conmemoración dos quince 
anos da constitución do Parla
mento, como en calquer aniver
sário , se diga aquelo de que 
"agora xa non é como antes". 
Esta idea estivo presente na to
tal idade dos discursos dos vo
ceiros parlamentários e mesmo 
do ·presidente da cámara Vitori
no Núñez, pero tamén nos co
mentários da maioria dos convi
dados. Máis, se pasamos revis
ta ao que foi a constitución do 
Parlamento galega aquel 19 de 
Decembro de 1981 no xiado Pa
zo de Xermírez e á situación ac
tual, as diferéncias están sobre 
todo no tempo transcorrido e no 
cámbio dalguns protagonistas. 

Coma entón, na Cámara autonó
mica segue a haber duas visións 
da sua función e da mesma Au
tonom ia. A visión dos partidos 
estatais, dunh.a Autonomia ou
torgada polo Governo central e 
un parlamento dePrímeíra lns
táncia que non debe nen pode 
traspasar os marcos impostas 
polo Governo central: a supedi
tación política práctica. lglésias 
Corral, como parlamentar máis 
vello, fiaba no seu discurso de 

-apertura da sesión, ~n español, 
o arranxo dos males galegas na 
intercesión de Deus todopodero
so e na misericórdia do Governo 
central. Foi a tónica recorrente 
de todos aqueles discursos, to
·dos protagonizados por homes 
de UCD. O primeiro presidente, 

Fraga lriborne, que foi dos poucos políticos estatais presentes na constitución do Parla· 
mento, é acusado agora de ser o causante do seu descrédito. 

António Rosón, pasaba páxina 
na história dando por ,consegui
dos todos os dereitos reclama
dos ao longo dos tempos polo 
Povo galega, e decretaba que 
"desde agora a nasa responsa
bi lidade será a realización de
mocrática deses dereitos". 

A intervención de Xosé Manuel 
Beiras neste cabodano, seme
llaba estar contestando a aque
les dous discursos aportando a 
outra visión da autonomia, a dos 
nacionalistas. O voceiro do BNG 
recordo_u que o Parlamento nas
ceu "para resolver unha necesi
dade política, para abordar e 
dar canle a problemas cunha 
compoñente e unha idiosincrá
sia ..da nación galega, non por 
azar nen vontade dun déspota, 
senón da cidadanio.". Vontade 
que Beiras retrotraeu aos pre-

cursores que pretendían acabar 
cunha Galiza "como colónia da 
Corte" e aos galeguistas, pasan
do pala "longa noite de pedra". 
Pero Beiras foi máis alá e, dife
ri ndo da visión dos partidos 
estatais, emarcou tanto a consti- -
tución do parlamento galega co
mo a sua andaina de quince 
anos "no proceso de autodeter
minación do povo galega que se 
vai facendo dia a dia". 

A autodeterminación 
como obxectivo 

Xosé Manuel Beiras afirmou que 
o BNG non "renúncia aos seus 
obxectivos" de conseguir a auto
determinación, pero tamén quixo 
deixar constáncia de que "so
mos absolutamente leais co pro
ceso democrático e reclamamos 
o máis absoluto respeto pala 

As clámOrosas auséncias 
Hai quince anos no pazo de 
Xelmirez producíanse algun
has clamorosas auséncias. 
Non habia nengunha represen
tación do Governo central, a di
feréncia do acorrido na consti
tución dos parlamentos catalán 
e basca. Tamén faltaban o Ca
pitán Xeneral e o almirante do 
Cantábrico e non habia nen
gun representante da lgrexa 
Católica. Nesta ocasión tam
pouco acudiu nengun repre
sentante do Governo Amigo, 
por máis que tiñan anunciado 
a sua asisténcia os ministros 

• Raxoi Brei e Romai B.eccaria. 

Tamén se lle pode dar unha 
sígnificación política a non pre
séncia do ~lcalde . da C.oruña 

Francisco Vázquez. Hai quince 
anos afirmaba, recén rematado 
o acto, que sacaria á luz os 

· seus desacor
des cos primei
ros pasos pre
autonómicos. O 
único que se 
soubo foi da 
sua oposición a 
Compostela co
mo capital, dan-

F. Váz:quez:. do pé a un pe-
noso espectá

culo o 23 de Xuño de 1982 no 
próprio pazo de Xelmírez men
tres se discutía a Lei de Fixa
ción de Sés. Con el estiverón 
ausentes neste quince caboda
no Xósé Nogueira, Xavier Lo
sad a, González Laxe. Outro 

coruñés ausente foi González 
Mariñas. Tampouco asistiu 
Garcia Sabell, ·presidente da 
Real Académia Galega. Notou
se tamén en falta o presidente 
preautonómico, Quiroga Suá
rez e ao primeiro da autonomia, 
Fernández Albor. Tampouco 
apareceron os vicepresidentes 
Carlos Mella e Barreiro Rivas, 
nen Camilo Nogueira ou Enma 
González Bermello, que puñera 
a nota de cor daquelas co seu 
traxe tradicional galega. Atónito 
foi que PP e parte do PSOE lle· 
pre.staron pouca atención ao 
evento, polo que, os 500 convi
dados se converteron en pouco 
máis de 200 preséncias, xiran
do máis dun tércio deles na ór
bitª do nacionalismo.+ 

dignidade da Cámara, polo que 
algunhas veces ternos que indig
narnos e alzar a voz, case sem
pre cori razón". Deixou patente 
que o BNG non gasta da actual 
situación do Parlamento· e de
mandou un "exame crítico e au
tocrítico de se cumpre a ful")ción 
para a que nasceu segundo se 
contempla na Constitución e no 
próprio Estatuto", pero deixoulle 
ao pavo que sexa el quen faga 
as conclusións desa análises e 
quen declare aos culpábeis pois 
"o povo é quen máis .ordena", 
parafraseou a José Afonso. 

Miguel Cortizo , portavoz do 
PSdG-PSOE foi máis explícito 
que Beiras ao referirse á actual 
situación do Parlamento. Denun
ciou a "degradación e devalua
ción" que o está "alonxando dos 
cidadáns, propoñendo que á cá
mara solucionase o problema 
sen sectarismos". Para Cortizo, 
nestes momentos o Parlamento 
non "acada o papel de satisfa
ción que alguns imaxinaron". 

As críticas de Beiras e Cortizo le
vaban máis ou menos implícita a 
crítica ao PP e, concretamente a 
Fraga, por estar devaluando a 
función do Parlamento, non SÓ 
aplicando a rodela da maioria ab
soluta, ca que alguns dos pre
sentes querian xustificar os cám
bios habidos, senón pala própria 
idea da Autonomia que ten o ho
xe presidente da Xunta, o seu 
xeito de governar por decreto e o 
feíto de non comparecer no Par
lamento. Aqui tamén haberia que 
contabilizar no debe dos meios 
de comunicación , principalmente 
dos públicos, a incapacidade pa
ra trasmitirlle á opinión pública o 
traballo parlamentário, unhas 
veces por intereses políticos di; 
rectos ou inducidos desde a 
Xunta, e outras pala própria vi 
sión de Galiza, non querendo, en 
quince anos, criar a verdadeiros 
cronistas parlamentários. 

A devaluación 
do Parlamento 

Mais a utización do Parlamento 
non é nova. Xa na sua constitu-

ción a UCD deu unha mostra de 
como capitalizar o acto, impoñen
do que só talasen membros . do 
seu grupo e impedíndolle f~celo 
aos distintos voceiros da primeira -
cámara. O discurso do elexido 
presidente, António Rosón; non 
diferiu moito do pronunciado ago
ra por Vitorino Núñez, ainda que 
o agora presidente afirmou nun 
tono nacionalista que "os galegos 
non poden estar satisfeitos men
tres a sua cultura e posibilidades 
económicas non acaden a perf e
ción que queren". Vázquez Porto
meñe, como Vitorino Núñez fixo 
un cántico a aquela primeira eta
pa constituinte na que o diálogo 
permitiu construir "un marco de 
convivéncia de todos os galegas". 

Naque! dia gris e chuviñento de 
hai quince anos, cando os parla
mentários estaban a facer o seu 
paseiño, só duas dúcias de cu
riosos os agardaban na Praza do 
Obradoiro. Hoxe non é moito 
maior o fervor popular e a sua 
causa estaba en discusión entre 
os convidados mentres degusta
ban un viño galego-galego. Uns 
afirmaban que era "signo de nor
malidade democrática", outros 
froito da atonia en que caeu no 
Parlamento, poñendo como cau
sas o desprécio que lle ten Fraga 
e a negativa da maioria a tratar a 
tempo os principais problemas 
que lles afectan aos cidadáns. 

Hai quince anos, cando acabou 
a sesión no pazo de Xelmírez ti
vo que ser o convidado naciona
lista, Francisco Rodríguez quen 
comezara a entonar o Himno 
Galega. A case totalidade dos 
presentes semellaban estar pa
pando moscas e non sabian a 
letra. Nesta ocasión non houbo 
Himno, nen estaba a banda de 
Compostela agardando tora. 
Xosé Manuel Beiras perguntá
base hai quince anos, convida
do polo BN-PG, no que supuxo 
un primeiro achegamento para 
fundar o BNG, se aquel ia ser 
"un acto da história de España 
ou da história de Galiza", a sua 
contestación agora era clara : 
"un 'chanza máis no camiño da 
autodetetm i nación". + 

A. EIRÉ 

O espello do debate 
/ . orzamentar10 

Nos tres dias anteriores á celebración do XV aniversário da consti
, tución do Parlamento, o PP revelou a degradación que sufre a Cá
mara. Mentres se discutian os Orzamentos, que en sustáncia políti
c-a compoñen o acto máis importante do parlamentarismo, pois fí-

-xanse as prioridades de governo e dótanse de recursos, Fraga Iribar
ne inauguraba en T arremolino? unha rua co seu nome e, <liante 
dun mural de azulexos coa sua faciana, loubaba ao franquismo . 
Tampouco interviña o conseleliro de Economía, Xosé António Or
za, que se ia de pelegrinaxe con Dositeo Rodríguez a Madrid, como 
mendicantes do Governo central tentando enterrar a xusta débeda 
histórica que reclamaban unánimente uns dias antes. Os consellei
ros Cuiña e Couceiro preferiron o partido contra as drogas coi:wer
tido en trinque de vaidades pagado pola Depuración coruñesa (as 
duas terceiras partes do aforo. de pago) ca os debates orzamentários. + 

-
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Reclaman da UE un trato semellante a~ que se lle dá á Alemaña do Leste 

, O peche da Mesa do Leite consegue 
que os reciba o PP pero non Fraga 
*P. CASTRO 

Membros da Mesa do Leite, 
incluido o representante das 
industrias, mantive·ron _un pe
che o 23 de Decembro nas 
dependéncias da Consellaria 
de Agricultura en San Caeta
no e nas oficinas do PP, ta
mén en Compostela. Preten
dian que os recibira Fraga lri
barne, algo que non consegui
ron, senda desaloxados pola 
policia. O que si lograron foi 
marcar unha cita co PP, o úni
co partido parlamentário co 
que lles quedaba por reunirse. 

A Mesa do Leite comezou as 
accións sorpresa tal e como 
anunciara a semana anterior , 
para ir quentando motores cara 
a grande tractorada a celebrar o 
15 de Xaneiro senón hai unha 
resposta da Administración ás 
suas suas demandas . Nesta 
ocasión a acción reivindicativa 
era dobre e tiña dous motivos 
esenciais. O peche, que come
zaba ás 11 ,30 da mañán nas 
dependéncias da Consellaria de 

Agricultura, no que participaban 
integrantes de todas as organi
zacións representadas na Mesa, 
incluidas as indústrias (estaba o 
representante da Asociación de 
lndústrias Lácteas da Galiza, 
Guillerme Salgado) , pretendia 
conseguir que "o presidente da 
Xunta, Fraga lribarne, nos .reci
ba e apqrte solucións aos pro
blemas que están a afectar ao 
sector", en palabras de Xosé 
Ramón Cendán, representante 
do Sindicato Labrego Galega. 

Ainda que os encerrados pre
tendian permanecer na Xunta 
até que Fraga lles dera unha da
ta segura para unha entrevista 
que veñen demandando desde 
hai meses, tiveron que desalo
xa r ás tres da tarde, _ante o 
grande despregue policial que 
triplicaba ao dos concentrados . 
"Ameazáronnos dicindo que se 
non desaloxábamos en cinco 
minutos cargarian contra nasa, 
ante a desigualdade de forzas, 
decididos que o mellar era mar
char até outra ocasión máis pro
pícia", afirmaban os gadeiros. 

Cendán, que actuaba de porta
voz, manifestaba non entender 
a negativa de Fraga, "cando a 
situación empiora dia a dia, sen 
que saibamo·s o que vai pasar 
na próxima campaña que come
za dentro duns meses. A maio
ria da xente ainda non cobrou 
todo o leite". A Mesa, tentaba 
pedir a Fraga que a Xunta nego
ciase co Governo central e coa 
UE "unha suspensión da aplica
ción da supertaxa o mesmo que 
se fai na Alemaña do Leste, por
que eles non son máis pobres 
que nós para estar exentos". -

O peche nas oficinas do Partido 
Popular deu mellar resultadc. 
Despois da negativa do PP de 
recibir á Mesa [BNG e PSOE si 
se reuniron], lograro.n confirmar 
unha entrevista pública cos ré
presentantes do PP ao máximo 
nível, polo que abandonaron o 
peche. Con Xosé Guiña, o se
cretário xeral, xa se reuniron 
nalgunha ocasión segredamen
te, o que dá unha idea das divi-

- sións internas na direita galega 
tamén neste problema.• 

Corbacho asegura que a débeda histórica non existe, que Galiza é a que lle debe ao Estado 

O PSdG·PSOE aposta 
por unha mensaxe galeguista en español 
* P.C. 

O PSdG-PSOE tenta mandarlle 
ao eleitorado unha mensaxe con 
imaxe galeguista. Despois da re
cente conmemoración do 602 arii
versário do Estatuto do 36, cele
brou o Sábado 21 de Decembro 
unhas xornadas baixo o título de 
Galeguismo & Progresismo': cen
tradas na análise dos 15 anos de 
autogoverno. Francisco Vázquez 
foi, xunto con Abel Caballero e 
Díaz Pardo, o encarregado de 
comezar os debates. Realizou un 
discurso en español no que, pa
radóxicamente, fixo especial fin
capé no feito diferencial. Máis tar
de faria unhas declaracións nas 
que apostaba polo cantonalismo 
capitalino coruñés. 

"Galiza canta cuns valores perme
nentes que fan dela unha comuni
dade histórica", aseguraba o se
cretário xeral do PSdG, como ten
tanto descubrir o mundo. A conti
nuación afirmaba que "a autono
mia non respostou ás expectati
vas postas nelas". Para Vázquez, 
mália ao debate xerado na socie
dade galega durante o periodo da 
elaboración ca Constitución, n9n 

, se produciu, nestes 15 anos de 
autogoverno, unha verdadeira 
transformación desde o ponto de 
vista político e ainda que recoñe
ceu a parte de responsabilidade 
dos sncialistas galegas, culpou ao 
nacionalismo "por aplicar para 
Galiza os mesmos critérios- que 
se estaban aplicando en Euskadi 

O PSOE afinna que Barreiro vai ser seu colaborador pesie a que os postulados son diferentes. 

e Catalunya". Con el coincidiron 
Díaz Pardo e Abel Caballero. 

Quen discrepou foi Xosé Luis Ba
rreiro, que destacou as peculiari
dades dq nacionalismo galega, di
ferentes do basca e catalán, "por
que é de esquerdas, co que se 
traza un panorama político clara
mente distinto ao das outras co
munidades históricas". Barreiro foi 
ainda máis alá e criticou o papel 
xogado polos partidos estatais, 
asegurando que "a autonomia 
non dá os resultados agardados 
porque os partidos estatais estive
ron máis preocupados por contro
lar os seus mecanismos que por 
exercer o poder á frente dela". 

Mália a esta disparidade de crité
rios o .debate foi mínimo, como 

tamén o foi no resto das interven
cións de convidados como o ex
rector Villares e os xornalistas Al
varez Pausa e Xosé López. Se
mellªba que o que importante era . 
lanzará sociedade unha mensa
xe galeguista manténdose o 
PSOE. nos seus princípios e im- -
permeabilizándose a outras men
saxes. Mais o discurso pretendi
damente galeguista diluiuse por 
completo coa intevención de Xa
quin Alvarez Corbacho. O econo
mista de cabeceira do PSdG ase
gurou q~e a débeda histórica non 
existe e insinuou que en calquer 
caso seria ao reyés, dado que "o 
naso feito diferencial é a nasa dé
beda histórica, son os 200 mil mi
llóns de déficit", referíndose ta
mén a que Galiza recibe máis do 
Estado que aporta.• 

. A NOSA TERRA 

G A t 1 

Reclaman a galeguización 
da Estación de Autobuses de Lugo 
Un grupo de persoas vencelladas ao Movimento de Defesa 
da Língua levou a cabo unha mobilización ao meiodia dopa
sado Sábado 21 de Decembro na Estación de Autobuses de 
Lugo para demandar a sua galeg_!..Jización. Os manifestantes, 
que portaban unha pancarta co lema "Na Galiza en galega'', 
colocaron cartaces por todo o local coa mesma consigna. Os 
asistentes á mobilización reclamaban o uso do galego na 
megafonía, rotulación e toponímia e trataron de entrevistarse 
co director da Estación, que se _negou. Ante a negativa, os 
manifestantes pediron o libro de reclamacións para protestar 
pala política lingüí_stica da Estación, pero tamén negáronlle o 
libro. Por esta razón apresentaron denúncia no xulgado. t 

Adxudican a privatización da auga en 
Pontevedra á oferta menos ventaxosa 

5 

O Pleno do Concello de Pontevedra adxudicou a 
concesión administrativa para xestión indirecta da auga e 
o mañtenimento da rede de saneamento e depuración das 
augas residuais á empresa Aquagest, que apresentou a 
oferta económica menos ventaxosa de todas as que parti
ciparon no concurso, que son Ferrovial!Cadagua e 
Seragua. Diante destes feitos, o principal grupo da oposi
ción municipal, o BNG apreséntou diante do Pleno do Con
cello un Recurso Extraordinário de Revisión para anular o 
acordo por consideralo non axustado a direito e "contrário 
ao interese público".• 

Lembranza do 50 · aniversário 
da masacre policial de Vilarelho 
O Sábado 21 na localidade raiana de Vilarelho da Raía, 
conmemorouse o cincuenta aniversário da matanza de 
guerrilleiros galegas a mans da Guarda Civil e PIDE, a poli
cia política salazarista. Durante 27 horas, ao longo dos dias 
21 e 22 de Decembro 1946, a aldea foi bombardeada e os 
guerrilleiros que ali se acubillaban resultaron mortos. + 

Fraga recua ante Madrid no 15% do IRPF 
A Xunta aceitou que o Estado pague á Galiza o 15% do 
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, IRPF, que o 
Governo Fraga non aceitara nos anos 1994, 1995 e 1996 
por consideralo non ventaxoso para o país. O Governo do 
Partido Popular mesmp apresentara un recurso contra a 
cesión dese· imposto, pero recuou ante as ordes do presi
dente do Governo central, José Mria Aznar. Para a oposi
ción parlamentária, nomeadamente para Xesus Vega 
(BNG), "o noso país foi utilizado con fins partidistas". O 
parlamentário tamén pediu que o 15% "non se considere 
·como pagamento da débeda histórica", algo ao que tamén 
vai renunciar Fraga lribarne. Galiza vai recebir polos atra-
sos do IRPF un total de 11.500 millóns de pesetas.+ · 

_O PP de Muxia favorece a un tránsfuga 
O concelleiro de Muxia Xaime Bermúdez Montero, que tora 
nas listas do PSOE pero que se pasou ao PP -permitindo 
que este partido se fixera coa alcaldia da vila-, está a ser fa
vorecido tanto polo PP local como pala Xunta, informa Ma
nuel Vilar. Primeiramente admitiuselle levar un cabo· de 
enerxia eléctrica até a sua cetárea utilizando os postes alu
meado público, evitando asi desembolsar o millón de pese
tas que costaba .Pór postes nun treito de un quilómetro. 
Posteriormente, conqueriu un terreo no recheo do peirao da 
vila para erguer un galpón, algo que non conqueriu mariñei
ro nengun. Despois amañáronlle a casa do sogro, na que vi
ve. O último favor foi entregarlle, da man do delegado pro
vincial da Consellaria de Política Territorial, Xesus Almuiña, 
unha vivencia de proteció'n oficial -subvencionada nun 
50%-, cando un infprme aprobado polo governo do PSOE e 
o BNG (hoxe ambos na oposición) negaba a vivencia por
que non cumpria o requisito de necesidade social.+ 
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DESPOIS DE VÁRIOS MESES DE CAMPAÑA, E AINDA QUE 
O MODELO NON FOI APRESENTADO Á OPINION PÚBLI
CA O PRESIDENTE DA MESA POLA NORMALIZACION 
LINGÜÍSTICA FAI BALANCE DUNHA CAMPAÑA QUE NA 
suÁ CONSIDERACIÓN ESPIU os COMPORT AMENTOS 
LINGÜÍSTICOS CANDO-SE RELACIONAN CUNHA REALI-

GALIZA 
- ANOSATERRA . 

ÜPtNIÓN 

DADE ECONÓMICA E SON DIR-IXIDOS POLA VONTADE 
DUNHA EMPRESA QUE, AFINCADA EN CAT ALUNYA, RE
CIBIU TAMÉN A PROTESTA ÓE COLECTIVOS CA TALÁNS, 
E DAQUELA CQMEZOU A VIRAR O LEME DO SEU DESPRE
ZO POLAS REIVINDICACIÓNS GALEGAS, ATEMORIZADO 
POLA IMPORTÁNCIA ECONÓMICA DAQUEL MERCADO 

A PREPOTÉNCIA 'DE SEAT 

A Mesa puxo en marcha no mes de Xullo 
unha campaña1 reivindicando o nome de 
Arousa, e non Arosa, para un novo Seat. 
Editaron-se dez mil postais e repartiron-se 
entre os cidadáns de Galiza. No 'texto sau
daba-se a Seat por ter tido a iniciativa de 
poñer o nome dunha bisbarra galega ao no
vo veículo e esixia-se o uso do nome legal, 
oficial e popular da bisbarra, que non é ou
tro que o de Arousa. 

XoSÉ MANUEL SARILLE 

O problema de Seat é que puxo todo en 
mans do responsábel de relacións exterio
res da _ empresa, Rafael Casas. A primeira 
vez que falamos con el desde A Mesa to
mou-nos a broma ao advertir-lle que co
mezariamos a reivindicación do topónimo. 
A segunda tiña xa enriba do escritório 
máis de catro mil postais e explicou-nos a 
sua idea de Galiza. Confesou con ton· de 
virrei enfadado, pero disposto á cleméncia, 
que el via aos galegas como xente tranqui

Seat recoñece ter recibido máis de sete , la, nobre, pouco conflitiva e moi acolledo-
mil cartóns, unha cantidade moi grande ra; a imaxe tópica da 
que desconcertou aos directivos barcelo- Galiza submetida. A 
neses. Desde aquela, en lugar de rectificar nosa resposta foi que 

normalización lingüística na que se afirma 
que os nomes de lugar terán como única 
forma oficial a galega. Un manzanillo_ de 
Vigo, pagado por Rafael Casas, escribiu 
que a compañia automobilística é libre pa
ra usar como quixer a . toponímia. Tal co
mo están as leis iingüísticas, seguramente 
sexa asi, pero todos ternos plena liberdade 
para esixir de calquer empresa o respeto á 
nasa cultura, e entra dentro do xogo vul
nerar a imaxe impoluta que as empresas 
necesitan para vender os seus produtos. 

No referente ás leis, as-
, piramos .a cambia-las. 

preferiron usar a calúmnia e a mentira. acolledores e nobres si-, 
Lanzaron unha campaña de propaganda e quedou. convidado a 
encuberta en tres meios de comunicación coñecer as fermosas 
escri~a. Pagaron páxinas que aparecían Rias Baixas, pero ta-
como información e nelas dicia~se que mén lle pedimos que 

'U nha empresa privada 
non pode ser allea 

Está-se a dar na Galiza 
unha falsa identifica
ción das leis cos direi
tos. Comeza a predo
minar, mesmo entre os 
máis avisados, unha 
mentalidade legali ta 
que identifica a norma 
co bó, considerando-a 
definitiva, como se 
non se puidese solicitar 
nada máis alá do esti
pulado. Hai países tan 
democráticos como es
te onde hai obriga de 
respetar a toponímia 
no ámbito privado e 
incluso de usar o idio
ma territorial na rotu
lación. Iso, que non é 
imposición nengunha, 
senon a práctica dun 
direito, fan-no os ca
nadianos e os belgas, e 
aqui supón unha aspi
ración á que non re
nunciamos. 

por culpa da Mesa e da Real Academia baixase a voz, porque 
Galega non se faria a presentación mun- de pousóns e submisos 
dial do Arosa ·en Vilagarcia. Argumenta- _ . non tiñamos nada. Ex-
ban que a otgan ización que preside .Do- plicamos-lle que recla-
mingos Garcia-Sabell e A Mesa pola nor- mabamos ._os nasos di-
malización farian algaradas durante a pre- reitos como galegas e 
sentación, romperian cristaleiras dos con- posíbeis clientes. 
cesionários e desviarian a atención dos 
xornalistas, que en troques de fixar-se n9 
haiga novo mirarían para os sediciosos . A 
cabeza, heroico, o petrúcio Don Domin
gos, tapando a faciana con pano palestino 
azul e branca. 

O señor Casas fixo 
desde aquel.a uso da 
prepotén~ia e da men
ti r(l, cometendo ade
mais a imprudéncia de 
subestimar ao adversá-

. río. Ou sexa, ten case 
todas as caracterís
ticas do incompetente 
que ere-solucionar os 
pro.blemas mercando 
planas . Pero fóra deses 
tres xomais só tivo o 
apoio do-Conselleiro 
da Presidéncia, Dosi-
teo Rodríguez, que co-

ás realidades culturais 
· dos lugares onde fai os 
· ne'gócios, e ñós ternos 

plena liberdade para 
esixir de calquer empresa 
o respeito á nosa cultura 
e o direito a vulnerar a 

imaxe' impoluta que 
necesitan as empresas 
para vender calquer 

d " pro uto 

En realidade, e tal como infonnou A Nosa 
Terra, os directivos de Seat declararan, 
dous meses antes de iniciarse a campaña da _ 
Mesa, que a presentación seria en Lanzaro
te. Trataba-se de mentir para botar-nos en
riba aos cidadáns de Arousa, ao veren co
mo Seat levaba unha presentación, con seis 
mil persoas e un desprege galáctico·, para 
outro sítio por culpa duns galeguistas in
conscientes. Impediamos asi enc,:her os ho-· 
te\s durante unha semana, e proxectar en 
vivo para o mundo a imaxe da ria. 

Como é posíbel que unha empresa séria en
tre nunha liorta ·como esta? Todos os ven
dedores saben que o mellar que se pode fa
cer nestes casos é deixar correr o tempo, 
sen ·buscar nuhca a confrontación cos 

mo un monaguillo da Seat, con moi pou
ca santidade, axudou á Seat a espallar a 
mentira desde a palestra parlamentar. 
Non nos consta que recibise ·aínda agui
naldo. nengun . 

Afirma-se que vivimos 
na sociedade dos direitos. É moito afirmar, 
sen dúbida, porque cada vez se abren maio
res fendas entre as clases sociais. Sen em
bargo é certo que hai unha tendéncia por 
parte élas institucións e das empresas a mi
rarse nos espellos da opinión do cidadán e 
do consumidor. lsto debe servir para facer 
valer os nasos argumentos e procurar as 
arelas .sociais non colmadas. Ou son respei
tosos coa nasa cultura ou debemos pensar 
seriamente, como dicia Afonso Álvarez 
. Cáccamo, en boicüts aos productos que 

clientes q~e fan solicitudes. · 

Unha empresa privada non pode ser allea 
ás realidades culturais dos lugares o-ñde fai 
os negócios. En Galiza hai unha leí de . 
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deturpen a toponímia ou non respeiten a 
nasa cultura. 

Hai uns meses saía un artigo neste mesmo 
periódico falando do Seat Arousa. O autor 
non consideraba importante facer reivin- · 
dicación nengunha sobre ·a privado e 
identificaba normalización lingüística co 
uso do galega polas institucións públicas. 
Ou iso parecía. De ser asi, unha destas 
·duas, ou o galega nunca chegará a ser o 
idioma oficial de Galiza ou só haberá ple
na· normalidade cando toda a sociedade 
teña vinculacións estatais, ou sexa, cando 
o Estado ocupe todos os espazos sociais. 
Trata-se evidentemente dunha inxenuida
de que non comparte ninguén e esquece
se que as institucións políticas son unha 
parte, moi importante pero relativamente 
reducida, das sociedades.• 

_ e SERVICIO A DOMICILIO e e PAGAMENTO CON TARXETA e . '1 1 

XOSÉ MANUEL SARILLE é Presidente da Mesa p;la 
Nonnalizació1:_1 Lingüística_ 
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BARBIES 
VIOLADAS 

BEGOÑA CAAMAÑO 

Corremos o perigo de perder a sensibilida
de e a capacidade de nos horrorizar ante 
as monstruosidades que os "mass-media" 
están a converter en imaxes habituais. 

Os "reality-shows" é unha prensa cada 
dia máis amarela e sensacionalista inmu
nizan-nos co pretexto da realidade, para 
todo aquilo que deberia provocar náuse
as en persoas normais e a repulsa dunha 
sociedade sá. 

Ago
0

ra veñen de dar un novo pa ne a 
sua campaña a pral da de -humanización. 
Non contento cunha programación teb 
visiva infantil ateigada de violéncia e 
contidos sexi tas e mentr e ign ran as 
demandas feministas e de colectivo do
centes sobre a nec idade d int grar 
xoguete mm programa gl bal d educa
ción para a paz e en valores, e fuxen dun 
debate real obre a violéncia domé tica, 
os escaparates enchen-se de boneco mal
tratado . Pretenderán cecai que as nenas 
aprendan de de cativiñas a coidar as feri
das que algun dia terán o eu fillo ? 

E ainda bo que non ou aron completar o 
"pp.ck" cun paquete de cigarrino para 
que as crianza puidesen engadir novas 
cicatrices ao indefenso boneco, por aqui
lo da inter-actividade e de que asi haberia 
novas feridas que curar e máis motivos 
para sentir mágoa polo malpoucadiño. 

A mesma casa sacou ao mercado outro 
xoguete xenial "paco-pito" ou "pito-gol
fo" ou unha sorte de nome imilar. Un 
boneco que se toca o seu pene erecto 
coa man mentre pon cara de pillabán 
ou (dependendo do modelo) ten a lin
gua fóra nun xesto claramente lascivo. 

Se callar de ta volta o obxectivo peda
góxico é conciliar aos nena co eu pró
prio carpo, e mo se os pobre cativo 
non estivesen dabondo submetid s a 
mensaxe fal céntrica -qu o brigan 
desde ben peuqen s a entir e e apéndi
ce de escasos centímetr como un cer
ne da ua personalidade. 

Ao me mo tempo que e te n vo , educa
tivos e sobre todo reais boneco fana ua 
aparición, en Vigo un comcrciant tenta 
violar a unha adole cente; unh mu ller 
morre desangrada en Cob lo tras se sub
meter a un aborto "ilegal"; en Conxo, ou
tra muller morre acoitelada pol eu e m
pañeiro; un xuíz de Pontevedra ab olve, 
pésie á existéncia dun informe médico co
rroborando os feitos, a un home acusado 
de violará sua filla de 5 anos pbrque o tes
temuño dunha meniña tan pequena non 
é críbel... todo isa no prazo de apenas un
has semanas e sen que -;t indignación so
cial (salvo excepcións) se deixase ouvir 
nen se constituí-se hengunha ONG de 
axuda ás víctimas <leste tipo de violéncia. 

Cecais as feministas confundimos as na
sas tácticas reivindicati.vas. Se calar, no 
canto de protestar, de sair-mos á ru'8. pe
dindo o dreito ao control dos nasos car
pos e o fin da violéncia sxista .tiña.mas 
úe ter falado coas empresas de xogeres e 
exixir o lanzamento da Cindi prostituida, 
a Nancy aborto ilegal, a Pepona en paro, a 
Barbie violada, e o Power Ranger maltra
tador , <leste xeito, nenas e nenos sensi
bilizarian-se desde ben cedo coas v,ítimas 
das aberracións machistas e o Patriarca
do quedaría superado nunha xeración. • 
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Miguel Anxo Fernández · 
'No 36 ia despegar o audiovisual galega da man de Carlos Velo1 

* XAN CARBALLA 

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ VEN DE PÚBLICAR EN EOICIÓNS A NOSA T~RRA A. PRIMEIRA BIOGRAflA DE CARLOS VELO. É UN HOME VENCELLA

DO DESDE HAI VINTE ANOS A ACTIVIDADE AUDIOVISUAL, BEN SEXA COMO CRÍTICO, COMO ANIMADOR DAS XOC/VIGA DO CARBALLIÑO, COMO 

CINECLUBISTA OU COMO EXIBIDOR EN ~!LAS COMO VERIN, LALIN OU O CARBALLIÑO. NA SUA OPINIÓN CON MOi POUCOS CARTOS 

, PODÍASE NORMALIZAR A PRESÉNCIA DOS CURTOS DE CINE GALEGO NAS PANTALLAS COMERCIAIS E ASI POTENCIAR A PRODUCIÓN PRÓPRIA . . 

Por que Galiza non xenerou un
ha indústria própria do cine? 

A infraestrutura audiovisual e en 
particular do cine é cara, e por 
iso hai unha tendéncia a com
partila. Nós podemos facelo con 
Portugal, Madrid ou Bruxelas 
sen perder o noso carácter dife
renciado. De feito estudos pró
prios, autónomos por completo, 
hainos xa para televisión, pero 
actualmente non é o paso pré
vio imprescindíbel para facer
mos cine. Hoxe o audiovisual 
enténdese coma un todo, (TV, 
vídeo, cine, multimédia, CD
ROM ... ) e iso pódese facer aqui 
ou en cooperación. 

Entón que falta para que se 
xere máis produción própria? 

De dous anos para acá ternos 
unha primeira "grande" produc
tora: a Escala de lmaxe e Son, 
que entre as filmadas e de pro
xecto imediato ten xa sobre 30 
curtametraxes. Esa produción 
feita con médios económicos li
mitados (xeralmente convénios 
con institucións), e ·cos médios 
próprios da Escola, .que son li
mitados pero ben aproveitados, 
xa permiten criar técnicos e ir 
experimentando aos futuros rea-

lizadores .. O problema é a exibi
ción deses traballos, tanto no 
mercado galega como no de fó
ra , porque o audiovisual pode 
ser diferenciado (todos distingui
mos un cine irlandés , esco
cés, ... ) pero ten que ir a circui
tos de todo o mundo para uni
versalizarse. O feito de que non 
teñamos máis remítenos a unha 
fáctura histórica que comeza
mos a pagar no 36. 

Carlos Velo, Xosé Suárez e al
guns outros estaban poñendo 
as marcas para sair dese atra
so e trúncase o seu estarzo. 

O 36 era o momento clave, ·e 
Carlos Velo e o seu documental 
Galicia, son os pontos de parti
da do qµe ia ser un cine galega 
diferenciado e industrial. Velo ti
vo liberdade total para facer esa 
curtametraxe, apoiado polo pro-. 
ductor Vicente Casanova (Cife
sa), e na sua elaboración estive
ron implicados Rafael Dieste, 
Xaquin Lourenzo, Castelao ou 
Xesus Bal i Gay entre outros. 
Fíxose a película e trunfou en 
París, e se non ven a guerra te
ria trunfado no resto do Estado. 
Esa película abria unha senda, 
amparada en boa arte da Xene
ración N.ós, · para .un cine dife-

renciado, como tamén o abria 
Mariñeiros de Xosé Suárez. O 
centralismo potenciou un cine 
que gababa ao réxim3 franquis
ta, e o capítulo adicado ás auto
nomias pasou a ter o matiz do 
fo.lclorismo bufo, a . a galegada .. 

Volvendo á produción da Es
cala de lmaxe, como se expli
ca que haxa tantªs obras rea
lizadas en castelán? 

Hai a idea de que unha película 
en galega non vende porque 
non hai onde poñela, e nesa liña 
até teria sentido rodala en inglés 
porque o mercado é máis am
plo. Pero en todo caso para iso 
están a dobraxe e o subtitulado. 
A orixe desa situación que per
guntas é que non precisa xa nos 
concursos e nas bases das axu
das que a película sexa filmada 
en galega. Escápaseme onde 
pode estar a responsabilidade 
desta situación porque tamén 

- hai que dicer que a matrícula na 
Escala de lmaxe está aberta a 
xentes de todo d estado. 

O idioma parece un paso pré
vio que non prexulga a calida
de dunha obra, nen por ser 
feita en galego é boa nen vi
ceversa. Pero ese prtmeiro 

X. CARBALLA 

compromiso coa identidade 
própria, tamén indica un meiu 
rande interese pota realidade 
de Galiza. 

Hai que redefinir e debater cales 
son as marcas dun cine .que se 
poda chamar galega,, indepen
dentemente de que. os temas 
que trate sexan universais. Ir
landeses, escoceses ou cuba
nos saben cales son as liñas 
que identifican as suas pelícu
las. A linguaxe do cine é univer
sal e un espectador entende o 
que lle den e sabe cal é a sua 
orixe: polos ambentes, polos 
comportamentos sociais refre
xados, ... Un exemplo disto é 
Camarote de Luxo, a película de 
Rafe! Gil basada nun texto de 
Wenceslao Fernández Flórez. 
Dobrada ao galego calquer di
rector galega a asumiria, porque 
o idioma dalle un sentido cabal, 
·ainda que non haxa ·actores ga-
l egos e só aparezan uns exte
riores na Coruña. Daquela, on
de está a eséncia é a diferen
ciación? lsto dá para un debate 
longo e seguramente froitífero . 
Volve a haber que definir que é 
unha literatura, unha arte, unha 
plástica, un cine galegas. 

Nas: actuacL0Jl.S -de' .Llr).<ér)cia;es'- · 
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tán o debate sobre o feito dife
rencial do audiovisual galega e 
despoi.s contribuir a fornecer 
materiais en galega ao merca
do. lso pasa por facer versións 
en galega das películas de 
grande éxito que se ven nas 
pantallas do país. A actuación 
nestes camiños ten que ser ins
titucional, e ademais non é caro. 

· Hai ·que promover que sexa ine
ludíbel proxectar as qJrtametra
xes galegas nos cines galegas, 
e asi teremos dez minutos que 
poden ser consumidos, que fa
miliarizan ao espectador galega 
cunha oferta própria, que esti
mula aos criadores porque as 
suas obras son obxecto de críti
ca e esixéncia do público . 

Non é posíbel criar unha alter
nativa-de exibicíón de· todo 
ese imenso caudal de pelícu
las que nunca se ven nas pan
tallas comerciais nen na TV? 

A carón do circuito comercial , 
que non fai cultura senón negó
cio, hai outra alternativo forma
do polos cine-clubes , os auditó
rios, as sás municipais e hoxe 
xa se poderia estabelecer unha 
rede que integrara a estas salas 
e ser o outro prato da balanza. 
Pero esta alternativa cultural ten 
dous riscos: custa cartas e pode 
rematar nun ghetto. Para_ evitar 
isto hai que conseguir que o es
pectador coñeza este cinema e 
iso pasa por incentivar maneiras 
de -que o cine galega entre nas 
pantallas comerciais a carón 

, das grandes producións . Hai 
que pensar tamén na manchea 
de vilas que para ver cine só te
ñen sás municipais ou cine-clu
bes que proxectan en 16 mm. 
nas Casas de Cultura e senda 
importante esa rede alternativa 
hai que coordenala e apoiala 
institucionalmente, conseguir 
que os distribuidores non traten 
este circuito cultural con condi
cións abusivas , teñen que ter 
vantaxes administativas e non 
pode a Sociedade de Autores 
ser tan estricta con eles. 

Cal seria custe de facer cópias 
das curtametra.xes galegas, e 
estimular que se proxecten en 
todas as salas de Galiza? 

Seleccionar cinco delas, facer 
cincuenta cópias de cada e dar
lla a un distribuidor galego -e 
ternos hoxe a Emilio Baños que 
ademais de ser indepe11dente 
ten nos seus armacéns todo o 
cine galega-, facilitándolle por 
exemplo as cópias gratis custa
ria moi pouco: Pem o problema 
é que o audiovisual segue sen 
ser entendido polos governan
tes. Só conseguir que as curta
metraxes galegas entrasen asi
duamente nas pantallas comer
ciais .salvaria o noso audiovi
sual, porque desde a produción 
pequena f.órfnase un tecido de 
guionistas, realizadores, técni
cos de todo tipo que medra e 
alimenta as TV e ao sector en 
conxunto. O problema· é que 
moitos responsábeis políticos 
nestas áreas pasaron do tele
clube ao Internet, sen inteirarse 
de nada; e cando talas do au
-diovisual só pensan ·en darlle ao 
botón do mando a distáncia re
pantingados no sofá. J-1ai que fa
cer que os espectadores gale
gos podan ver, polo prezo dun 
billete en calquera multisala ga-

. lega ·ou en calquera cine de víla, 
a curtametraxe O matachin an
tes de pasar Rompiendo las 
olas ou Jack. lso tamén é nor
malizar: A solución , basicamen
te, .está na Conselleria de Cultu
ra, e os exibidores encantados 
de falar-_do t~a.,+,<, /,(//,~~( <, 1. ' • 
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ENSIN2 

Fomentan coléxios e universidades privadas a costa dos centros públicos 

Os concellos do ·pp apoian 
no Condado a privatización do ensino 
O proceso de privatización ·do 
ensino no' Condado e no Baixo 
Miño ten a axuda do PP. O 
concello de Mondariz fai publi
cidade ao coléxio privado Mar
cote, o de Ponteareas apoia a 
criazón c;junha universidade 
privada e o alcalde de Tui pro
meteu un cen,tro de "perstíxio" 
que resultou ser o dos lrmáns 
Maristas, cun coléxio que con
q u eri u un concert·o público 
cando as necesidades educati
vas da zona estaban cubertas. 

A Confederación lntersindical Ga
lega hai tempo que denúncia un
ha política privatizadora por parte 
do PP e que no Condado e no 
Baixo Miño é secundada polos 
concellos de governo popular. 

O concello de Mondariz ven de 
se comprometer publicamente 
-cos votos en contra do BNG e a 
favor do PP e do PSOE- a facer 
publicidade gratuíta do centro 
privado Marcote, a colaborar 
economicamente coa& activida
des organizadas polo mesmo e a 
xestionar a concesión de becas 
que outorgue ese centro a rapa
ces do concello. Para a CIG esta 
atitude "tan súbtil" implica "nece
sariamente o traspaso de aluna
do da [escala] pública á privada". 
O sindicato ere que o conc~llo 
deberia "colaborar activamente 
na defensa· dun servizo público" 
en lugar de "potenciar unha em
presa privada con fins de lucro e 
garantirlle cotas de mercado". 

En Ponteareas o alcalde, Xosé 
Castro .(PP),. ven de ameazar _ 
con abandonar a9· suas ob.rigas 

· con respeito á conservación. dos. 
centros de ensino público ·da lo
calidade. A adverténcia coincidia 
no tempo co apoio á criazón 
dunha univer~idade privada -cu
xo proprietário é o mesmo que o 
centro Marcote de Mondarjz-, 
mesmo xestionando entre os vi
ciños a cesión. gratuita dos terre
as a cámbio de bolsas de estu
dos. O feito de aproximarse a un 
millón de pesetas o ousto da 

lmaxe do Coléxio Marcote. 

matrícula anual, fai crer á CIG 
que esta universidade só vai be
neficiar aos "tillos das clases 
máis pudentes" por isa non en
tende o apoio a este centro. 

O alcalde de Tui, Miguel Capón 
(PP) prometeu nas pasadas 
eleicións municipais .a criazón 
dun centro de "prestíxio" ubica
do no concelh O único coléxio 
privado que abriu as suas por
tas de_sde entón é o coléxio 

. Santa Maria de Tui, dos lrmáns 
Maristas~ ainda que o alcalde 
non aclarou se se refería a esa 
escala. En todo _caso, o centro 
asinou un concerto coa Conse
llaria qe Educación para impartir 
ensino subvencionado cando as 
necesidades .educativas da zo-

- na estaban cubertas. Segundo a 
CIG, a Consellaria relaxou o seu 
control, xa que permitiu que un 
rapaz, promocionado a terceiro 

O Tribunal Superior falla contra o recurso 

A. IGLESIAS 

grao da primária, repetise o se
gundo grao no coléxio de Santa 
Maria porque no centro de mo
mento non se imparten máis 
que o primeiro e segundo curso 
do ensino primário. 

Noutros centros onde a Consella
ria está a permitir unha activade 
da -privada sen un control rigoro
so son o coléxio dos Pais -Bomas
cos da Garda e no Colexio dos 
Miragres, en Tui. Nambos luga
res se escolarizan nenas de dous 
anos en aulas subvencionadas 
de educación infantil, que é para 
nenas de tres anos. Grazas á 
permisividade da Consellaria, es
tes centros utilizan procedimen
tos como a escolarización destes 
menores de idade interior ao tres 
anos para captar alunado con 
vistas ao futuro e poder seguir 
mantendo a subvención nos trei
to~ educativos superiores.+ 

Cuiña elude a sua responsabilidade · 
pola liña de alta tensión de Merza 
O conselleiro de Política Territo
rial, Xosé Guiña, dixo estar máis 
preocupado· polo benestar de 
Merza, Vila de Cruces, que os 
próprios viciños da localidade, 
sobre a cal vai pasar unha liña 
de alta tensión, despois de ser 
desviada por decisión da Rede 

· Eléctrica de España, S.A. , Rede
sa. A afirmación de Guiña res
postaba á entrega dunha octavi
lla a mans duns viciños que pro
testaban polo tendido mentres o 
conselleiro inauguraba un treito 
dunha estrada en Bandeira. 

Mália que ia ac_o,mp~ñado por Ri::. 

cardo Bayo Camino, proprietário 
dunha. canteira que se vai benefi
ciar do desvío da liña de alta ten
sión, o responsábel da ordena-

. ción do território do país dixo que 
mandar pasar o tendido por riba 
da aldea non era responsabilida- . 
de sua, senón da Fenosa. 

A maiores, os viciños de Merza 
seguen a recebir multas de até 
un millón de pesetas impostas 
polo Governo Civil de Ponteve
dra, que os sanciona por deso
bediéncia á autoridade. A própria . 
Garda Civil continua a visitar á vi
ciñanza a altas horas da noite. 

Por outra banda, o recurso 
apresentado diante da Sala do 
Contencioso Administrativo do 
Tri bu nal Superior, Sección 
Terceira, interposto polo con
cello de Vila de Cruces contra 
o Ministério de lndústria e Re- . 
desa, foi desestimado. O texto 
legal non aprécia "unha in
fluéncia totalmente negativa" 
do desvío da liña e afirma que, 
a respeito dos . danos ao meio 
ambiente, por parte do deman
dante "debeu praticarse unha 
proba máis contundente", pero 
o tribunal non abriga a pratica
la a posteriori .~ 

Baixo 
·a ditadura 
vare lista 

"Os ideais do socialismo e do 
comunismo sonlle máis 
necesários á humanidade que 
nunca", di o deputado do 
BNG Emílio López Pérez 
nunha entrevista con Xosé 
Tejero no diário EL 
PROGRESO. "Entre outras 
cousas precfsane estes ideais 
para rematar coas práticas 
misóxinas e pederastas, para 
rematar coa fame, para 
conservar o planeta. Por 
instinto de conservación son 
moitos os que estan a 
organizar formas máis 
solidárias de convivéncia. 
Pero o que máis precisan os 
povos é soberania: mandar na 
casa. O ianqui, que é o amo, 
ten o principal inimigo no 
nacionalismo". "Por que ere 
que perdeu tanto 
protagonismo a vida 
parlamentar?", pregunta o 
entrevistador. "Moi lóxico: de 
cara ao cidadán, o que 
transmite asordes do dia e os 
acordes non é V ictorino 
Núñez; é Pérez Varela. 
Estamos baixo a dita.dura 
varelista." "As vacas dan leite. 
E os políticos, que dan?" "As 
vacas, coma os representantes 
políticos, poden estar en 
periodo de secado, ecas ou en 
pleI).a producción. No 
parlamento galega hai tre 
grupos parlamentário ". 
N utro moment da conver a, 
Emílio López Pérez di qu a 
diforéncia entre un sindicalista 
e un político é que o primeiro 
"ten que defender os intere es 
dun colectivo; un político 
demócrata ten que conciliar os 
intereses da sociedade no seu 
conxunto. Afortunadamente o 
agro galego ten moitas voces. 
Eu son un altavoz que o PP 
desconecta ao chegar; ao 
parlamento". • 

.Un libro 
de cada dous 
en catalán 

· "Só un libro de cada dous que 
se venden está en catalán, 
segundo indica un estudo dos 
editores que vai ser publicado 
en breve, escrebe Jordi 
Capdevilla no A VUI. "O 
informe sinala que por fora 
dos quiosques, (nos que a 
presenza do libro en catalán 
non chega ao 1.1 %), a 
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porcentaxe do libro en 
catalán é do 17 ,3 %. O 
inquérito salienta como feito 
positivo que a porcentaxe de 
libro catalán nas libreirias 
xerais que marcan o patrón 
do consumo e que venden 
navidades e libro de fondo, 
chega· ao 23, 7 % . Es tes 
establecementos venden o 70 
% do total dos libros que se 
distribuen en Catalunya. O 
informe advirte que hai máis 
presenza do libro catalán nos 
trinques ca nos anaqueis, o 
que _indica que o libreiro está 
a prol do libro en catalán. 
Nas grandes superfícies, o 
libro catalán representa o 
13,4 %. Barcelona é a cidade 
na que hai meno libros en 
catalán de todo os pontos de 
venda do pais. O 44,8 % dos 
libreiros coida que a venda 
dos libros en catalán ten 
unha medra cativa; un 38,8 
% entende que está parado. 
Explícano pola au éncia do 
libro catalán en campos ben 
cobertos po lo p lo ca telán, 
nomeadamente científico e 
tecnicos, e o feito de que os 
libro de venda ma iva saen 
máis tarde en catalán e a un 
prezo máis alto que en 
castelán". • 

Idea is 
peninsulares 
o pos tos 
David Santos Arauja publica 
no BoLETIM INFORMATIVO 
PORTUGALAICO un artigo 
titulado A Hora do 
Nacionalismo Portugalaico. "O 
que há de comun nos 
nacionalismos é a vontade 
intrépida do eus agente em 
defenderem particulariedades 
de um povo, de urna étnia ou 
de uma cultura, facéndo e 
respeitar por outro povo . Um 
nacionalismo vivo e dinámico 
po ibilita a liberdad a 
difcrcrn;a saudáve l entre 
povo e as uas culturas 
p pulare ( ... )Entre a aliz e 
P rtugal há urna 
h mogeneidad vind el 
anee tral mcgaliti mo, pa and 
pelo celti mo, pela Gallaecia 
romana, pel c nvento 
bracar n , pelo reino u v , 
pelo condado portucal n e, 
pela fil ofia da audad e pela 
ainda cultura comun. O grand 
obstáculo na é de rdem 
cultural ou ocia!, ma de 
ordem poli rica ( ... ) É da 
máxima pertinéncia que o 
nacionalismo luso ex ij a a 
liberta<;ao da Galiza e o 
reconhecemento oficial da 
lusofonia como lingua 
materna e única dos galegos. 
Em Porugal nao haverá 
nacionalismo que se veja se 
nao levar a sério e com 
sinceiridade a questao galega. 
Há na Peninsula Ibérica duas 
mentalidades que se vem 
digladiando ao longo dos 
séculas. De um lado, o espirito 
da descoberta, das na<;6es, da 
opressao e da centralizai;ao 
castradora que tem na Espanha 
o seu exernplo ainda real. 
Portugal e Espanha 
representam ideais peninsulares 
opostos".+ 
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Saltar asina un acordo que -ridiculiza as negativas de Pérez Vidal 

Trunfo dos pataqueiros da Límia, 
que anúncian o fiñ das mobilizacións 
~ X.C. 

Despois de tres semanas de 
peches, manifestacións e duas 
tractoradas, e cando se anun
ciaban accións máis duras, o 
presidente da Deputación de 
Ourense evitoulle a Fraga un 
recibimento na provincia cos 
alcaldes da comarca da Límia 
en pé, e os pataqueiros dis
potos a permanecer a Noite
boa pechados. Baltar asinou 
un protocolo no que se obri
ga a torcer a vontade do seu 
contrincante no partido e 
Conselleiro de Agricultura, 
Tomás Pérez Vida!, que en 
negociacións anteriores non 
conseguira nengun avance. 

Máis alá desta leitura política os 
sindicatos consideran que a no
va fase da situación é o segui
mento do cumprimento d_os dez 
pontos do protocolo asinado. O 
acordo que garante Saltar inclue 
unha comparecéncia sua na 
Asamblea de Productores a ce
lebrar o vindero 20 de Xaneiro. 

Un mes de mobili:z:acións deulles a vitória aos ~abregos da Límia. A_ IGLESIAS 

O documento prevé axudas do 
20% para a pataca certificada 
de semente nas catro campa
ñas próximas, cun investimento 
de 30 millóns por ano e ademais 
a Administración terá que con
signar axudas á contratación 
homologada por valor de 25 mi
llóns de pesetas anuais. Tamén 
se acordou que dada a difícil si
tuación do sector e das famílias 
dos productores se estabeleza 

un sistema de axudas a definir 
denantes do 30 de Decembro. 

Outro dos pontos da táboa rei
vindicativa dos productores de 
pataca era a posta en marcha 
imediata da democratización do 
Cons~llo Regulador. Fixouse un 
proceso que non debe qurar máis 
dun ano até as eleicións e _que 
comezaria coa elaboración dun 
regulamento da Denominación 
Específica Pataca de Ga/icia, -en
tre tres membros do Consello Re
gulador actual -nomeado a de
do pola Conselleria- e tres re
presentantes dos productores. 
Este regulamento debe estar feíto 
denantes de tres meses. 

Tamén se comprometeu Saltar 
a conseguir unha moratória de 
dous anos por parte da Donfe
de ración Hidrográfica, para 
manter os regos, comprometén
dose un estudo e a asunción 
dun Plan de "Regadío, con repre
sas en ríos e canles da Límia 
que axuden a recuperar a capa 
freática. A comisión debe consti
tuirse denantes do 15 de Xanei
ro e formaran parte dela dous 
técnicos e catro representantes 
dos productores. · 

No acordo Saltar coidouse de 
que a sua firma aprece_se en 
condición de "Presidente do 
Partido Popular en Ourense" + 

Sinala que esta central e UGT lexitiman unha política de direitas 

O sector crítico de CCOO 
rexeita o recorte das pen,ións 
Dentro de CCOO, non todos es
tán de acordo co recorte das 
pensións asinado en Outubro po
lo Governo, UGT e esta central 
sindical. O acordo que mingua as 
pensións dos que cotizan menos 
de vintecinco anos, non contem
pla as xubilacións anticipadas e 
aplaude a subscrición de planos 
de pensión privados, entre outros 
pontos, non convence ao sector 
crítico de CCOO que di repre
sentar a 1 de cada 3 afiliados. 
Para es.tos, estivo fóra de lugar a 
premura coa que sindicatos e 
Governo chegaron a un acordo. 

"Hai que recoñecer que o tingla
do está ben montado. Coméza
se porque a CEOE e outras vo
ces interesadas afirmen que é 
pr_eciso cortar os dous pes e os 
dous brazos. A continuación, o 
Governo rebaixa a pretensión a 
tan só dous membros: os sindi~ 
catos asústanse e transixen cun 
acordo no que o que-se sacrifica 
é unha man. A patronal fai tea
tro e descalifica o ·pacto para 
deixar no centro ao Governo e 
permanecer libre de realizar fu
turas reivindicacións e algunhas 

forzas políticas pretendidamente 
de esquerdas vense na obriga 
de cantar as exceléncias do 
acordo e ponderar o saudábel e 
irremediábel de quedarse man
co", explican nun dos boletin 
deste sector, no que reseñan 
que o acordo que ten que plas
marse en leí ainda pode ter mo
dificacións ao debatirse no Par
lamento que, ainda, minimiza
rian máis o papel dos sindicatos. 

Os supostos e cálculos cos que 
traballa o sector crítico de 
CCOO coinciden, en moitos 
pontos, cos feitos por centrais 
como a CIG e a basca ELA-STV 
para rexeitar o pacto e denomi
nalo recorte. Os críticos afirman 
que a ampliación do periodo de 
cálculo de 8 a 15 anos perxudi
cará ao 95% dos traballadores. 
Para un traballador médio con 
contrato indefinido, a_ reduccións 
eria dun i 0%. Cun contexto de 
precariedade, ao reducirse o va
lor dos primeiros 24 anos cotiza
dos, un traballador que c-otice 
durante vinte perde o 147% da 
sua pensión. "Suscribir un acor
do que -implica un recorte consi-

derábel das pensións, que su
pon unha lexitimación do Gover
n o da direita na metade do 
axuste económico máis duro de 
todo o periodo democrático sen 
ter realizado unha consulta aos 
afiliados e traballadores é in
cumprir as resolucións do 6º 
Congreso Confedera!, nas que 
se falou de mellorar e defender 
o sistéma de protección social ", 
din e sinalan que por unha refor
ma máis "tibia" CCOO convocou 
a taiga xeral de 1985. 

Para este sector, e "incríbel" que 
un sindicato valore positivamen
te os sistemas privados de Se
g u rid ade Social. "Non se fala 
dos 200.000 millóns de pesetas 
anuais que reportaría á iniciativa 
privada a xestión do sistema pú
blico de pensións ", apontan_ e 
engaderi que "o _ tema é espe
cialmente chamativo en España 
onde o Estado de Benestar está 
ainda por estreárse, onde a por
centaxe que o gasto en pen
sións representa sobre o PIB é 
dos máis baixos da UE e onde a 
presión fiscal é 5 ou 6 pontos in
·ferior á media da U E". • 
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Aros a/ Aro usa 
.MANUEL CAO -

-
A multinacional a1emana Volkswagén proprietária de Seat está 
a verse afectada polas interpelacións parlamentárias e as accións 
doutros colectivos aparentemente -interesados na defensa do 
idioma galego. Enterados da prel:ensión de batizar un novo rno
delo de coche co nome de Arosa faise unha campaña de denún
cia contra Seat alegando que o nome galego e oficial é Arousa 
polo que se pede o cámbio. _Se Galiza fose 'un gran mercado non 
ha de caber dúbida que cambiarian sen problemas a denomina
ción do modelo pero, como non ~ asi, seguen co mesmo. O inte
rese desta notícia radica para nós en que ilustra bastante ben as 
lérias _e preocupacións dos que din traballar polo naso idioma. 

Nada impede a unha empresa que opera nun mercado automo
vilístieo a escafa mundial elexir as suas estratéxias de promo
ción sempre que non atenten contra os direitos humanos e as 
regras da competéncia. O mercado mundial será o xuíz que de
cretará acertado ou errado da política empresarial. O naciona
lismo galega ou os defensores donoso idioma nada sensato han 
dicer neste campo, pois a sua incompeténcia é manifesta. Non 
é fácil de entender cal pode ser a razón pola que estes grupos e 
persoeüos adican tantas enerxias a combater unha decisión 
<leste tipo. Pretenden que o idioma galega poida verse afectado 
porque Seat lle poña a un dos seus modelos Arosa en Lugar de 
Arousa ten algunha lóxica mais, contodo, estamos ante un pro
blema menor. Dado que os recursos son escasos e senda o ob
xectivo a normalización do galega, un pensa que habendo 
tantas e tantas cousas, actuacións e omisións que lle afectan 
quizais seria bon dirixir enerxias e ·recursos noutras direccións. 
Este mes.trió -escrito tamén lle afecta ao noso idioma pero a pe
nas se nota. A extensión no uso-oral e escrito é, con segurida
de, un asunto interno da sociedade ga!ega. 

O novo Seat Arosa. 

'Pretender que o idioma poda 
verse afect~_do porque Seat lle poña 

a un dos seus modelos Arosa ten 
algunha_ lóxica mais contado 

estamos ante un problema menor" 

As avantaxes de cargar contra Seat son evidentes; é un inimigo 
exterior (para os máis exaltados o maldito capital transnacional 
que só pensa en destruir o noso idioma), xustifica a actuación en 
defensa do idioma sen meterse con nengun colectivo concreto e 
permite culpar tamén á Xunta por non actuar neste campo. As 
desavantaxes tamén son evidentes: deixa en mal lugar innecesa
riamente ao noso idioma xerando publicidade negativa (a empre
sa xustificou a sua decisión alegando que Arousa soaba pior e nada 
iP-dica que iso non sexa asi, pois non sé esqueza, Seat o que quer é 
vender e suponse que fixeron estudos de mercado), considera que 
as accións exteriores merecen maior atención e teñen máis im
portáncia para a evolución do noso idioma e infravalora o papel 
dos nasos cidadáns na normalización pois, parece1ia que os gale
gas utilizaríano cando o fagan os de fora, causa abertarnente ab
surda e ridícula. Ffxense de que lle valeu ao español en Alemaña 
que un dos mellares autos do mercado leve corno nome Mercedes. 

1 • 

Af ven alguns casos concretos que ilustran os probleina reais 
do noso idioma: hai profesores de galega que perseguen aos 
galegofalantes, os cursos de galega son . un puro despilfarro, 
Fenosa se-gue a facer os recibos en · castellano, A Coruña é La 
Coruña , etc, etc. O auxe ou desaparición do noso idioma de
pende de nó , non da Volkswagen. f 
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TOKIO 

As vítimas non· denú~cian ante a atitude da policia 

Trinta _e. tres agresións 
a homosexuais .en ·seis meses· 
90- H. VIXANDE 

O Colectivo Gai de Compostela, CGC, informou que nos pri
meiros seis meses de 1996 recebiu 33 denúncias de agre
sións a homosexuais en toda Galiza. A cifra case dobra a do 
ano anterior, cando_, no decurso dos doce meses, foron 
apresentadas ante o CGC un total de 36 denúncias pola . 
mesma razón. As agresións verbais e físicas danse nun co
lectivo que siléncia a sua condición e renúncia a denunciar 
. na Comisaria por m~do ás consecuéncias sociais que acarrearia. 

Unha parte importante das de
núncias proceden das comarcas 
lucenses e ourensáns e os ca
sos máis graves producíronse 
en Ferrol e en Lugo. 

Por grupos de idades, os remi
tentes van desde menores a per
soas maiores Ge 45 anos, ainda 
que cada treito de idade amosa 
unha problemática distinta . . Os 
menores de 25 anos sofren agre
sións verbais nos seus fogares 
ou entre as suas amizades. Os 
maiores de 25 teñen dificuldades 
laborais por mor da su condición 
e moitos.deles están "imersos en 
longos procesos depresivos cun
has causalidades que se remon
tan á infáncia ou á adolescéncia". 

Con respeito ao hábitat, os do ru
ral son vítimas dunha situación 
máis represiva e só en Vigo, 
Compostela e A Coruña hai cen
tros de reunión específicos para 
eles. O illamento no rural e nas 
pequenas vilas agrava a violén
cia cotiá que padecen. 

"A ocultación da condición homo
sexual dase en todos os corres
pondentes .-indica un informe do 
CGC-. Unha das cartas recebidas 
do concello .de Muros exprésao 
asi: «sempre o vivin en siléncio»". 
Ademais, todos os corresponden
tes foron obxecto de violéncia físi
ca ou verbal durante a infáncia. 

As agresións verbais danse 'en 
repetidas ocasións e apresentan 
fortes comportamentos machis
tas cando proceden de homes. 
As f!1Ullerf3s agresoras non res
p·ostan' a unha tipolóxia concreta. '-

Os insultos sempre se producen 
en grupo e en realidade buscan 
o exercício da violéncia física. 

As agresións físicas danse a miu
do nos lugares de reunión homo
sexual ao aire libre ou. á saida 
dos locais ·gais de ócio. A agre
sión física é en grupo e este, no 
caso compostelán, está compos
to por menores que non amosan 
a sua identidade meiante símbo
los ou vestimentas determinadas. 
O dia preferido ·é o Domingo. Os 
agresores non van sempre arma
dos e empregan a técnica do ce
bo para ·illar ás vítimas. Os atra
cos tamén son frecuentes. 

Os gais vítimas de agresións non 
denúrician a violéncia por temor 
a que se faga pública a sua iden
tidade homosexual no proceso 
xudicial e porque en moitas oca
sións a agresión prodúcese en 
círculos familiares ou laborais. 
"Sen embargo, os poucos casos 
de denúncia coñecidos revelan 
outro problema a ter en conta: a 
atitude das forzas de seguranza 
-indica o CGC-. Fóra dos co
mentários homófobos que poi
dan xurdir, os efectivos da policía 
poden chegar a presionar ao 
agredido para que non denúncie. 
Esta situación deuse este mes
mo ano 1996 na Coruña, cando 
un membro do colectivo gai da 
cidade denunciou unha agresión 
física sobre a sua persoa". 

Ante a situación de violéncia so
frida pala comunidade flomose
xual galega, o CGC criou, no pa
sado inverno1 unha comisión que 
se encarga de xeito específico ffa c._. 

SOCIEDADE 
A NOSA TERRA . 

DA 
TERRA 
AS2BALLADA 

Empregada 
ilegalmente 
polo.cura 
de Budiño 
·Engrácia Femández Marques le~ 
va once anos traballando na ca
sa do cura de Budiño, unha pa~ 
rróquia do conceUo do Porriño, 
facendo as tarefas domésticas. 
Outro dos seus cometidos é a 
lirnpeza da -igrexa. de Budiño. 
Durante todo este tempo nunca 
tivo contrato nen seguridade so
cial, situación que ven de de
nunciar a CIG. Ncentral non só 
denúncia ao párroco António 
Nieto Martínez senón que ta~ 
mén o fai co bispado de Tui , xa 
que a muller está errcarregada da 
limpeza dun edificio da lgrexa. 

Engrácia é de nacionalidade 
portuguesa e, segundo consta 
na denúncia administrativa, de~ 
senvolvia o seu trabaHo de Luns 
a Domingo a xomada comple
ta. A CIG solicita á Inspección 
de Traballo de Pontevedra que 
realice unha visita á parróquia 
para comprobar os feitos, que 
contrastan co feito de que a 
muHer non está dada de alta na 
Seguridade Social. Ademáis, 

_loita contra as agresións homofó
bicas, pero até o momento ás au
Joridades desouviron as suas pe
tición s de axuda para acadar 
meios que permitan abordar o 
problerTJa de forma efectiva. 

Fichaxe policial na Coruña 

Por outra banda, segundo denún
cia o Grupo Gai da Coruña, "na 
noite do 11 ao 12 de Decembro a 
policia irrompeu nos Xardins de 
Méndez Núñez, na Coruña, e, se
guindo ardes expresas dos seus 
superiores, segundo manifestaron 
os mesmos axentes, procederon 
a identificar e anotar os dados 
persoais dos homosexuais que se 
encontraba ali, o que nos fai sos-

Engracia Fen:iández sofre unha 
doenza nerviosa que, segundo 
ela mesma, vese agravada polo , 
carácter de António Nieto. O 
cura de Budiño recoñece a si
tuación irregular desta empre
gada e di que xa se están a fac;:er 
cantas para indemnizala porque 
ó que el quer é que s~ vaía xa 
que "nunca reuniu as candi~ 
cións precisas para trabaUar". 
Mália as suas afirmacións, du
rante· once anos levou o peso da 
sua casa e da igrexa. A central 
nacionalista indica que a rela-

. ción laboral debería estar in~ 
cluida no réxime especial de 
empregados do fogar da Leí de 
Seguridade Social. 

A empregada doméstica cobra 
en man todos os meses: un so~ 
bre con trinta e cinco mil pese
tas por traballar a xomada com
pleta. Xa non é a primeira vez 
que o cura renta darlle a canti~ 
dade dun millón de pesetas para 
que marche. Ela non as quere 
xa que o que precisa é ter un 
traballo digno e legal. Desde 
que a CIG denuncíou os feíto , 
a relación de Engrácia Femán~ 
dez co párroco empeorou. Sem~ 
pre se queixou do carácter de 
el, con contínuos desprezos, pe
ro desde que se coñeceu publí~ 
camente a situación á que está 
sometida, António Nieto insúl~ 
taa e coáccionaa para que e 
vaia sen reclamar os seus direi
tos. Neste dias, subiu a cantida
de de cartas que lle oferece, 
chegando a millón e rnéio. en~ 
grácia Fernández ten 53 anos 
pero non cotizou nada á seguri~ 
dade social. O seu avogado e a 
CIG esperan que a inspección 
de traballo sirva para regularizar 
a situación laboral desta muUer, 
que traballa na casa do cura de 
xeito ininterrumpido desde 
Abril de 1986 + 

peitar que, como xa ocorreu en 
Sitges e Valéncía, o PP busca fi
char aos homosexuais con escu
res fins represivos". Dase a ca
sualidade de que o actual director 
xeral da Policia, Juan Gabriel Co
tino, cando era concelleiro en Va
léncia, ordenou a fichaxe dos ho
mosexuais da cidade. 

Tras estes acontecimentos, o 
Grupo Gai da Coruña exixiu un
ha explicaciuón pública por parte 
do Governo Civil e fixo un cha
mamento a todos os grupos so
ciais e políticos a pronunciarse 
"ante este caso de agresión ho
mof óbica que nos retrotrae aos 
tempos da sinistra ditadura do 
xeneral Franco".• 

c. VIDAL, P. BERGANTJÑOS 

O PP contra as sufraxistas 

O PP tomouse no partido máis camaleónico dos nacidos despois do 
75. Tinguiuse de centrista, de demócrata e de autonomista aturando 
mesmo as críticas da máis resesa ortodoxia nas suas fileiras. Da sua a 
cada vez máis intencionadamente difusa ideoloxia tentou eliminar 

- calquer sinal que despertase a memória do fascismo. De portas afora 
o PP mostrouse modernó: só non quixo que lle· tocasen os cimentos 
do seu conservadurismo extremo. Por iso nin siquer se molestan en 
correxir os ramalazos machista'i que a miudo emerxen e pouéas ve
ces se coriverten en notícia. De anécdota chegou a tildar o director 
de infonnativos da Televisión Española o enfrentamento no Congre
so entre o vicepresidente Alvarez Cascos e a socialista Cristina Al
berdi. O debate, de transcendéncia política, deixou á vista que, se 
poideran, eliminarian todos os logros conseguidos polo movimento 
feminista . Os homes seguirían votando aos dezaoito ·anos mentras as 
mulleres se porian· de lol'!go, como dixo O· voceiro do Govemo cen
tral. E o resultado dos pasos atrás non só prexudicaria ás mulleres.+ 
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Mobilizacións 
contra McDonald' s 

O Sábado 21 pala tarde 
celebrouse unha concentración 
diante do estabelecemento que 
a cadea McDona/d 's ven de 
abrir en Vigo, convocada polo 
Colectivo Anti McDonalds de 
Vigo. Ademáis de despregar 
unha pancarta, os manifestan
tes repartian folletos informati
vos sobre esta multinacional fó
ra do local xa que non lle foi 
permitido o paso. Ao chegar a 
policia, produciuse unha carga 
na que tamén se viron implica
das as persoas que camiñaban 
pala rua Urzaiz, a de maior mo
vimento no centro da cidade, 
ateigada a esas horas. Ao fuxir 
os manifestantres dos golpes, 
un nena caiu, tendo que levalo 
unha ambuláncia e producíndo
se enfrentamento"s verbais en
tre os transeuntes e os axentes 
da policía. 

Os membros de CAMVJ salien
tan a explotación que padecen 
os empregados da cadea de 
hamburgueserias, con contra
tos-lixo e a proibición de afiliar
se a calquer sindicato . 
Responsabilizan a McDonalds 
de contribuir, xunto a outras 
multinacionais, á deforestación 
do Amazonas na percura de 
pastos. Ademáis denuncian a 
situación na que viven os ani
mais sacrificados por esta ca
dea e a baixa calidade dos pro
d utos. "Teñen un altísimo con
tido en graxas saturadas, sal, 
sucre, aditivos etc que produ
cen cancro de colon e mama, 
úlceras, asma, hiperactividade, 
alérxias, diabetes. Me Donalds 
intenta disculparse dicindo que 
non son unha tenda de saúde", 
explica este colectivo.• 

Campaña de vacinación 
contra a mel'.linxite e 

Os meses de Decembro de 
1996 e Xaneiro de 1997 os ra
paces e rapazas de entre de
zaoitos meses e dezanove 
anos están chamados a se 
vacinar da meninxite produci
da polo meningococo c, que 
é a máis frecuente de todas 
as meninxites, ainda ·que non 
a máis grave .. A campaña foi 
iniciada pola Consellaria de 
Sanidade para atallar o . 
aumento no número de casos 
que se producen nos primei
ros meses do ano, xa que, 
como recoñece implicitamen
te un folleto distribuido pola 
Xunta, na Galiza rexístrase 
unha situación de epidémia. 
A vacina ten un efecto de 
protección durante tres anos. 
Alguns colectivos do mundo 
da· bioloxia e a medicina criti-

' .~ 'éaron·esta cfampaña.~ ~~· .. ~. 



¡. 

I• 

;. 

PENÍNSULA / 11 
26 DE DECEMBRO DE 1996 . . A NOSA TERRA Nº 758 - ANO XIX 

A maioria ·poderia apostar por un federalismo asimétrico 

Catalúny~ en périodo de revisión das s_uas · relacións co Estado -
9* B. LAXE 

Duran i Lleida (UDC) fala de 
pasar dun discurso autono
mista a un soberanista; Ca
rod Rovira (ERC) afirma que o 
postpujolismo ten que signifi
car tamén postautonomismo; 
a ponéncia política de Con
vergencia fala dun "acordo 
político entre todas as forzas 
políticas catalanas" para lo
grar un pacto de Estado e 
analistas como Ferrán Reque
jo afirman que pode haber un 
"postpujolismo con Pujol". 

Todo semella indicar que a políti
ca catalana entrou nunha nova 
fase onde están a mudar as re
glas de xogo que habia até de 
agora. Os partidos están a revi
sar en profundidade tanto os 
seus programas e proxectos co
mo o escenário estratéxíco que 
pode dibuxar un mapa político di
ferente. Tres semellan ser as ra
zóns desta convulsión que leva 
desde o intento de criar a Olivera 
a propostas de pacto de Estado. 
En primeíro lugar trátase dun pe
riodo sen a urxéncia política que 
dá a proximidade das eleicións. 
Uns comícios nos que seria difí
cil que CiU conseguíse a maioria 
absoluta, polo que poderian arte
llarse novas alianzas. Seria a se
gunda razón. A terceíra, de máis 
fondo calado político, é a coinci
d é n c i a social , recollida pala 
maíoria das forzas políticas, en 
pensar que o modelo constitucio-

nal actual dá pouco 
xogo, estando limitado 
tanto polo próprio tex
to constitucional como 
porque desde España 
non aceptan· o autogo
verno diferenciado. 

Só desde esta óptica 
se entenden as pro-
postas de Duran i Llei- \...... 
da de pasar do discur-
so autonomista ao so
beranista. A proposta 
do democristiano cata-
lán é semellante á po-
néncia redactada por 
Pere Esteve, secretá-
rio xeral de Conver
gencia Democrática 
de Catalunya, na que 
papón un pacto de Es
tado entre as distintas 
organizacións políticas 
catalanas. Algun pá
rrafo que lle mutilou 
Jordi Pujol, contra a 
opinión de Joaquín 
Molíns, José Maria 
Cullell e o próprio Es
teva, ia máis alá e afir
maba que a "unidade 
das forzas políticas 
catalanas é posíbel", talando de 
"consenso" e "unidade de ac
ción'', palabras que foron agora 
suprimidas. 

Un postpu¡olismo con Puiol 

Pujo! considera que o consenso 
non garante maior efícácia nas 

afectan ao reparto de 
. espácios políticos entre . 
ambos partidos coaliga
dos e tamén no papel 
que teñen que repre
sentar no futuro as per
soas que os lideren. So
bre todo hai unha dife
réncia, mentres Unió le
va unha política de partí- · 
do, buscando un espá
cio próprio, Convergén
cia priorizou a acción de 
governo, fiando todo ao 
capital político de Pujol. 
A política de CDC foi a 
da Generalitat. 

Asi, o postpujolísmo 
que propugnan agora 
desde Unió sgnifica ou
tro xeito' de relacionar
se con Madrid, non 
fiando todo o capital 
político a unha persoa 
e a unhas circunstán
cias na política estatal 
beneficiosas. Carod 
Rovira, novo secretário 
xeneral de ERC,. afirma 
que o "postpujol~smo _ 
signfica postautonomis-

EL GAT INVISIBLE/ El Temps m,o". o concepto de 
negociacíóns con Madrid, remitín- pospujolísmo teria que ent~nder-
dose ás rebaixas producidas du- se lago como un cámbio--no con-
rante a transición. Máis as diferén- tido das reivindicacións nacionais 
cias entre Unió ~ Convergéncia catalanas. Así, Ferrán -Requejo, 
non están na necesidade ou non catedrático de Ciencias Políticas 
de criar unha fronte comun ou de da Universidade Pompeu Fabra, 
consenso entre todas as forzas -- considera que, mesmo, se pode 
políticas ~atalanas. Esta polémica _ dar "un postpujoHsmo con Pujo!: -
obedece a motivos de fondo que facendo un postpujolismo con 

Pujol liderando o proceso". Este 
seria o grande reto de CDC polo 
que suspiran sectores internos e 
tamén outros moitos que andan 
nesta órbita. No último congreso 
de Congergéncia aprobáronse 
alguhs pontos estratéxicos que 
poderian camiñar neste senso. 
Na ponéncia de estratéxia afír- · 
mase que a política nacional ca- · 
talana debe de estar baseada en 
dous conceptos, o de recoñeci
mento da realidade nacional e, 
polo tanto, do carácter plurina
cional do Estado e o concepto de 
autogov-erno, coerente c_on iste 
recoñecimento. / 

Ferrán Requejo afirma que o fe
deralismo asimétrico é o millar 

. concepto para compaxinar hoxe 
o pujolismo co soberanismo. "O 
modelo asimétrico permite com
binar as vantaxes do federalismo 
coa posibilidade de regular de 
xeito diferente a diversidade das 
realidades, algo que os modelos 
de federalismo tradicional, como 
o alemán, non o permiten porque 
son uniformadores". Segundo a 
explicación~ que o analista cata
lán fai cresta idea que hoxe asu7 
men a totalidade das organiza
cis)n nacionaljstas ~orno primeiro 

- paso, · as~ como Linha parte · do 
PSC e ce IC, "o federalismo asi
métrico regula un estado federal 
con diversos estados nas suas 
institucións de governo, de xeito 
que cada un destes pequenos 
estados ten unha relación dife
re0te co poder central". • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • .-
• • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • Escrita e debuxada-por • 
• Pepe Carreiro 

Á venda en Librarias 
· de todo o país 

-EDICíÓNS-
A:IOSA!IRBA 

• • • • • • • • • • • 
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,Albei:to Fujimori deu un golpe d~ Estado hai catro anos para erradicar a violéncia. Á direita un membro do comand_o do MRTA que tomou a residencia do embaixador xapanés. 

Hai un ano, Fujimori anunciara a desaparición definitiva do MRTA 

O estado de excepción do Peru non evita o 
secuestro armado máis grande da história de América 
'* G. LUCA 

Catre anos despois do golpe 
de Estado de Fujimori que 
prometia enterrar as guerri
llas no Peru, o comando do 
MATA denúncia os dous prin
cipais problemas do modelo 
peruano: a ruina da povoa
ción e a impoténcia do cuar
telazo sen militares, que só 
produce corrupción e pobre
za cando xuraba que acabaria 
con elas. Todos os sacrifícios 
esixidos por Fujimori para im
par a lei e a orde, dan como 
resultado o secuestro máis 
grande da história do Perú. 

Coma o don Beltrán do romance, 
o Governo limeño perdeu as bei
ras do camiño no meio da poeira 
que el mesmo levantou coa coar
tada autocrática. Cada dia que 
pasa desde o secuestro da em
baixada xaponesa, a tensión dos 
noticiários é como ünha revisión 
por horas da banalidade da fór
mula ditatorial de Fujimori na que 
o golpismo cuartelário tradicional 
queria ver unha nova solución ci
vil, de máscara liberal (censura a 
penas e.ncoberta), e intervencio
nismo económico convincente
mente populista. Vargas Llosa, 
adversário de Fujimori desde po
sicións máis á direita, denúncia 
despois do secuestro do MRTA 
que o governo de Fujimori só é 
"unha versión apenas maquillada 
das tradicionais ditaduras co.nti
nentais: corrompido con militares 
da xerarquía orgánicamente si
tµados no narco, con meios de 
comunicación censurados polo 
suborno ou o terror, unha econo
mía de casco furado e o conflito 
social en abalo por agravamento 
do paro e a pobreza". 

Os dados· económicos do Peru 
desminten que Xapón sexa o pri
meiro inversor e o principal apoio 
da ditadura monetarista de Fuji
mori, presunta razón de que a 
guerrilla escollese como obxecti
vo maior a residéncia do embai
xador de Tokio. De feíto son pai
ses da Unión Europea os máis 
comprometidos coas solucións 
de Fujimori e entre eles España 
que comprou de a pouco a rede 

pública de teléfonos. Con todo, o 
presidente da Cámara de Comér
cio nipo-peruana declaraba na 
véspera do secuestro que a partir 
dé 1977 a presenza ,do capital 
xaponés deixaria sentirse a con
dición de se manter a estabilida
de política do país e de que se 
cumprisen as condicións impos
tas polo Fondo Monetário Inter
nacional. O Brasil é neste último 
quinquénio o primeiro obxectivo 
do investimento xaponés en Lati
noamérica con moita diferenza. 

A purga liberal de Fujimori bai
xou a inflación do 7.000% de 
1990 ao 12% neste ano que re
mata pero o resultado é que, 
despois da prolongada sanción 
económica e mesmo vivindo 
nun sistema de embargo demo
crático que garanté artificial
mente as mellares condicións 
para o capitalismo., un de cada 
dous peru~nos vive na pobreza. 
No bairro de Miraflores de Lima, 
a alta burguesia entrega a diário 
unha p~rte das suas condicións 

privilexiadas de vida aos pés 
dun exército de gardas, escol
tas, vixiantes e patrullas. 

. Folga de fome 

Até-o secuestro do dia 17, o Go
verno considerada ao M RT A en 
vías de extinción despois de de
clarar Fujimori no 95 que 1996 
seria o ano derradeiro da guerri
lla leninista. Pero estas afirma
cións só poden explicarse baixo 
a censura de feito: o 15 de De
cem b ro os presos do M RT A 
condeados a perpetuidade 
anunciaban unha folga de fame 
a marte contra as condicións in
humanas da cadea e para cha
mar a atención sobre a situación 
de Vitor Polay, encerrado naba
se raval de El Callao. 

O secuestro da residéncia do em
baixador do Xapón en Lima recu
pera a secuéncia dialéctica entre 
minorías privilexiadas e povoa
cións fundidas na miséria que de
ra orixe á revolucion cubana e á 

XAN CARBALLA 

Fidel, "tillo de terratenentes 
gal egos 

Nunha recente reportaxe dominical, acompañado das fotografías de 
Giacobetti, o escritor Manuel Vicent desenvolvía unha biografía de 
Fidel Castro que non por escrita con desenvoltura deixaba de acubi
llar unha maneira de analisar a--realidade\cubana apoiada nas expecta
tivas frustradas da xeneración do próprio autor. Pode un ler desa ma
neira un imaxinário que pasa por un dirixente político que se fai me
nos 11\alo polo espanto do seu antecesor, Batista, e non polo intento 
digno de construir unha sociedade mellor nun continente sometido á 
bota afogadora do xigarite do Norte. Aquel que xa durante a domina
ción española intuía José Marti corno perigo rnaior para o seu povo. 

Pero a história é máis sinxela, e para explicar o devir político cubano 
non hai que recorrer aos intríngulis humanos de Fidel Castro, deixan
do en rnans da psic,oloxia o que non deixan de ser realidades sociais, 
económicas e culturais, e tres décadas metidos no mundo espeso da 
guerra fria. A Manuel Vicent, por tantas cousas, recoñéceselle a boa 
vontade, pero o seu artigo, como tantas análises sobre Cuba, está pren- -
dido dos alfileres da conclusión prévia. Como explicar senón que afir
me que Fidel Castro é filio dun "terratenente de Láncara"? Pode ter 
mal o dato, pero como falar de Cuba se apenas se saben obviedades de 
Galiza? Porque, uló os terratenentes de Láncara? E os de Galiza?t 

guerrilla guevarista en todo o 
continente. Detrás de Fujimori es
tán as explicacións doutro xapo
nés do exílio, Francis Fukuyama, 
asesor do último presidente nor
teamericano republicano dos Es
tados Unidos, que en O Remate 
da Historia, interpreta a decadén
cia das ditaduras militares de 
América do Sul (Peru , Chile, O 
Brasil, Uruguai e Arxentina entre 
1980 e 1984) coma o albor du n 
tempo de liberalismo democráti
co, distante por igual do leninis
mo e das ditaduras militares. Pa
ra os Estados Unidos, Fujimorí 
representaba un proxecto de fu
turo mentres a revolución cubana 
.era o derradeiro bastión dunha 
teoria social nos seus amenes. 

Fukuyama criticaba desde Was
hington as ditaduras militares do 
Sul polo seu control incompleto 
da sociedade civil. Despois de 
máis de un século de golpes, os 
cuartos de bandeiras fracasaban 
na imposición de disciplina eco
nómica, na estimulación do cre
cemento e na pacificación. Mes
mo con éxito, os pronunciamen
tos adiantarian finalmente o nível 
de educación e rematarían crian
do as condicións para u'n nov-0 
golpe liberal. O recambio teórico 
de Norteamérica pasaba por un 
governo forte coma o de Fujimo
ri, (que, con todo, tivo que pres-

. cindir das garantías constitucio
nais en Abril do 92 e botar man 
de batallóns da marte), no que a 
opuléncia comunicacional fose 
quen de sustituir á discusión polí
tica e as ideas e no que o merca
d o regulase por si mesmo as 
tensións internas da sociedade. 

A toma da embaixada revela que 
as tensións sociais non se poden 
regular coa lei da oferta e da de
manda nen anestesiar co terro
ri-smo de Estado. Os mesmos 
poderes que· defenderon esta po
lítica como única posíbel volven 
pouco despois do secuestro a 
vista ao Governo cubano como 
única forza con autoridade para 
intermediar diante do MRTA, que 
se reclama guevarista e estaba, 
segundo Fujimori, tan a rentes 
da desaparición definitiva coma o 
governo da Habana.• 
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Hebrón dividido 
en dous sectores 

Na localidade fronteiriza de 
Erez, en Gaza, o presidente 
da Autoridade Nacional Pales
tina, laser Arafat, e o primeiro 
ministro de Israel , Bibi Netan
yahu, mantiveron unha reunión 
para chegar a un acorde sobre 
a soberanía da cidade palesti
na de Hebrón. En presenza do 
mediador norte-americano pa
ra o Oriente meio, Dennis 
Ross, Arafat e Netanyahu, 
acordaron que a cidade 
quedará dividida en dous sec
tores, o palestino e o xudeu, 
onde hai unha pequena comu
nidade na que viven 400 colo
nos. Nesta zona é até onde se 
repregará o Exército israelí, 
que tamén patrullará, xunto 
coa policía palestina, pola terra 
de ninguén que dividirá os 
dous sectores da cidade. + 

Os familiares 
de desaparecidos 
de Guatemala 
contra ct.amnisria 

As organizacións humanitá
rias e as asociacións de fami
liares de desaparecidos ama
saron a sua oposición á 
recen aprobada "amnistía li
mitada" no Congreso de Gua
temala. A aprobación desta 
medida, despois da si natura 
da paz en Madrid, non inclue, 
sobre o papel, o xenocídio, a 
tortura e as desaparicións 
premeditadas, pero as organi
zacións humanitárias opinan 
que os militares implicados 
na sistemática violación de 
direitos humanos son os be
neficiários da amnistía. A 
Alianza contra a lmpunidade; 
formada por asociacións de 
defensa dos direitos 
humanos, anunciou que vai 
interpoñer un recurso de in
constitucionalidade contra a 
amnistía, que foi aprobada 
polos votos do Partido de Ac
ción Nacional, no governo, e 
a Frente Republícana Guate
malteca, tamén de direitas. + 

O home da raiña 
de Inglaterra di que as 
armas non son perigosas 

O Governo británico está a de
batir a restricción na venda e 
uso das armas de fogo. Recen
tes sucesos como a matanza 
en Dumblane, Escocia, en 
Marzo, na que un home entrou 
nunha escala disparando sobre 
os cativos, puxeron encol da 
mesa a necesidade de restrin
xir as armas. Pero o duque de 
Edimburgo, home da raiña Sa
bela 11, entrou no debate cun
has declaracións á BBC nas 
que afirmaba que "as pistolas 
son tan perigosas como as ma
zas do criquef'. Desde o Parti
do Laborista, foi calificado co
mo "un aristócrata trasnoitado" 

· e os próprios conservadores 
recoñeceron a sua torpeza ao 
entremeterse nun debate sobre 
as armas cando a sociedade 
ainda ten recente a matanza 
dos escolares. Ainda que a Ca
sa Real emitiu unha nota de 
disculpa, os familiares das víti
mas do suceso reseñaron a 
"necedade" do rei consorte.• 

. ' 
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OS MÁRTIRES DE CARRAL 
O 2 de Abril de 1946 comeza en Lugo unha sublevación 
militar, de carácter liberal-progresista, contra o réxime 
conservador de N arvaez. O que podia ter sido un pro
nunciamento máis, extendeuse axiña por grande parte 
de Galiza. O ideário provincialista, ;xérmolo do galegu~s-

mo, dalguns dos membros sobranceiros ~ Xunta Supe
rior do Governo provisio:oal de Galiza e a partidpación 
dun importante número ~e civis daralle un contido pró
prio á revolución que culminará o dia 26 cos fusilamen
tos de Carral e co exilio de moitos do~ seus participantes. 

No 150 cabodano 

O levantemento ele 1846 constitue o início 
do galeguismo como movemento de rei
vindicación política donoso país como na-

ión non obstante o feíto dalgúns ilustra
dos -Martiño armiento, Xoán F. de Castro, 
X. Comide, Cónsul ]ove Pedro A. Sánchez 

u Lucas Labrada, entre outros-, na centú
ria ant rior e a nível individual, ter ft:ito 
propostas, contra o atraso económico, con
tra a d pencléncia económica a respeito do 
E ·tado ou a pro! da nece ária defensa do 
idioma galego que posteriormente serian 
recollidas polo próprio galeguismo. 

De pois do de mantelamento da monar
quia absoluta enfróntan ·e os dous sistemas 
de administración do novo E tado Liberal , 
do ca] formalmente tiña desaparecido xa o 
Antigo Réxime: un sistema centralizador, 
autoritário abandeirado polos liberais mo
derados que só permitía a participación 
política dunha élite pouco numerosa e ou
tro máis descentralizado e democrático de
fendido polo liberais progre istas. 

O nfrontamento entre ambos marcou a 
dinámica política do primeiro liberalis
mo. Pero dado qu o proce o 

leitora i · baseado no ufráxio 

Lois Obelleiro 

progresismo, a influéncia das novas co
rrentes icleolóxicas europeas, entre elas 
a dos socialistas utópicos como Charles 
Fourier, ou Ramón ele la Sagra, ou a do 
chamado cristianismo social de Lamme
nais ou Lamartine, e sobre todo ao teren 
a Galiza como norte constante das suas 
reivindicacións, <liferenciounos do pro
gresismo ortodoxo. Con efeito, as suas 
peeocupacións sociais , e a defensa de 
Galiza resultan contestatárias no corpus 
ideolóxico do liberalismo progresista. 

Aquela xeración entendeu Galiza como 
unha unidade política e administrativa. 
Uniclade que tiña desaparecido coa divi
sión nas catro províncias actuais determi
nada pola reforma administrativa de Ja
vier de Burgos de 1833, de aí- o nome de 
'provincialistas"; e conscentes da singu-
lariclade do seu idioma, da sua história, 
da sua economia e dos seus costumes, 
defe_pclérona co obxectivo de que ocupa
se un lugar máis relevante no contexto 
estatal, mm tempo no que a centraliza
ción do Estado concebiase como condi
ción para a "modernización capitalista '; e, 
polo tanto , como único camiño para de
rrubar as estructuras do Antigo Rexime . 

ensitário masculino manipuláron
se mpr pola prerrogativa 
que a m m .rquh tiil.a onf rida , 

s áml io · de orienta ión na di-

Monumento en Carral 

r ión do Estado foron propicia
do. pola int rv nción do xército. 

Taqu l mar político d nfron-
tam nto dos progre ·i ·tas contra a 

up a ión do p el r por parte 
do · mod radas abrollou unha 

ración de mozos, moitos deles 
universitários e ligado~ ao progre
sismo na ua maioría pero máis 
id nti ficada con Galiza. Case to
do · eles participaban na Acadé
mia Lite rária de Santiago, inaugu- . 
rada en 1840. Entre os seus só
cios , como aponta Beramendi, fi
guraban Antolín Faraldo, Francis
co Añón, ]osé Antonio Romero 
Ortiz, os irmáns Ruiz Figueroa , 
Alberto Camino ou Xosé Maria 
Posada .. ., pero tamén desenvol
veron grande actividade noutras 
asociacións culturais, ·nas tertúlias 
e en revistas e xornais all eos á 
cultura oficial. El Idólatra de Gali
cia, El Recreo Compostelano e El 
Porvenir en Santiago ou El Centi
nela de Galicia en A Coruña fo
ron exemplos desta voluntarista 
actividade xornalística. 

Malia á sua primixénia liga zón ao 

"aos mártires 
da liberdade". 
Foi inaugurado en 
1904, promovido pola 
Liga Galega 
(rexiona1jstas) e a meio 
dunha suscripción 
popular. _ 
No logotipo superior 
un dos modelos de 
monumento aos 
Mártires previsto para 
ser construido en 
Compostela segundo 
unha lei de 1855. 

P"or iso, se ben non postularon medida 
ds:sce ntralizadora nengunha, d e ixaron 
patente a defensa do país e dos seus derei
tos tal como amosa o Parte Oficial elabora
do en pleno levantamento, o 15 de Abril. 

- II 

Os primeiros provincialistas encabezaron o 
apoio civil ao pronunciamento progresista 
que, contra o moderantismo do govemo 
de Narvaez, liderou <? comandane Miguel 
Solís en Lugo o 2 de Abril de 1846. Fixeron 
campañas de aHstamento entre os universi
tários, propagaron a proclama revolucioná-
1ia por 'parróquias e concellos, destacando 
o labor-de Antolín Faraldo no xomal La 
Revolución qúe era o voceiro dos subleva
dos, e , por controlar a dirección política e 
civil do pronunciamento, desempeñaron 
cargos políticos de releváacia nas distintas 
institucións criadas, sendo así que Pío Ro
dríguez Terrazo presidiu a efímera Xunta 
Superior de Galiza, da que o mesmo Anto~ . 

lín Faraldo foi secretá1io, Rúa Figueroa foi 
nomeado~alcalde de Compostela e Romero 
Ortiz foi secretário da Xunta de Santiago. 

Contrariamente ao que acontecera noú
tros pronunciamentos, onde só 
participaban militares neste , co
mo sinala Barreiro, unha· impor
tante parte dos amotinados son 
civis, acadando case un 20% o 
estudantado. Porén, a auséntia 
dunha clase social que respalda
se o movemento e a inexperién
cia e falta de entendemento dos 
cadros milita res propiciaron, o 
rápido fracaso da sublevación 
que dende Lugo se tiña extendi
do a moitas éidades e vilas de 
Gaiiza, sendo o 23 de Abril can
do as tropas do exército regular 
derrotaron aos sublevados en 
Cacheiras e conseguiron a súa 
rendición· en Santiago. O clia 26, 
cando os detidos eran traslada
dos á Coruña, foron xulgados 
de xeito sumarísimo en Carral. 
Condeados á morte, 12 líderes 
do movemento foron fusilados, 
sendo coñecidos na historiogra
fía galega como "os mártires ele 
Carral". Os que puderon, Faral~ 
do, Añón, Romero Ortiz, Rúa Fi-

- gueroa, fu:xjron ao exilio . Mália 
a fugacidade dos acontecemen
tos e á derrota següida a repre
sión máis violenta, do exílio, do 
cárcere e das depuracións, Abril 
de 1846 converteuse nunha im- . 
portante data no devir histórico 
do país.• 

LOIS ÜBELI.EIRO é historiador 
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Manifesto da 
Xunta Superior 

Provincial 

deGobemo 

de Galicia 

(.. .) Até o de agora a revolu
ción foi unba horrible menti
ra , unha farsa impía ... Xa é 
tempo de que se realicen as 
encantadoras promesas que 
repetiron os falsos sacerdotes 
da política , recollendo os 
froitos de tanta abnegación e 
de tanto sacrificio. O pobo 
conquerirá nesta revolución 
o que lle arrebataron os có
micos Clos pronunciamentos: 
pan e dereitos. Galicia, arras
trando até aquí unha existén
c ia oprobiosa , convertida 
nunha verdadeira colónia da 
corte, vai levantarse da sua 
humillación e abatemento . 
Esta Xunta, amiga sincera do 
país, consagrarase constante
mente a engrandecer o anti
go reino ele Galiza , ciando 
proveitosa dirección aos nu
merosos elementos que ate
soura no seu seo, levantando 
·es alicerces dun porvir de 
glória. Para conseguilo esfor
zarase sen descanso en fo 
menta1~ intereses materiais , 
crear costumes públicos , 
abriras fontes naturais da sua 
riqueza, a agricultura e o co
mércio , e pór en harmonía 
coa época os hábitos e as 
ideas que dei.xou unha socie
dade decrépita , fundada so
bre-a ignoráncia. Espeitando 
o poderoso sentimento do 
·provincialismo, e enca1niñan
do a un só obxectivo todos 
os talentos e todos os esfor
zos, chegará a conquistar Ga
liza a influéncia da que é 
merecente, colocándose no 
alto lugar ó que está chama
do o antigo reino dos sue
vos. Que a espada de Galiza 
faga inclinar de vez a. balan
za na que se pesan os desti
nos de España. 

Galegos: A Xunta Superior 
Provisional non vac ila en 
asegurarvos que , contando 
co voso franco apoio, logra
rá que a nosa provincia sexa 
temida e respeitada por na
cionais e estranxeiros. 

· Patria e liberdade. 

Sanriago. 
15 de abril de 1846. 

Pío Rodrígu ez Terrazo. 

presidente. José Maria Sanros. 
R<unón Buch. 

Por acordo da Xunta. 
Antolín de Fanklo. secretario. 
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A m~ados do pasado século a emigración ent~u no seu apoxeo, continuando no século posterior, época á que pertence a fotogr~fia. 

Contexto social -~ político da época 

O .fenómeno mfüs específico , de ·Galicia 
ó fongo de todo o século XIX e primeira 
metade longa do XX foi a ~migración; 

A emigración é froito da falta de medios de 
vida, da pobreza material e moral do co-_ 

· lectivo humano da qtie procede, sexa pola 
inercia, incuria, abandono e desidia da' cla- -
se m.1 grupo dirixente na procura do's hens· 
materlais que recolkn e aproveitan as for
zas vivas, sexa pola ~falta de r~cursos do lu
gar de asentamento. Para dar ocupación·;:i .. , 
esta abundante forza de traballo era nece
sario buscar na industria e no comercio 
aquelÓ que -o simple cultivo do chan non 
d a-ba nin podía ·da_r; erá necesario 
protexe-ia ·industria téxtil, pesqueira e sala
zoneirá, de curtidos e construcción naval, 
deseño artístico e . coñfección de xoias, ~ 
era preciso desenvolver algúns mecanis-

Xosé Antón Iópez Taboada 

baseados en materialidades promotoras de 
vida, tal co~o estaban facendo os cataláns. 

Pero a falta de conciencia dos intereses 
pa1ticulares do Reino de Galicia, esto é de 
gateguidade, nos novas· grupos · liberal
burgueses, promotores teóricos e sopo1t es 
materiais do Réxime liberal burgués espa
ñol', desentendeuse de todo isto. 

Este réxime implantouse en · España co 
éalzador bruto da forza das bot~s militares 
e presentoú. ó longo do século XIX e pri
meiro tercio do XX síntom4s intermitentes 
pero clarísimos de debilidade e de desa
xuste entre as forzas productivas e o apa
rato do Estado centralista e supostamente 
homoxeneizador. O derrube-Jinal chegou 
traendo a feroz guerra civil· do -1936-39. 

-mos de formación profesional laboral e Se o nacemento do réxime liberal en todo 
mecanismos sociais de éreación de opinión o territorio penin'$tllar foi pola brava e co 
contrarias ó contrapando, e resortes de re- apoio interesado' das potencias eúropeas, 
presión desta actividade fraudulenta que Francia e Inglaterra, deixando- a defensa 
resultou depredadora para Galicia, ó intro- dos intereses autócton.os para as forzas 
<lucir téxtiles ingleses, fen-o sueco e . des- carlistas, anque estas fosen de predominio 
pois inglés, bacalla:o noruegués, quiricalle- rural , houbo aínda diferencias dentro do 

de non acollerse ó ' indulto' e foron per
seguidos polo aparato xudicial por axita
dores e perturbadores da arde pública. 
Delincuente comúns como ladrón , rat i
ros, vagos e maleantes, foron equiparados 
ós grupo rebelde , de e1tore e prófugos 
como xente que aniquilaba o pobo 
que era preciso eliminar para q u os po
bos vivisen tranquilos, O coñ m nto 
<lestes asuntos correspondía á part militar 
e esta clase de delincuent s ra eliminada 
no acto sempre que fose ollida no cam
po e coas armas na man. 

A estes grupos onde o rebelde político se 
confundía co delincuente social hai que 
engadi-los confinados fóra dos seus po
bos de orixe ou residencia sexa por pro
videncia gobernativa ou sentenci~ de 

,,co¡i:;ello ou tribunal competente ademais 
dos purgados ou separados dos cargos 

·públicos na administración de xustiza, fa
cenda pública, exército e mariña, coITeos 
e camiños, administración local, sanidade 
pública, notarías e cargos eclesiásticos de 
relevancia ou de designación Real. 

ría hamburguesa e queixos holandeses. . territorio peninsular. O pact_o de Vergara Todo contribuíu a un distanciamento entre 
Había que proceder ó desestanco do sal , á , para . o carlismo vasco permitiu o mante- as forzas vivas reais materiais enraizadas 
promocion das pesquerías lccais e á busca mento da autoctonía e autonomía; en Ca- no país, capaces de realizar accións coordi
de mercados locais e españois, á promo- taluña, tanto o carlismo coma as.torzas li- _· nadas e exitosas, tal como demostraron na 
ción profesional para a fabricadón de len- beral-burguesas eran expresión da vida expulsión dos franceses, e o aparato estatal 
zos e deseño, á fabricación de productos económica e estaban comprometidos co centralista coa súa lexislación liberal supos
de caldeire1ia, ferretería e xoie1ia, á promo- país; en Galicia tódol-qs cabecillas carlistas tamente homoxeneizadora que debía con
dón e apoio a un comercio con Cuba, Ar- fo:ron mortos a balazos despois de Verga- .Qudr a un.ha floracióp da liberdade e a un
xentina e Uruguai que establecese lazos ra polo exé_rcito liberal, baixo o pretexto ha explosión da creación de riqueza. 
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Pero nada desto se produciu na década do 
1840; pala contra uns dez anos despois a 
fame, a marte e a máis penosa emigración 
a Portugal e América (Cuba, Arxentina e 
Umgtiai), asolaban Galicia e aflixian cos 
máis duros padecementos as clases sodais 
galegas máis desaventaxadas. 

A Xunta Superior Provincial de Galicia, 
órgano cívico-político do pronunciamento 
militar galega de 1846, fala de: ( ... ) ese 
outro deber que cumprir respecto a Gali
cia, (. .. ) da mentira e farsa impía que foi 
ou está senda a instauración do réxime li
beral; ( ... ) da necesidade de erguerse da 
humillación e do abatemento, ( ... ) de fo
mentar os intereses materiais e abrir as 
fon.tes n atur~is da riqueza (. .. ) espertan
do o sentimento do provincialismo Clease 
galeguidade) no recordo do antigo reino 
suevo e na conquista dun futuro que dea 
a todo pan e dereitos, sen emigración, 
s n humillacións e con personalidade. 

E ta men axe era a primeira proposta de 
amalgama hi tórica de tres elementos: pa
tria, riqu za e liberdade. Se tal proxecto 
d ixa. e de ser un oño e puidera realizar
s ría onverter Galicia nunha nación 
de plena modernidade dentro dos pobos 
penin ·ulares. ería darlle substancia ó 
que era e foi despois un nome van: Gali
cia; ·ería ubstantiviza-la liberdade como 
expre ión da creatividade para xerar ri
queza (chamada na mensaxe o pan de 
ada día); ería ub tantiviza-la personali

dade e capando da esquizofrenia colecti
va e do autoodio e do autodesprezo. 

Empezaríase o camiño de corrixir tódolos 
tallo da revolución liberal española en 
Galicia que conduciu ó país á miseria 
opre ión autoodio dentro, e ó deprezo 
de España fóra. 

A inmensa maioría dos emigrantes galegas 
que ó longo de todo o éculo XIX e pri
meiro tercio do XX emigraron a América 
Latina principalmente ás marxe do Río da 
Prata e a Cuba pa aron olímpicamente e 
incluso de prezaron en gran medida as au
toridade spañolas nos us repre ·entan
L s dipl máticos e fuxiron sempre que pui
deron de umpri-lo s rvicio militar ó Esta
d Español u de inscribirse nos consula
dos spañois r sp ctivos. 

Os soños do provincialismo de A. Paral
elo non saíron do papel. Pero o fracaso 
do liberalismo spañol do século XIX e 
prim iro t rcio do XX acabou en espan
t ·a gu rra ivil. 

A hi toria que glosou Juan Do-Porto é a 
historia dun pronunciamento militar en 
Galicia que fracasou . Como acontece
mento militar in ·críbese dentro das estra
texias dos partido liberais españois da 
primeira metade do século XIX español 
que pola súa debilidade acoden sistema
ticamente ó exército na busca de apoio 
para a conquista do poder. ' 

Pero no caso que nos ocupa deuse ade
mais a pretensión de incrustar por pri
meira vez no século XIX a galeguidade 
no liberalismo, liberándoa do seu único 
defensor: o carlismo derrotado. 

Unir e mesturar galeguidade e moderni
dade é aínda unha asignatura penden te.• 

XOSÉ ANTON LoPEZ TAEOADA é profesor de História 
Económica. O presente artigo é un estracto . 

do prólogo á obraA revoluci6n de J 846 
· de Juan Doporto. 

S DA N2SA TERRA 
N PARA 

A longa e intensa 
traxectoria ,de 
Víctor Casas 
reúnese nesta 
antoloxía que 
recolle unha 
ampla selección 
dos seus escritos· 
roáis comba ti vo's 

o - MADAL 

Reúnense, por vez . 
primeira, os artigos 

publicados en galega 
por Ánxel Fole, sen 
excluír as súas pezas 

oratorias así como as 
reseñas ou os prólogos 

que realizou 
ocasionalmente 

A biografia dun 
criador fundamental 

na xénese dunha 
cinematografía galega 

Nenos e grandes 
poden disfroitar 

de dous novas 
números da 

História Infantil 
Universal 

deseñada por 
Pepe Carreiro 

Os coñecementos que 
ao longo de moitos 

séculos foron 
adquirindo os 

mariñeiros e 
trans.mitidos de pais a 

fillos recóllese no libro 
. Xentes do mar, froito 
dunha investigación 

apaixonada 
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Arriba, bando da Xunta de 
Goberno de Pontevedra do 1 O 

de Abril coas medidas para 
consolidar a revolución. 

Abaixo, o periódico portavoz 
da Xunta de Goberno galego. 

· soldados 

pronunciados 

eran recibidos 

en todas 

as casas con 

hospi~al idade" 
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Vintecatro· dias 
do Exército Libertador 

M.V. 

No mesmo ano de 1846, o ·que asinaba como 
Xoan do Porto, redactaba e publicaba en Ma
drid unha obra á que puxo p~r título Reseña 
histórica de los últimos acontecimientos po-

líticos de Galicia. Na mesma narra con rara 
ecuanimidade e precisión os principais feitos 
militares que el mesmo designa, en várias 
ocasións, polo nome de "revolución galega". . 

Eivados os procesos eleitorais polo sufrá
xio censitário e as limitacións reais , os 
pronunciamentos militares constituiron ao 
longo de grande parte do século XIX o 
único modo de acadar mudanzas políti
cas. O exército, tradicionalmente empa
rentado coas grandes famílias, estaba ago
ra trufado de mentalidades progresistas, 
formadas ao calor da loita popular contra 
o iovasor francés. Derrotado o exército 
que pretendía traer as ideas ilustradas da 
revolucióñ de Marat e Robespierre, moitos 
dos seus princípios acabaron impregnan
do as arelas de cámbio dunha boa pa1te 
dos cidadáns. Pénsese na exemplar cons
titución liberal de 1812 ou nas ideas pro
fesados polo coñecido xeneral Riego. O 
exército español é, polo tanto_, naqueia al
tura e en medida importante, partidário 
das ideas liberais progresistas e antiabso
lutistas. Mcitos dos seus oficiais consider.á
bans·e unidos ao povo que pedía unha -
ruptura co pasado máis escurantista. · 

O governo liberal-autoritário de Espa1tero 
fracasara no 43, chegando ao poder o 
moderado N arváez. Este é o marco no 
que se produce a sublevación en Galiza, 
unha terra que sentira disolver formal
mente apenas unha dúcia de anos antes a 
figura administrativa de Reino e que pade
cía unha moi específica problemática que 
sen dúbidá influiu e redefiniu o signo dos 
acontecimentos, até convertelos nunha re
volta específica, ben diferenciada dos pro
nunciamentos habituais no resto do Esta
do. En todo éaso, non hai dúbida de que 
toda Galiza, todas as su.as capitais e gran
de pa1te dos seus concellos, sentiron o re
vulsivo revolucionário e mesmo se pode 
dicer que estivGron prestos a sumarse a el, 
se os acontecementos --celta inxenuida
de militar dos sublevap.os e escasez de ar
mas para o povo qüe tiña vontade favóra

,. ' 

bel á rebelión- nori acahasen por preci- - A sublevación comeza en Lugo 
pitar un final dramático . 

Xa na introdución da sua obra, Xoan do 
Porto) que en nengun momento se rha
nifesta como simpatizante do Provincia
lisnio, ainda que si son perceptíbeis as 
suas inclinacións progresistas, recoñece 
que "este espíritu de insurredón" nutriu
se "nas loitas intestinas dunha monar
quía mixta , e na 'índole especial das di
versas províncias tan apostas en intere
ses, coma diferentes en idiomas, en cli
mas e en necesidades". Nótese que a ter
minoloxia "província" era aplicada tanto 
ao conxunto de Galiza, como a territó
rios como Cuba . O autor di tamén 
nunha nÜta, en referéncia a ainda recen
te ocupación francesa que "Napole.ón 
nomeou ao seu irmán Rei de Madrid, -
coi dando darlle a coroa de España ... co
ma se entre nós a ca pi tal de España fose 

· máis ca un povo da monarquía", deixan
do ver así a pluralidade que se contiña 
baix0 a coroa unitária. 

Xa en Febreiro e Marzo, alguns xornais 
de Madrid chamaban "a atención do go
verno sobre a capital de Lugo, centro 
dos manexos dos conspiradores". 

O militar Miguel Sólís Cuetos, home des
crito por Xoan do Porto, como intelixente 
e bondadoso, perdera xa ªa ocasión pro
pícia que se lle apresentara na Coruña, 
de apoderarse dunha praza militftr ben 
murada, que conta con boa artillería, con
siderábel número de armas e municións, 
e que ademais é a cidade máis populosa 
de Galiza e céntro das suas autoridades". 
Despois de pedir licéncia para sair da ci
dade herculina, o 2 de Abril pronúnciase 
na praza Maior de Lugo ao mando do 
Batallón de Zaniora. Coa maior celerida
de apodéranse dos cabalas e armamento 
da Garda Civil e arrestan ao comandante 
xe1:a1 Benito Menacho. Na praza danse vi
vas á raiña libre, á constitución, contra 
Narvaez e contra o sistema tributário, 

consignas que serán repetidas ao longo 
dos 24 días que dura a ·ublevación. A 
maioria do povo, no ntanto, p rman 
ria á marxe dos acontecern ntos ' int ira
mente estraño ou neutral". Os insurr tos 
recoñecen como único poder á chamada 
Xunta central. As suas primeiras decisión · 
son defensivas, como tapiar as portas da 
muralla ou buscar armas para organizar a 
milícia nacional. 

Santiago, con 25 mil habitantes, era a se
gunda cidade de Galiza e a destinada a 
secundar o pronunciamento de Lugo, co
mo asi sucedeu de contado. Cinco cida
dáns , comprometidos coas ideas liberais, 
presididos por' Pio Rodríguez Terrazo, 
pasarían a compoñer a Xunta de Santia
go, convertida p_ronto en centro das acti
vidades e a de máis influéncia na dire~
ción do movimento. Para comandante 
militar da praza foi escollido Víctor Ve
lasco, destacado na loita contra os carlis
tas. O concello que habia foi deposto e a 
Xunta nomeóu outro no seu lugar. A 
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tranquilidade era absoluta · entre a povoa
ción, todo o contrário do que sucedia 
entre as autoridades do resto de Galiza 
contrárias ao pronuncíamento. Os estu
dantes foron chamados ás armas e a sua 
resposta entusiasta deu lugar á criación 
dos denominados batallóns literários. 

Francisco Puig-Samper foi o primeiro 
mando militar que se poñeria ao frente do 
exército encarregado de reprimir a suble
vación. As simpatias cos pronunciados 
eran manifestas na tropa , polo que moitos · 
serian an-estados e as sospeitas e os temo
res a non ser obedecidos non abandona
rian nunca as filas dos xefes "lealistas". 
Por riba o máximo responsábel , o xeneral 
Villalonga "recén chegado ao país, desco
ñecia o carácter dos seus habitantes , as 
condicións do terreo e estaba completa
mente desorientado da clave dos aconte
cem nto ". Por último, as sospeitas de es
tar a prol dos pronunciados recaian sobre 
o pr, prio amper quen só sobre o campo 
de batalla podia estirpar as dúbidas. 

As carro províncias galegas foron decla
radas n estado de sítio e "púxose fóra 
da lei ao · r volucionários de Lugo". Na 
Coruña eran suprimidas todas as liberda
des e un ' considerábel número de cida
dáns honrados e probos foron presos". 

Entretanto "era suma a incerteza e 'ex
trema a turbación que dominaba aos 
pronunciados de Santiago'. Posto que a 
Xunta e taba aillada, sen comunicacións 
de ningures, sen partes confidenciais de 
nengunha clase". Só lle constaba o pro
nunciamento de Lugo. Esta situación se
ria característica do tempo que durou a 
rebelión: · Durmianse nas pallas arroupa
dos nunha nécia confianza ou daban por 
desculpa a falta de piñeiro '. Os soldados 
pronunciados eran contado recibidos 
en todas as casas con hospitalidade, 

cun agarimo igual có que se agasalla ás 
persoa mái achegadas '. 

O dia 8 tre e cuadrón e un batallón dos 
revolu ionácios saüia ao encontro de am
per e fr nte a frente e encontrarían na al
d iña d Sigli iro onde pésie á clara v n
ta ' l d s prim iros n n di ·pararia un ·ó 
tiro, asinándos un ·mnistí io d 48 horas. 

insurrect .._ lís tornaria a antiaoo satis
fcit el· non ter derramad sangu ", pero 
·1lí mesmo s ria in r pacl por t r d :a
pro u nha casión tan boa para a 
r volu ión. Solís onfiaba unha 
b 

outras praza · a pronunciarse e pronto ser
viria para nutrir as suas filas con non me
nos de "trinta mil homes de guerra". 

P 's ie a stes erras dos sublevados ünha 
grande parte da província de Pontevedra 
ia unirse pronto á sublevación. A Ponte
vedra e Vigo, seguiron "Tui, Redondeta 
e a rica península do Morrazo". Surpresa 
causaria que o pronunciamento de Vigo 
estivese encabezado por Leóncio Rubín, 
cuxas simpatias coa revolución eran du
bidosas. A sua ambígua postura, xorna
das despois, ao non tomar Ourense, es
taria na base da derrota. 

De Madrid xa pa1tira, na altura, coas suas 
tropas, o marechal de campo José de la 
Concha, nomeado pola sua Maxestade pa
ra "sufocar a inslmeción militar de Galiza". 

Pésie aos erros dos revolucionários, non 
era menos importante o medo nas filas 
moderadas. As tropas de Samper estiveron, 
por exemplo, nalgunha ocasión, a ponto 
de rendirse, se alguén as tivese amenaza
do, só polas incleméncias do tempo e as 
longas marchas que todo carpo do exérci
to tiña que padecer para trasladarse dun 
lugar a outro. Puig-Samper obraba tamén 
"ás cegas, e sen coñecemento exacto da si
tuación dos seus contrários''. 

Os concellos cos sublevados 

~or todo o país, numerosos concellos re
levaban as suas autoridades municipais _ 
para constituir outras máis afectas á re
volución, mentres en Sigüeiro volvian a 
encontrarse Solís e Samper, esta vez con 
derramento de sangue. Samper lograría 
resistir, en canto Solís via esvair a que 
poderia ter sido, sen o armistício de 
dous días antes; unha segura vitória. 

'A revolución de Galiza -escrebe 
Xoán do Porto- chegara ao 
seu derradeiro desenvolve
mento. A bandeira de Lu
go ondeaba vitoriosa en 
case todas aquelas ex
tensas províncias, e só 
nas cidades da Coru-
ña, Ferro! e Ourense 
se prestaba acata
mento ao governo da 
capital de España. Os 
povos da costa, Mu
ros, Noia, Rianxo, Po
bra, Vilagarcia, Camba
dos e Cangas, constitui
ran as suas Xuntas de 
Governo; e coma eles Pa
drón, Caldas, Tui, Redonde
la , Baiona e A Garda". Pero 
eran "soberanías illadas, indepen
dentes', necesitadas dun indispensábel 
'centro directivo''. Q 15 de Abril, coa si
natura de Antolín Faraldo, dariase a co
ñecer o manifesto da Xunta Central e 
Governo provisional de Galiza [ver pri
meira páxina]. 

Ao lonxe, albiscábase o m1m1go: De la 
Concha aproximábase e era indispensá
b 1 ' ·air ao ·eu encontro, irlle disputar a 
entrada no território galega'. A idea era 
qu o 'Ex ' rcito Libertador de Galiza" or
ganizas doce batallón para defenderse, 
''fa endo un chamamento para engrosar 
on tércios ele licenciados o exército da 

fronteira gal ga". 

As simpatías da povoación coa revolución 
parecian claras, ainda que ·as dúbidas dal
gunhas autoridades, como as de Ferrol 
que romperon as suas promesas de su
marse, contribuiron a que a vitória non se 
consumase . Así Xoan do Porto escrebe 
que "no mesmo dia que Puig-Samper -re
sistia a balazos en Sigüeiro á aproxima
ción de Solís, era tan notábel a concorrén
cia qu~ se obse1vaba en todas as mas, e 
especialmente na Alameda, que todos cre
ron que, ia esto.upar a rebelión". O gover
nador da praza tomou a decisión de "pa
sear a cabalo, sabre en man, e acompaña
do dun piquete de gardas civis". Ao dia 
seguinte publicouse un bando no que se 
proviña que "todo grupo que se atopase 
nas rúas e non se disolvese á primeira in
timación seria desfeito a balazos". 

"A província de Ourense é .esencialmente 
liberal", e.screbe Xoán do Porto, pero a in
decisión do comandante Leóncio de Rubín 
impediu que pasase, a mans dos rnvolucio-

nários. Outras vilas da província non 
se atreveron a tomar a iniciativa, 

pésie á direción clara das suas 
simpatías, á espera dó que 

fixese a ca pita l. O autor 
conclue que "a auséncia 
dos oficiais iniciados na 
revolución, a falta de 
armas e outros recursos 
do povo, continuaron 
sostendo na capital a 
obediéncia a'o govemo 
de Madrid". 

De la Concha puido 
continuar asi as suas 

operacións, sen que as 
razóns da sua vitória, dada 

cdmo mínimo a similitude 
de forzas, esteña de todo clara 

para Xoan do Porto. Á altura de 
Cacheiras saiuUe ao encontro Solís_ pro
ducíndose un enfrontamento que rema
tou coa derrota dos revolucionários que 
pasaron a refuxiarse no convento de San 
Martiño. A revolución remataría -nunha 
carballeira de Carral, onde as forzas mo
deradas carecerían da compasión que 
demostraran en tantas ocasións os revo
lucionários. • 

Resefta histórica de l.os últimos acontecimien
tos políticos de Galicia de XoAN DO PORTO, foi . 
publicado en Madrid en 1846. Traducido por 
Xesús Carballo Soliño editouse en Galiza en 

1993 pola Cooperativa de Editores Galegos, s. 
coop. Asociación Para A Economia Social, co 

título deA revolución de 1846. 
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Boletin militar do 28 de Abril 
no que se informa.da derrota 
de Solis. Á esquerda, o xeneral 
José de la Concha, que 
derrotou a Solis na batalla de 
Cacheiras o 23 de Abril. 

,. 
. Moitos 

que 

demandaron a 

honra de formar 

parte do exército 

libertador 

agardaban 

a chegada 

de 10.000 fusis 

A Xunta gañou as simpatías populares 
baixando .º prezo d6 sal 
As disposicións da Xunta Superior 
de Galiza foron basicamente de 
dous ordes: econónüco-administra
tivas e defensivas. Entre as primei
ras encontrábase, _por exemplo, a 
su presión do sistema tributário, e 
entre as segundas, a de dar aos gar
das civis o título de Guias da liber
dade. "Mais , aponta Xoán do Porto, 
a Xunta Superior de Galiza vestiu 
por un descoido a toga antes que a 
espada". É dicer que estivo máis 
presta a lexislar que a defend-erse. 

ñecer con todo os seus acertos, to
da vez que a abolición do sistema 
tributário e a rebaixa do sal a 25 re
ás fanega, expedida ao oneroso 
prezo de 56 reás , "non foron os 
máis pequenos alicientes que leva
ron á opinión das masas das vilas e 
aldeas, até o cíe hoxe neutrais en 
todos os trastornos ·políticos de Es
paña, a interesarse vivah1ente no· 
trunfo da bandeira do 2 de Abril". 

que, por exemplo, "en Santiago 
ainda non chegaron a 15.0 os ho
mes que puideron armarse, se ben 
de Vigo e Pontevedra chegaron a 
sair uns 800 para engrosar a divi
sión de Rubín e fornecela de calza
do e municións. E moitos máis que 
demandaron a honra de formar 
parte do exército libertador, agarda
ban con viva ansiedade a chegada 
de 10.000 fusís, que dun momento 
a outro desembarcarían en Vigo 
procedentes de ·Londres. E o núme-

Xoán do Porto non deixa de reco-

Estas simpatias, xunto coa escasez 
.de material de guerra nas filas revo
lucionárias, traduciañse no feito de 

- ro de 10.000 ainda era pouco para 
tantos conscriptos!" • 
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'D --
. idiante 

do perigo, 

Compostela_ tiña 

un aspecto de 

París na grande 

Revolución" 

Mosteiro de San Martiño 
Pinário, onde se refuxiaron os 

revolucionários. 
A fotografía foi tomada en 

1866, só vinte anos despois 
dos acontecementos. 

'Canso e 
mallado, c~ndo 

entréi pola rúa 

de San Pedro e 

ollei os traballos 

de defensa e 

me din conta 

do entusiasmo 

do pobo, sentín 

medrar en min 

unha alegri_a 

infinda" 

OS MÁRJIRES DE CARRAL 
6 ll ~ lilll~(!)Dl!l~D(!)~ 011 DEl~rtJ . 

C. THURSTON 

A sublevación -novelada 
por Otero Pedrayo 

O pulso emocional e politicamente lúcido dos sucesos 
do 46 ten o seu máis atinado reflexo na pluma de Ra
món Otero Pedrayo. O ourensán escrebiu en 1928 u,nha 
das su~s máis coñecidas novelas: Os camiños da vida e 
na figura da sua personax€, Adrián Soutelo, un recria
do "xefe da sublevación", e do seu irmán, morto nos 

acontecementos, o leitor pode achegarse a aquel ins
tante decisivo das história de Galiza. Os Soutelo repre
sentan, non a xeneralidade dos alzados, pero s i ao seu 
sector Provincialista, o que, como ben interpretou o 
galeguismo deste século, constitue un dos antecedentes 
máis claros da formación da nosa conciéncia nacional. 

"A mañá do dous de abril aparecéu bran
ca de neve. ¡Qué lindas e feituquiñas es
taban as torres perfiladas polas folerpas 
finiñas de neve abrileira! Soaron os clarís 
e os dÓus batallós veteranos formaron na 
praza de Lugo en severo .orde de mar
cha. As cousas estaban ben preparadas. 
O comité civil, arelante dunha Galicia 
ceibe, soupo transformar ·o movemento 
militai· nunha verdadeira e salvadora re
volución. Chegaba o instante febrecente
mente agardado. Encadrados os rostos na 
carrilleira dos mon-iós, tiñan unha esperta 
expresión forte e disposta. O capitán 
Soutelo ó frente da primeira compañía 
do Segundo Batallón tiña no ollar unha 
resolución heroica e tranquía , ó igual 
que nas trincheiras do Norte. Pacía pou
co que ollara ó meu irmán na casiña da 
rúa de Batitales: díu un bico á muller 
(¿lémbraste, Rosalía?) e fitóu longamente 
pró neno dormido. Solís de a cabalo, fa
lóu . Era un home mozo, esguío, un tipo 
de Córdoba que non fora moderado, si
nón ardente liberal, polo estilo de outrn 
do sul tamén , o Duque de Rivas. Dispos
to ó sacrificio, súas verbas precisas, firen-

tes , fo1tes, chegaron ó corazón dos ho
mes. Sentíanse chamados a un grorioso 
papel redentor: había que esborrallar o 
goberno asiático de Madrid, dar ós po
'bos a libe1tade, entrampallada despoixa 
da guerra dos Sete Anos. Dende a pe
quena capital de provincia o erguemento 
faría estoupar a revolta en ródolos ventos 
da España. Os pobos terían libertade e 
Galicia sería unha personalidade ceibe . 
Foi en Lugo un día de emoción. O Xefe · 
político, os da Facenda, o xefe da Poli
cía, saíron acugulados no caixón da dili
xencia en procura da Po11a do Sol polas 
carreteiras sin fin. Os zapateiros, os xas
tres, tódolos oficios suspenderon os seus 
traballos e os seus cantos, _xuntándose 
nas esquinas pra leeren as proclamas fer
ventes. Os cregos pecháronse na casa 
dei:Xando entrabertas as fíes tras pra al
biscar os balbordos da rúa; os tendeiros 
asulagaron as onzas no fondo das pipas 
de aceite; os paisanos- do mercado, na 
súa esgrevia sensibilidade de curtizos, 
nin se daban conta ele aquilo. Houbo al
gúns que prepararon o saco pensando 
mm posible saqueo. Cuáseque tóclolos 

pobos de Galicia fixeron o mov m nto 
sin loita; algúns, como 1 va dos por unha 
forza. extraña , outros, adoitados ó rub e 
baixa dos pa1tidos," supoñían que á nova 
do movemento de Galicia habería san
gue en Antón Ma1tín, na Praza Maor, nos 
cruces de Leganitos e das Descalzas, pois 
moita xente coida que o auto central da 
historia política ten que xogarse en Ma
drid. Está enchía de <loor o corazón de 
Faraldo, e o meu. Xa vos falaréi de Faral
do. ¿ónde estará a istas horas? De fixo no 
Porto , con Romero Ortiz, outro rapaz 
xurdiu, noiés. Ben erara ollamos que á 
burguesía famenta de empleos o que 
menos lle importaba era a alma rexional. 

"Seguindo o· meu conto diréivos que as 
tropas marcharon e eu camiñéi a Sant-Ia-

' go pra traballar na X unta Central. Xa lem
brades o tempo de decembro. A auga 
mansiña enlamaba os camiños, facía re
gueiros marmullantes en tóclalas costas. 
Canso e mallado, ca ndo entréi pola rúa 
de San Pedro e olléi os traballos de de
fensa e me din conta do entusiasmo do 
poho, sentín medrar en rnin unha alegría 

_( . 
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infinda. Daquila, nin dormíamos. As ve
gadas as pedras dos vellos edificios figu
raban rírense de nós, no ecoar da auga 
nos patios , no franquearse as fiestras 
mosteirales privadas de madeiras. Faraldo 
sentíase orgulloso ó considerar tanta xen- · 
te boa e grave, de ciencia e de consello, 
metida no movemento. A Xunta traballóu 
a rego. O Exército Libe1tador, dividido en 
dous carpos, dispúñase .pra d~fender as 
po1tas de Galicia e tiña ó Capitán Xeneral 
pechado na Cruña. Os estudantes forma
ron a Lexión Académica baixo o san
guerto pendón de Ríoseco. Al_gúns hu
manistas dos vellos Colexios ollaban ne
les un fato _de efebos prontos a morreren 
pola Libe1tade. Os nomes de_ Harmodio e 
Aristogiton, que se usan moito nas logias 
ma ónicas, andaban en moitas bocas. Eu, 
de póis de longas horas-de ardente traba
llo, non podía dormir e alancaba polos 
soportá da rúas cavilando e soñando na 
miña trax dia, no meu amor, que foi ta
mén estrozado, como a revolución gale
ga , como todo o que arelo eu ... 

"¡Poi a traición maura aniñaba nas nosas 
band iras! Houbo uns día sin noticias, 
de pói do combate cabaleiresco da Pon
te igueiro. Todo ademiramos a fidalguía 
de olí . Aquila ponte foi o Pa o Honroso 
da no ·a Hi toria. Mai deseguida chega
ron en babel a novas. Como a pedra 
nos vidro os día de saravia, soupemos 
qu as colunas leales (así se chamaban 
por ironía do destino) franquearan sin 
disparar un tiro as portas de Quereño e 
Valdeorras. A división de Solís na que 
iba meu querido irmán retiróuse pasiño 
a paso <liante o invasor pra defender a 
capital. A outra -teño noxo de falar de
la- perdía o tempo en idas e voltas por 
terras de Ouren e e Pontevedra' . 

-¡É millor non falar do traidores! dixo 
o don Xosé María erguéndo e cun mo
vemenro augu to no sillón. 

Todos calaron un instante. A Ramoniña 
tiña os ollas fixos na lonxanía dos feítos. 
A Ro ·alía estralaba en saloucos. O lume 
m rría, e fóra adu iñábase a forza crea
dora dunha noit de Primavera. 

Pio Rodríguez-'ferrazo, presidente da Xunta Superior 
Provincial do Goberno de Galicia. 

raldo na "Revolución" tiñan o aceito de 
ferir no meio dos corazós. A min falóume 
a segunda noite de febre do pensamento 
de botar ós paisanos a unha guerra so
cial. Xa nas derradeiras horas, falóu de 
Espartaco e de Dantón cos masós da 
Xunta. Mais ístes, homes no fondo de or
de sóilo arelan unha boa e erara Consti
tución, o ideal de calquera Espa1tero. Á 
mañá, chuvizosa e tristeira ollábase den
de as torres de Sant-Iago o combate nos 
agros de Montouto e Cacheiras. Entre as 
xestas e tralos muros acendíanse os fogo
nazos: ós baí-rios de Sar chegaba ben cra
ro o bater dos tambores. Os grandes mo
rriós abalábanse grotescamente entre os 
outos piornos. O meio día non me puden 
conteñer e corrín ó barrio de Sar. ~vin 
chegar unha coluna a paso de carga, e vi
na detida polas descargas dos patriotas 
dende as primeiras casas. A fusilería reso
aba polo menos en tres lugares diferen
tes. Cara Belvís soaban secos e rexos os 
tiros do cañón. Volvín á vila deserta, aga
rréi un fusil no depósito de armas de San 
Martiño, enchín de cartuchos as faltriquei
ras e volvín cun fato de civiles. "Os ata
cantes --dixo un oficial do reximento do 
meu irmán- chegan en tres colunas 
apoiadas pala artilleiría". Dispúxonos nas 
fiestras dunha casona deixada, entre har
tas vixilando unha congostra. Yin un fato 
de soldados que reCl1aban a modiño 
diante unha coluna que non se vía; so
m ntes se ouvía o andar compasado da 
forza. O soldados volvíanse e disparaban 
dende o recunchós das parés Con eles 
viña un oficial; meu irmán, Rosalía ... 

'Chameino: 'Antón, Antón'. Díuse conta 
da impo1tancia do caso e ordeóu ós solda-

dos: 'Arriba a defenderse'. Nisto a coluna 
nemiga desembocóu e atronóu unha des
carga pechada. Os nasos tiraban ó amparo 

. das fiestras. Un decía: '¡Apuntade ben, 
meus fillos!' Meu irmán ficóu un instante 
quedo, apuntando ca pistola, xa preto el~ 
casa. Outros tiros, e caíu sin dar un ¡ai! Os 
miolos salferidos pola onza de chumbo, 
esmigallados, choutaron á parede. Xa en-: 
traban na casa os morriós nemigos. Eu 
choutéi pola parte de atrás á 1úa, que non 
me lembro como se chamaí lmha rúa en
costada, empedreada de croios, e andiven · 
un instante con dirección a Sant-Iago. _ 
Dende unha fiestra baixa díxome un vello 
dises que están en todo: 'A loita foi fera 
no camiño de Ourense. Corra, que Solís 
ten disposta a defensa no San Martiño'. De 
súpeto desembocóu ~ rúa un pelotón de 
lanceiros. Tiven tempo de meterme nunha 
casa, onde algunhas mulleres choraban 
arredor do cadavre dun neno, causa rara, 
¿creeredes que non me lembrara do An
tón? Saín non sei por ónde e por rúas de
sertas corría a San Maniño. Inda se defen
día o segundo recinto pola Senra. As horas 
caían da torre Berenguela, indiferentes co
mo tódolos días. O grande convento aspi
lleado parecía máis grande e máis sonoro. 
A chuvia repicaba nos patios. Os batallós 
de Solís entraron ordeados, pecharon as 
ponas e comezaron a defensa; xa os ata
cantes asomaban polos extremos da praza. 
Os oficiás ·corrían ás fiestras afinando a 
puntería dos soldados. Había poucas mu
niciós. Os homes, chamuscados pola pól
vora, estaban serios, mais n_on parecían 
tii stes nin cansos. Por unha aspilleira olléi 
prá praza; vin mo1tos, vin as tropas nemi
gas disparando descargas pechadas cando 
o fogo do convento ía decaíndo. Había 
uns xefes de acabalo xurando e mandan
do. O arcebispo saíu do pazo, sóilo vesti
do de frade, cun crncifixo na man. Noi sei 
o que dixo cara nós. O conto é que vol
véu deseguida. Olléi a Solís mordendo os 
beizos na gran escaleira; falóu ós soldados 
decindo algo así como botarse á praza, 
cargando á 'baioneta. As facianas dos ofi
ciás ardían no mesmo desexo. Soaron es
toupos de cañón na praza, e falaron uns 
sarxentos: dixeren que non respondían de 
nada. Entón non quixen saber máis; sóilo 
me lembraba do irmán. Sin presa saín á 

·ho1ta e choutéi á Costa Nova polas pedras 
da parede. Non sei como non me matéi. 
Era cuáseque noite. Estiven un anaco me
tido na casa dunha mulleriüa moi piadosa 
que falaba diaños do masón do seu ho
me. Na mesma casa había un frade · ex
daustrado de San Francisco. Dixéralle a 
miña idea. 'Agora é millor. Ista noite nin
guén se fixa en nós'. Guiado por il , de
mos mil voltas por deu·ás de San Francis
co, e polo río dos · Sapos cortamos por 
agros e ho1tas , enlamados, na escuridade. ~ 
Ouvín tocatas de tropa e horas do retó. · 
.Eu lembrábame ben do sitio. Atoutiñando, 
atopamos o cadavre. Había outros por alí. 
Biquéino na fronte. Viñeron dous vecinos 
e entre todos levámolo ó cemiterio de Sar. 
Eu .traballéi como un negro abrindo a fo
xa. Alí quedóu''. . 

Todos salaiaban. A Ramoniña mordisca
ba nn pano . De súpeto ouvíronse berros 
n a alcoba. O neqó, de pé, patalexaba 
nun pesadelo. A nai abrazóuno e acou
góu con mimos no leito . Volveron á sa
la. As primeiras fendas das fiestras alo
meadas polo amañecer colléronos a to
dos calados', arredor do lume morto , 
afundidos cada un no seu dolor.+ 

· A novela Os camiños da vida encóntrase 
nas librarías publicada pola editorial Galaxia. 
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'Ollá~as~ 
desde as torres 

de Sant-lago 

o combate 

nos agros 

de Montouto e 

Cacheiras. 

Entre as xestas e 

tralos muros 

acendíanse 

6s fogonazos". 

Ilustración de X.L Porga no 
longo poema Os Mártires de 
Carral de Xosé Mg Garcia 
Rodríguez (Alvarellos, 1982). 
Abaixo, placa comemorativa 
no monumento aos Mártires en 
Carral. 

'A· loita foi 

fera-no camiño 

de Ourense. 

Corra, que Salís 

ten di sposta 

a defensa no 

San Martiño". 
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Antolin Faraldo, secretário 
da Xunta de Goberno e autor 

do Manifesto do 15 de Abril 
de 1846, tivo que exiliarse 

en Portugal - , 

-considerar a 

hipótese de que 

o proto- · 

nacionalismo, 

na revolución 

do 46, 

tivese ·máis 

importáncia 

da que se' lle 

,soe outorgar 

/ 

OS MAR-TIRES DE CARRAL 
8 11 ~ mu~(!JDl!J~D(!J~ mu um~~ 

1846 e h·oxe 
A revolución de 1846, coñecida 
popularment~ polo recordo das 

execucións sumárias-que lle 
puxeroµ fin en Carral, cons
titue unha mostra anticipa~ 
da da alianza entre os que 
defenden a identidade de 
Galiza, asi sexa cun apa
rato ideolóxico embrio
nário, e os sectores máis 
avanzados ou progresis
tas operantes no con:
xunto do marco estatal. 
Esta alianza tenderá a re
producirse, en diferentes 
graus e coas reservas que 
as enormes mudanzas 

que se van producindo 
obrjgan a considerar no se

x é nio revolucionário , en 
1936 coa participación do ga

leguismo na Frente Popul~r e 
mesmo na actualidade . O que 

muda, con máis interese para nós, é 
a correlación de forzas interna nesa 

álianza. O vector soberanista galego vaise 
afincando, mália que lentamente, e cobra 
protagonismo dentro da oposición ás for-
zas conservadoras. -

Se é ce110 que o provincialismo foi quen 
de insertar a alguns dos seus membros na 
dirección dos revolucionários, maioritaria
mente liberais progresistas, do 46, pero 
non contou cunha base ou cunha ideolo
xia sólida que o respaldase; non é menos 
verdade que a povoación, masivaní.ente la
brega'" na altura, tampouco estaba ·enmar.., 
cada significativamente no proxecto pro-_ 
gresista e menos ainda no carlista bu con
servador. A base social do país tiña os 
seus problemas: falta de rendas para tirar 
pa11ido da desam011ización, como aponta 
Villares; auséncia de amparo legal para a 
protoindústria (crntidos, lenzos, metalúrxi
ca), como ten analisaclo Carmona, e a dife
réncia do que lle sucedeu aos seus equiva
lentes bascos e cataláns, máis amparados 
polas leis protecionistas do _Estado; super
vivéncia de impostas onerosos para os 1-a
bregos, como o foro e os trabucos que se 
lle debian á fidalguia intermedi'ária dos 
próprietários absentistas e á igrexa; etc. Se 
a resposta máis ~tinada a estes problemas 
poderia ter paitido do provincialismo, este 
era ainda feble e estaba lonxe de consti
tuirse n~ clase dirixente que tirase do con
xunto do país, como ainda o estivo poste
riormente, babeo formulacións ·nidiamente 
galeguistas ou nacionalistas. 

O manifesto do 15 de Abril, asinado por 
Antolín Faráldo, dedica unha boa rpa11e 
do seu contido a gabar a figura de Isabel 
II, "raiña constitucional de España" e as 
suas reivindicacións enmárcanse no pro
xecto modernizador estatal. Tal éousa, 
senda sustantiva , non elimina a obriga 
de considerar outros el~mentos. 

Primeiro: Faraldo, o redactor do texto, e 
un provincialista, cuxas ideas se poden 
contrastar con clariclade na última parte 
do manif esto (ver páxina pdmeira <leste 
suplemento). Aí constan, por duas veces, 
as referéncias ao antigo reino de Galiza e 
mesmo siáibolicamente ao periodo suevo. 

Segundo: O manifesto_, seguindo unha 

-M. Veiga 

testemuña obxectiva da época, tivo unha 
grande acollida. A sua prosa e ideas re

. sultaban novidosas, lonxe da "rídicula 
_ follaxe" doutros pronunciamentos milita
res, e a sua recepción entre o povo das 
zonas sublevadas foi moi favorábel: "To
dos se ripaban das mans e-ste manifesto. 
Todos querian lelo a un tempo, e todos 
se entregaban coa sua leitura á máis ri
sona esperanza ''. ·(Xoan _Do-Porto. 1846). 

Terceiro: O feito de que se acuñase o 
termo de provincialismo é de por si indi
cativo da éxisténcia dunha identidade di
ferenciadora. 

Cua1to: Se ben é ce1to que entre as reivin
dicacións dos revolucionários non exi te 
nengunha que cuestione o marco cspafiol 
e que mesmo os provincialistas se confor
man con que Galiza acade dentro do Esta
do "a influéncia da que é merecente'' , tam
pouco ha i que despreciar unha posíbel 
maior conciéncia nalgúns elementos ain
da que a táctica do momento e a correla
ción de forzas existente no interior do mo
vemento sublevado os obrigue a gardar as 
formas. -En todo caso, no marcp xeral da 
época, as ide~s proto-nacionalistas de par
te do manifesto e o papel destacado dal
gúns dos provincialistas deben chamar 
máis a atención que as proclamas antiab
solutistas, que até tres anos antes eran as 
próprias ideas do governo central de Es
pa11ero e que polo tanto non podian su
poñer tanta novidade. Esta hipótese táctica 
cobra maior.--releváncia se se pensa, por 
exemplo, na literaliclade das intervencións 
aos sucesivos representantes nacionalistas 
nas Cortes , do 36 a hoxe, exentas case 
sempre de alusións á soberanía nacional e 
alusivas ao maior papel co que debe con
tar Galiza no marco estaral, en termos por 
ce110, non moi diferentes aos ele Faraldo. 

Quinto: O feito de que a idea de moder
nización, frente a antergo réxime, estivese 
no seu apoxeo naque} _momento histórico 
e que 'tal idea fose case sempre empa·re
llada a un rí:Xido centralismo, herdado do 
xacobinismo francés , non anula a hipóte
se de que os elementos proto-nacionalis
tas, á par de modernizadores, tivesen máis 
releváncia da que se lle soe outorgar. Aca
so nqn foi o galeguismo do primeiro tér
cio <leste século unha reacción progresista 
ªº cosmopolitismo que pairaba simultane
amente en todos os ideários do momento? 
Non conviviu Castelao co~ elementüs 
máis internacionalistas, inmersos na Fren
te Popular? Non coexiste hoxe un na
cionalismo ascendente coas proclamas 
máis globalizadores dos últimos tempos? 
Acasq, os pe_riodos máis hqmoxeneizado-
1·es non tiveron, en toda Europa, ao longo 
dos dous últimos séculos, unha resposta 
en forma de emerxéncia dos fenómenos 
nacionais? Liberais ou conservadores sem
pre estiveron a favor dos impérios ou 
conglomerados hexemónicos nas suas di
versas formas. As reivindicacións autócto
nas da clase dirixente do antergo réxime 
en Galiza eran -en todo caso ben cativas. 
Non se pode asegurar que o capitalismo 
viñese ser máis centralizador, desde o 
ponto de vista ideolóxico, do que o forón 
os Reis Catól_icos, ainda que si resulte, por 
razóns tocantes ao desenvolvemento dos 
meios de produción, moito máis eficaz á 

· hora de realizar as suas pretensións. 

Sexto: A non reivindicación do idioma ga
lego nos maniD stos dos alzados o 46, po
deria entenderse a pa1tir da ideoloxia espa
ñola predominant~, pero tamén desde a 
cohciéncia de que o galega era língua da-

-ramente maioritária na época, de modo 
que a sua defensa non era unha priorida
de. Os provincialistas fan fincapé na mella
ra da riqueza material de Galiza e pode 
que tivesen razóns para poñer aí o ac nto, 
acuciado como estaba xa o paí · pola emi
gración e as fames. Do mesmo modo qu 
os intelectuai · galegui tas do Rexurdimento 
non dubidaban en u ·ar entre eles o ca ·t -
lán, mália que deran uso literário por pri
meira ez de de a Idad Média ao gal g , 
porque :xulgaban qu naquel momento o 
crucial non era o emprego cotián enón a 
recuperación do prestíxio para o idi ma . 

Séptimo: Que teria sucedido no ca o de 
que os revolucionários chega en a con
solidar militarmente o eu poder en Gali
za e tivesen logrado establecer unha liña 
de defensa nos lindes xeográfico do te
rritório galego como era a ua intención, 
para enfrentarse desde alí ao xeneral de 
la Concha que vina de Ca tela coas uas 
tropas? A revolución ' galega ' que nun 
ínicio teria un entido case exclu iva
mente xeográfico posto que a subleva
ción comezou en Galiza pero a ua o
cación era extenderse ao resto do Esta
do non poderia acabar por afincarse en 
razóns ideolóxicas e dar máis bazas da 
previsíbeis ás teses provinciali ta ? eria 
a primeira vez que tal sucede na hi tória? 

Co dito até aquí non se entra a con ide
rar que a alianza entre o galegui ·mo e o 
progresismo español criada sempre con 
urxéncia de forma irregular ou a penas in
tuida, acabou ca ·e empre en fru tra ión, 
para a primeira das pa1te e n ·e u ' n ia , 
ben probabelmente de qu como a e 
dixo con anterioridad , a corr la ión d 
forza · dentro do bin ' mios mpr r sultou 
até agora, na história el Galiza, d favorí
b 1 para o galeguismo. R salia p rd u as 
ilusións inicialm nte d p itada n n v 
Estado trai<lo polo sexénio revolucionário 
e Castelao ·eria moi crític , n · Cdtim · 
anos da sua vida, a respeito do trato dad 
a Galiza polo governo r publi ano. A his
tória indica, neste sentido, qu todo m -
vemento modernizador en Galiza vólvese 
mera teória ou confuso fetiche, senón se 
afinca nas forzas e nas necesidades pró
prias. Os revolucionários do 46 non tive
ron a opo1tunidade de comprobalo. Pésie 
ao éxito parcial do pronunciamento e a 
ilusión despe11ada en moitos concellos, os 
que falan de Ga1iza distan de poder con
ve1tirse na clase dirixente do povo ao que 
dirixen os seus manifestos. Esta distáncia, 
insálvabel na época, esta nas orixes -do 
próprio fracaso da .revolución. 

As perguntas anteriores apontan sobre to
do ao traballo, documental e ele análise, 
que os hisJoriaclores galegas teñen ainda 
por diante, desprendidos dunha vez por 
todas dun complexo de inferioridaqe fren
te a· historiografía centralista oficial que 
tencle a minusvalorar o próprio, baixo a 
coartada e impúdica paradoxa de que 
cómpre arrompa1~ os mitos galeguistas. + 
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Profesor 
Anti--Estatuto 
Son alumna de 3º de Humani
dades-Ferro! e estou licenciada 
pala Universidade de Santiago, 
e quero deixar constáncia de 
que durante a miña andaina 
académica nunca me topara 
cunha persoa do calibre do meu 
actual profesor de Xeografia 
Rexional do Mundo. 

Tendo en conta que nos encon
tramos nunha Universidade, 
ámbito para o debate onde se 
supón que debe primar o rigor 
científico e o discurso razoado, 
non se entende que se produ
zan situa-
cións como a 
que a conti-
nuación que
ro narrar. 

Este señor , 
na sua ousa
dia e facendo 
gala dun ab
soluto des
prezo pola 
cultura gale
ga, dixo entre 
outras cousas 

Ignora este 
señor que o 
noso Estatuto 
foi plebiscitado 
o 28 de Xuño de 
1936 

que Galiza non merecia ser 
considerada Comunidade histó
rica debido a que nós non tiña
mos máis ca un "borrador" de 
Estatuto durante a Guerra Civil. 
Por que referirse a ese momen
to histórico?. Ao mellor é indica
tivo da sua ideoloxia. 

Ignora este señor, historiador e 
xeógrafo, moitas cousas: que vi
vimos nun Estado que se reco
ñece a si mesmo como plurina
cional , que ademais o noso Es
tatuto foi plebiscitado o 28 de 
Xuño de 1936 e acadou estado 
parlamentário o 1 de Febreiro 
de 1938 nas Cortes de Motse
rrat. lmperdoábel. Amosa, ade
mais, descoñecer por completo 
e, figura de Castelao e a sua 
obra Sempre en Galiza , onde 
se narran as vicisitudes polas 
que tivo que pasar o noso Esta
tuto. Lamentábel. 

Se estes feítos chegaran a ser 
nalgún momento habituais na 
Universidade da Coruña, só ca
beria unha posibilidade: Apearse. 

De todas maneiras non estaría 
de máis recordar que estamos 
nunha Universidade pública, pa
gada cos cartas de todos e que 
en honor a esta sociedade que 
a mantén seria de desexar que 
fose plural e cun talante demo
crático. 

Por último dicir que este señor 
cobra da Comunidade Autóno
ma Galega, que se dirixe a un 
alumnado gal ego ... Así que, por 
todos e todas nós un respecto.• 

A.S.G . 
(FERROL) 

Seat e Tele Pizza 
Segundo un se pode informar, e 
millar neste periódico, Seat e 
Tele Pizza son duas er¡ipresas 
que descaradamente, decidiron 
facer negócio en Galiza, sen ter 
en canta o seu idioma, a sua 
cultura, ... e a unha grande parte 
da sociedade galega. 

Escrebin esta carta para que 
os/as leitores/as se sentisen par-

tícipes da miña opinión e secun
daran o que eu lles vou propoñer: 

a) No Caso Seat entendo que 
teoricamente se lle deu unha 
resposta moi axeitada e avalia
da. Máis que esa grande parte 
da sociedade galega, na que 
me incluo, ten 
que actuar na 
prática , é di
cer, facéndo
lle un auténtí
co boicot ao 
Seat Arosa, 
intentando 

Esa grande 
parte da 
sociedade ten 

que se comer- que actuar 
cialice o nú- facéndolle un 
mero menos 
posíbel de au- boicot ao 
tomóbeis na Seat Arosa 
Galiza . É de 
salientar a 
campaña da 
Mesa e de or-
ganizacións nacionalistas de 
Catalunya. 

b) No Caso Tele Pizza as cau
sas parécenme máis graves. A 
testemuña dunha moza que foi 
demandar traballo, e que lle ne
garon Galiza diante dos seus 
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ollos, merece unha contestación 
contundente desa parte da so-

. ciedade galega na que eu me 
incluo. Sacando esa testemuña, 
non vin nen lin ren do' tema. En 
cámbio a min paréceme grave. 
Insto a todo bo galego e galega 
a que non merque unha soa piz
za en dita empresa. A Mesa de
beria editar postais, etc. As aso
ciacións, grupos culturais etc, 
facer trípticos informativos , fa
cerlle chegar o tema á xente, ao 
consumidor, pegarlle a empresa 
onde máis lle doe, no consumi
dor. Acaso esa gran parte da 
sociedade galega non consu
me?. Algúns até eh Tele Pizza. 
A partir de agora, xamais. 

Ainda queda moita xente que 
non sabe nada. E hai máis em
presas que fan así e non o sa
bemos. Se esa grande parte da 
sociedade galega existe, que se 
manifeste, que fale, que se faga 
escoitar. 

É hora de pasar á acción. Xa 
abonda de disparos a nosa 
identidade. A todas e todos, non 
consumades máis produtos de 
Tele Pizza!• 

MANOEL BELLO 
(MESIA) 

Neo liberalismo 
económico 
Perante as portas do novo sécu-
1 o, que tantas pantasias, que 
tantas esperanzas atraguera 
aos corazóns dos que ainda 
eremos na utopia, dos que ain
da somos capaces de supor e 
de entender que os seres huma
nos, que . os homes podemos 
conformar un mundo onde o en
trañábel sexa para todos, onde 
a paisaxe do nQ.so planeta este . 
alumeada polo respeito que to
dos os pavos se ·merecen nunha 
convivenza xenerosa, e en pe 
de igualdade. · 

A Revolución tecnoloxica abriga 
a reprantear as análises. De su
peto esquécense as teorias que 

l3 
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falan dun mundo mellor para to-
-dos, de fraternidade, de direitos 
humanos. As persoas voltamos 
a ser moeda de troco, simples
mente números dos cais se po
de sacar un valor. E o capitalis
mo selvaxe, cando un número
persoa desaparece, milleiros 
que fuxen da miséria están dis
postos para ocuparen o seu pos
to, en disposición para desapa
recer e outro o sustituia nunha 
roda que adoece de finais. E o 
século XIX que emerxe de novo 
coa afouteza de xigantes, qu!3-
rendo esmagalo todo, querendo 
engulilo todo, coma si dun furato 
negro que se 
esquecese a 
si mesmo. 

O noso pais 
sofre · coma 
poucos as 
presións que a 
revolución tec
n o l ó xi ca e a 
política econó
mica de dise
ño a nivel glo
bal están a fa-
cer, que a ca-
pac·idade de 

Desupeto 
esquécense as 
teorias que falan . 
dun mundo 
mellorpara 
todos 

producción se concentre nas 
mans das grandes multina
cionais, e que de supeto poida
mos decatarnos que dos mono
pólios públicos en vez de falar de 
Mercados, estemos falando ·de 
Oligopolios Privados; trasvase de 
cartas públicos a mans privadas. 
Proceso que segundo seña a ca- . 
pacidade politica dos dirixentes, 
da ideoloxia que manteñan e da 
capacidade económica, asi 
adoutan unha política ou outra. 

No caso do noso pais, en verda
de, teriamos que catalogalo de 
paranoia. Politicos cegos e estu
pidizados pala inorancia e pola 
cerrazon a profundar nidiamente 
no que significa a defensa dos 
intereses dun mesmo. Xa non 
estamos a falar de Nacionalis
mo, estamos a talar dun prante
amento racional de defensa dos 
intereses dos seus viciños, da 
sua vila, da sua cidade e_do po~ 
vo galega en xeral. Paranoia 
que sumerxen a nosa Nación 
sen minima capacidaoe para loi
tar polo que as normas estatais 
e comunitárias pod~rian ainda, 
dentro da ideoloxia que eles 
prantean, favorecer os intereses 
donoso pais, donoso povo. 

O povo galega merece ter un
ha história millor, merece ter 
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1 
1 
1 
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1 
1 
1 Nos dous últimos 
1 anos os rusos 1 
1 mercaron máis 
1 automóbeis de 
1 categoria 
1 superluxosa que 
1 todo o resto de 
1 Europa nos once 1 
1 anos anteriores. Non 
1 é un síntoma de qu~ 
1 o país marche ben. 
•• 1 Recital de Manuel 1 Riv-as. A maioria do 1 
1 público é do sexo 
1 femenino. Segundo o 
1 Centro de 
1 lnvestigacións 
1 Sociolóxicas, sete de 1 
1 cada dez leitores de 

1 libros son mulleres. 
1 _Eles prefiren a Marca. 
1 
1 Perote, o xefe de 
1 espias, mercaba 1 
1 xornalistas. "Vos 
1 seguide facendo o de 
1 sempre", decia, antes 
1 de prometerlle unha 
1 paga extra mensual, 
1 
1 a parte da que 

1 recebian do 
1 periódico. Bonita 
1 profisión. O periodista 
1 metamorfoseado en 
1 vendedor de 
1 
1 anúncios, en 

1 relacións públicas, en 
1 axente de contra-
1 información, en 
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os postqs máis- importantes, e 
desde onde exercen un control 
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O desarraigo 
nas prl.sións - totalitário sobre os movimentos 

administrativos, económicos e 
sociais. A No-
m enkla tura 
abarca a to-
das esas per- S 
soas que ocu- e personaxes 
pan posi~ións diferentes 
clave dentro pasaron polas 
da as_o-
ciación. 

A História de
mostra que o 
poder sempre 
foi exercido 
por unha. mi
noria sobar 
dunha imen
sa maioria. 

asociacións, 
como é posíbel 
que as 
tendéncias foron 
man ti das 

asociacionismo a Nomenklatu
ra .vai máis lonxe: nega rotun·
damente a sua existéncia co
.mo. tal; nen sequera sé fai pa-
sar por unha parte da xente 
que compón a asociación. 

As persoas que forman parte 
dela aférran-se con unllas e 
dentes ao monopólio das deci
sións. Convérten-se, de feito , en 
máquinas de tomaren decisións 
e en expertos en manipulacións 
de ideas; xa que toda idea ten 
que pasar polo estreito desfila
deiro das su as convicións . 

Hai unha-opinión moi difundida, 
segundo a cal o que.- "manda" 
na asociación é o presidente: _é 
falsa. Se personaxes diferentes 
pasaron pelas asociacións, co
mo é posíbel que as tendéncias 
foron mantidas invariantes? A 
res posta é evidente de seu: 
non é o presidente quen leva a 
batuta, senón a Nomenklatura. 
Coa sua fronte ideolóxica, a 
Nomenklatura persegue outros 
obxetivos : o que tenta, por 
meio dun auténtico lavado de 
cerebro , é inculcar aos cida
dáns, e facer-lles comprende
ren , o xeito no que deben se
guiren as suas vidas. 

Todos os presos galegas deberí- , 
ar:i cumplir as súas condeas en 
Galiza, perto das súas lugares de 
orixe, e asi se contempla na le
xislación, pois o desarraigo dista 
moito de favorecer a súa reinser
ción social. Pola mesma razón 
tampouco hai motivos para que 
os que non sexan veciños de Ga
liza (ou en todo caso de lugares 
moi próximos) ou que non teñan 
.vínculos familiares nesta terra 
cumpran aqui as súas penas. Só 
cabe unha ex-
cepción: a de 
aqueles inter-invariantes? 
nos extranxei- Que a Xunta -
ros sen víncu-Aquela mino-

ria sempre 
permaneceu acochada detrás 
das persoas que, supostamen
te, exercian a autoridade. No 

los familiares 
en nengún lu
gar do Estado. 
Ese tipo de 
traslados, co
mo norma xe
ral, só debería 
facerse prévia 
sol icitude do 
recluso, pois o 

asuma as 
competéncias 
como xa fixo a 
Generalitat 

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 

rigor inecesário sempre é nocivo. 

Os textos non deben exceder 
~- as 45 liñas. 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

A NOSA TERRA ~ 

Para rematar, direi que , para 
min, o asociacionismo nunca 
existiu nen nunca existirá, por
que sempre haberá unha clase 
de xente que o impida; e o que 
debemos facer, ou tentar facer, 
é despoxar á Nomenklatura do 
seu ilimitado poder fanático.+ 

E o mellor xeito de levar a cabo 
isto e de adaptar a administra
ción penitenciária ás necesida
des galegas, sería que a Xunta 
asumise as competéncias nesta 
matéria como xa fixo hai tempo 
a Generalitat de Cataluña. 

Pero un secuestro para reivindi
car algo non é de recibo.+ 

Apart. 1.371 ·362QO Vigo " 
ou através do Fax: 

(986) 22 31 01 
-- ANTONIO LAGO CABALEIRO 

. (VIGO) 
R.C.L. 

(GUITIRIZ) 
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A NOSA TERRA GuieirQ 
CULTURAL Nº758 

A Universidade non abordou no 500 aniversário 
a gravidade da depuración de 1936 
O estudo de Isaura Varela sobre o tema foi publicado en 1988 en Valéncia 

* XAN CARBALLA 

Un voluminoso traballó de 600 
páxinas adicado a Cinco séculos 
de História universitária, co tí ... 
tulo de Gallaecia Fulget, non 
pode disimular, pasado o ano 
dos fastos, o clamoroso siléncio 
co que se trata a grave situa ... 
ción provocada palas depura ... 
cións en 1936, cando o centro 
univer itário contaba con cinco 
titulacións, cunha média anual 
que non chegaba aos 2.000 
alumnos: de 36 catedráticos o 
50%, por diferentes circuns ... 
táncias desapareceron do cadro 
d e p ersoa l a pó s a guerra. 

É apenas coñecido o traballo que 
publico u a profesora Isaura V arela 
sobre o tema, La Universidad de 
Samingo durante la guerra civil espa ... 
ñola. Apenas difundido porque o 

ublicou a Universitat de Valencia. 
Antón Capelán resgatouno nas 
suas notas ao volume ConLTa a Ca
sa da Troia (Il) (Laiovento, 1996) ,. 
no que tamén adica várias páxinas 
á paréntese bélica, refrescando a 
memória do leitores sobre un dra
ma que retirou dunha tacada ao 
profesorado que levaba encamiña
da á Universidade pola senda ga
legu izadora, e empoleirou a me
diocridade intelectual e militari -
ta. A equipo reitoral renovada po
lo golpi ta encabezouna de de 
novembro de 1936 felipe Gil Ca ... 
sar , catedrático de Dereito que 

ta dous anos no cargo até pasar 
a Maxi trado do Supremo. No 
momento do golpe militar GLL Ca ... 
sares apr entouse ao comandan ... 
te B rmúdez de Castro "acampa ... 
ñ d de trinta indivíduo annado 
da JAP, que ese mesmo día se in, 
co n l'1 na pr tar ivício, e fo ... 
r n a ba da milfcia c idadá 
antiague a " (M. Silva F rreiro, 

citad r Antón Capelán) 

Capelán adi a specia l eg ui ... 
mento ao ccano de Fil afia e 
Letr de d 1939, M ralejo La ... 

, qu Lui e ane retratou no 
x íl io c mo "un pr fesor mo i 

p ado ... que tiña a cátedr0:, va ... 
cia, fenómen que el achacaba 
a eu exce o de sab iduri a" e 
qu adema is de abandeirar o 
ataque aos intentos galeguizado ... 
res do profesorado progre ista e 
os estudanres da FUE, fi xo mé ... 
ritos traducindo ao castellano a 
Canción de Horst-'Xlessel, Himno 
Nazi Adaptado para Falange, con 
estrofas do estilo de "La calle es 
toda azules batallones / Falange 
Avanza y crece por doquier; / 
Son yugo y flechas La esperanza 
de millones, / Nuestra era azul 
empieza a amanecer". 

Cara ao sol da depuración 

A única referéncia escrita da pro ... 
fesora Isaura Varela aponta preci; 
samente á. necesidade dunha in
vestigación máis profunda que ela , 
xa esperaba 'para o 50 ariiversário 
da guerra e que pasados dez anos 
segue pendente, ainda cos fastos 

Isidro Pargo Pandal xunto con Lois Tobio, abaixo, foron dous dos docentes depurados. 

dos 500 anos. As novas autorida ... 
des son os mellares informantes 
da represión "mentres durou a de ... 
puracion, a Universidade de San
tiago desempeñou un doble papel: 
por unha parte foi vítima das de ... 
puracións sofridas por alguns dos 
seus membros, e de outra a mesma 
in titución desenvolve un labor 
de xuiz, arroupada nas amplísimas 
atribución concedidas palas no ... 
vas autoridade guvemamentai 
ás autoridades rectoriais". 

I aura Varela lembra que as pri ... 
meira sancións ao persoal do ... 
cenre levan data de 1 7 de Agosto 
de 1936, no Boletin da Provincia, 
e taban feíta a propo ta do 
Delegado Militar: Nesa primeira 
andanada foron expulsados Xo_sé 

Arias Ramos (secretario xeral da 
Universidade), Murilo Uña (de ... 
cano de Mediciña) , Francisco 
Giral G ónzález (Farmacia), Fer ... 
nando Calvet Prats (Ciencias) e 
Adolfo Miaja de la Muela (Dire-i, 
to). Suspendidos de emprego e 
soldo Xoan Brañas Cancelo (Di ... 
reito ), Xoan López Durán (Direi, 
ro), Enrique Rajoy (Direito), Le ... 
oncio Vingós (Química Orgáni, 
ca), Isidro Parga Pondal (Cien ... 
cías), e con diferentes sancións 
Aniceto Charro Arias (Farma ... 
cía), Sebastián González (Filoso ... 
fia) , Antonio Baltar (Mediciña), 
Baldomero Casal Aboy (Medí ... 
cía) e Carlos Puente (Farmacia). 

Esta primeira fomada ampliariase 
despois, " e ben o gr~so das depu ... 

A homenaxe oculta 
Tivo que ser Isaac Díaz Pardo, 
cun a rtigo chamando a aten ... 
ción sobre o esqueciment dos 
represaliados, o que dese lugar 
ao acto celebrado o pasado 5 de 
Decembro na Universidade, na 
que lle foi imposta a medalla de 
ouro da Universidade a Paco
del Riego. 

N o acto interviñeron Enrique 
Macias, Manuel Bermejo, Enri, 
que Gómez ... Reino, Lois Baltar, 
Alonso Montero e Antón Frá ... 
guas, con presidéncia do Rec
tor e autoridades da Xunta. 
Apesar da releváncia do acon, 
tecemento, e a preséncia das tv 
públicas, ao dia seguinte non 
sacaron ren do acto .. 

Isaac Diaz Pardo non se sor ... 
prende desta falta de relevo 

"porque xa estamos acostuma ... 
dos a que os actos que reabili ... 
ten a memória do 1936 sexan 
ocultados ou postergados· Era 
un escándalo que as pedras que 
lle roubaron ao xeólogo Isidro 

racións -acrecenta Isaura Vare ... 
la- se realizaran a fina ís do 36, 
as persecucións ideolóxicas non 
cesaron e desde 1939 multiplica ... 
ranse os ofícios entre as autorida ... 
des guvemativas e o rector, co 

· fin de averiguar a condura obser ... 
vada polo profesorado desde 
1936. As accións a favor do Esta, 
tuto de Autonomia de Galiza, o 
o ter estado ligado a partidos ou 
agrupacións de signo nacionalis
ta, foron considerados feitos de ... 
lictivos. Pola contra, ~legar unha 
atitude antiestatutária -canto 
máis radical mellor- eliminaba 
toda dúbida respeito á "lealdadé" 
do hipotético culpábel": 

O balance é desolador nunha ci ... 
dade que vivira a depuración 
dunha manchea de persoas, en ... 
cabezadas polo alcalde mártir 
Ánxel Casal. lsaura Varela resu
me: "ao final da guerra o cadro 
docente da Universidade de 
Santiago era o seguinte. Dos 36 
catedráticos que teoricamente 
compuñan a plantilla: doce 
prestaran servizo ininterrompi
dC', e dous· deles foron a destinos 
na Xustiza e no Exército . Oito 
tiñan sido submetidos a depura ... 
ción. Catro, despois de cumpri ... 
ren a sanción reincorporáronse. 
Cinco morreron. Dos once que 
permaneceran fóra da Universi, 
dade, sete incoporáronse tllen, 
tres os restantes permanecerán 
submetidos a depuracións nas· 
Universidades de orixe". 

A maiores, queda por historiar 
debidamente, entre outros moi, 
tos episódios desa negra etapa de 
várias décadas, o risco de saqueo 
que sofreu a Universidade, e 
non seria menos rigoroso unir ao 
"Expedente" o terríbel episódio 
de vinganza sobre o labor lumi
noso do Seminário de Estudos 
Galegas, verdadeiro xermolo 
dunha Universidade gal~ga dig; 
na dese nome. + 

Parga Pondal aparecesen agora 
expostas como unha "doación" 
que el fixera, ou que se falase 
do Salón Artesonado de Fon
seca sen explicar que ali estivo 
o expoliado Museu Etnográfi ... 
co do Seminário de ·Estudos 
G alegas". 

O día do acto fíxose a glosa dos 
vinteoito docentes exilados e 
depurados, entre os que están a 
maiores dos arriba indicados, fi ... 
guras como Luis T obio Fernán ... 
dez, N ieetG_ Alcalá. Zamora ou 
Xesus Prados ademais do dimi
tido rector Luis Iglesias. 

Agora cotnpria que a Universi ... 
dade edit_ase unha publicación 
que restaure esa memória para 
coñecimento das xeracións ac ... 
tuais e futuras.+ 

/ 

E o Nadal un 
tempo triste? 

~ 
' VICTORINO PÉREZ PRIETO '. 

~e bairro residencial da T erra 
-que é noso Primeiro mundo, cada 
vez hai máis xente para a qt.ie o Na ... 
dal, oficialmente un "tempo de paz 
e alegria", na que toda a "xente de 
ben" se supón que debe estar leda e 
xenerosa, é, pÓla contra, un tempo 
triste, que desexa pase axiña, pois 
non o pode aturar. 

aizais non pode aturar a menti, 
rae a falsidade de falar de amor, 
xustiza e paz, mentres segue a mo ... 
rrer xente de fame por millóns e os 
que falan de xustiza despilfarran até 
o que teñen , mentres á beira do 
meu piso con calefación económica 
hai xente vivindo na rua e aturando 
a friaxe da noite con papeis de pe, 
riódico, mentres os hipermercados 
fan o_ negócio meirande do ano a 
conta dun tal meniño de Belén, que 
seica naceu entre as palliñas dun 
cortello, co agarimo duns país hu
mildes e o calorciño da mula e o 
boi. .. "Pern mira como beben los 
peces en eJ río ... " 

X crente, poida que até celebrar 
así o Nadal lle soe á blasfémia de 
mercadores e cristiáns farisaicos, con ... 
tra un Deus que aposta polos pobres 
para abrir camiños de xustiza nun 
mundo inxustamente organizado. 

&u quizais que non poida aturar 
celebrar unha festa na que un non 
ten nada que celebrar. "Este tempo 
ponme triste, e non sei ben-por 
que?" "Por que ten un que ser feliz á 
forza neste tempo?", escoitaba estes 
días a distinta xente. 

~ un, cavilando un pouco, clase 
de con~a que unha das cousas máis 
tristes é estar nunha festa sen ter 
gañas de facela e sen saber por que 
se fai realmente. Como celebrar 
unha festa sen saber ou sen crer no 
que se celebra? Un psicólogo diria 
que só serve para facer medrar a an, 
siedade e cair na angúria ao ver que 
os demais "parecen" estar moi feli
ces, mentres eu non o estou, nen 
conquiro conectar con eses senti
mentos tan bonitos. 

~n crente cr.istián se encontra 
razón para celebr~r o nacimento 
dalguén que el ten como mestre e 
guia, como luz e alegria. As palabras 
Mesias-Cristo , Enmanuel , Encama
ción, Belén . .. non son para el tópi
cos ou verbas do pasado, senón afi r ... 
macións do presente, símbolos de 
esperanza e aposta pola vida no mé ... 
dio da morte, pola xustiza e a paz 
nun modo violente e inxusto. 

&seguidor de Xesus Cristo ta
mén di como salmista: "Decore me 
din, onde está Deus?" (Salmo 42). E 
descobre a resposta no Evanxeo: 
"Vaiamos a Belén, a ver o que suce, 
deu ("e.sta'palabra") e que o señor 
nos manifestou!' (Le 2,15) . Por iso, 
sabe que o verdadeiro rostro de 
Deus teno que atopar no pesebre, 
entre os pobres.+ 
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• Enma Couceiro 
""""" 1 -"' • gana p premio 

Espiral Maior 
Fallouse o Venres 20 o 
V Prémio Espiral Maior de 
poesía sendo a gañadora unha 
nova poeta, Enma Couceiro. 
O prémio non ten dotación 
económica e consiste na 
publicación do libro na 
colección da editorial que lle dá 
nome. O xurado estaba 
composto por Xosé Maria 
Alvárez Cáccamo, Miguel Anxo 
Femán-Vello e Xavier Rodríguez 
Baixeras, aetuando Carlos Diaz 
como secretário. • 

• Saramago, 
Torrente 
Ballester, Atxaga 
e Perucho, 
recoñecidos 
poló Pen. Clube 
Os prémios Rosalia de Castro, 
instaurados polo Pen Clube de 

Galiza, recairon nos 
representantes de carro línguas: 
Jose Saramago, Gonzalo 
Torrente Ballester, 
Bernardo Atxaga e Joan 
Perucho. Nos actos de entrega 
do prémio, odia 18, 
reseñouse o carácter 
multicultural do Pen Clube e 
Basilio Losada foi o 
encarregado de apresentar aos 
premiados.• 

José Saramago. 

ANOSA TERRA 

.....••..•• , •........••...•..•••.••.................... ~ ...................••............................. 

• Escritores e políticos desagravian a Bóveda en Chantada · 

Despois da decisión da 
corporación municipal do PP de 
Chantada de revocar o acordo 
do anterior govemo de substituir 
aa nomenclatura franquista 
dalgunhas ruas por nomes como 
o de Alexandre Bóveda, o 
Sábado 21 realizouse un acto de 
dasagrávio arredor do líder do 
Partido Galeguista. Convocadas 
polas asociacións culturais da ,. 
vila, un cento de persoas 
·reuníronse na aula de Caixa 
Galicia da vila nun·acto 

.. coordenado por Xosé Manuel 
·Eiré no que participaron o 
presidente da Fundación 
Alexandre Boveda, de 
Pontevedra, Femando Quintela, 
ó ex alcalde de Soutomaior, 
Femando Pereira, o escritor Lois 
Diéguez, o presidente da 

. Agrupación Cultural Alexandre 
Bóveda, da Coruña, Francisco 
Peña, e o historiador Marcos 
Valcárcel, vicepresidente do 
clube cultural do mesmo nome 
en Ourense. Canne Lorenzo e 

Teresa Devesa, integrantes do 
colectivo poético Dolmen, 
recitaron poemas adicados a 
Bóveda e tamén se transmitiron 
as adesións de Xosé Luis Méndez 
Ferrin, Xesús AloRso Montero, 
Millán Picouto, Xosé Carlos 
Caneiro, Cesáreo Sánchez, 
Manuel Lourenzo, Miro e Rafa 
Villar, Manuel Rivas, Manuel 
Maria, Manuel Lourenzo etc. Ao 
rematar os actos, colocáronse 
unha placas simbólicas cos 
nornes populares das ruas. • 

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

i Vinte poetas· 
no Castelo 
de Vimianzo 
O colectivo Arre-Sentelha! da 
Costa da Morte organiza un 
macro-recital poético para o 
Sábado 28 no castelo de 
Vimianzo a partires das seis da 
tarde. Marilar Aleixandre, Miro 
Villar, Suso Vaamonde, Maria 
Lado, Esteva Creus, Xandra 
T edin, Xosé Leira e Rosa Méndez 
son alguns dos pªrticipantes. + 

ill Primeiras 
xornadas 
sobre Castelao 
enRianxo 
Galiza Nova, de Rianxo, 
organiza as 1 Xornadas Castelao, 
co ánimo de afondar nas 
distintas facetas do político e 
artista, para ir asentando un 
foro anual de pensamento e 
debat~. O programa 
desenvólvese na mañá e na 

tarde do Sábado 4 de Xaneiro 
coa intervencións do profe or 
e en ai ta Xo é Lui Axeit e 
do debuxante Xosé L i no 
colóqui Castelao escricor e 
Castelao humorista: a fidelidade 
ao seu País. 
Na tard dentro da charla 
Castelao político . Galiza 
metáfora do mundo, falarán 
Bautista Alvárez e 
A velino Pou a Antelo. 
Ao eguinte dia, Domingo 5, 
proxécrase un vídeo obre a 
vida e obra de Ca telao, 
realizado polo Centro Galega 
de Bos Aires. t 

Noticia da -Nova Canción Galega, unha esColma da música galega dos 70 
Chorima recupera as gravacións da discográfica catálana Edigsa 

-0- XOAN M. ESTEVEZ 

Eran os tempos nos que a inci
piente canción galega debatia a 
sua sorte entre o conceito co
mercial e o do compromiso dos 
textos, próprios dunha tendén
cia con estatária, que dalgunha 
forma se fixo pasar por canción 
"de calidade", xa que non pro
curaba o éxito inmediato' no 
mercado discografÍco, senón, si
landeiramente, contribuir a iso 
que se di ''facer p,aís". Foi unha 
xeira na que cantar en galego a 
poetas como Celsó Emílio Fe
rreiro, entre outras cousas, era 
xogala en cada recital, cünha 
censura e ás veces aparato poli
cial que estaban ali para recor
damos que -aquela era unha Di
tadura, e conceitos corno liber
dade de expresión eran pecado. 

Como obviar aquel tempo na 
breve história da nosa canción.?. 
Para cobrir aquel oco a discográ
fica Chorima ven de editar Noti
cia da Nova Canción Galega, es
colrna que en formato de duplo 
CD reproduce gravacións 

rexistradas entre 1960 e 1974. O 
primeiro volurne está ocupado 
por Voces Ceibes, fato decisivo 

desta notícia, e o segundo por Os 
outros, é dicer, aqueLes que sen 

· _pertencer a V.C., si gravaron os 
discos na editora catalana Edigsa, 
que ven sendo o fio conductor da 
edición discográfica, xa que o se
lo barcelones era o que canaliza
ba a case totalidade da canción 
en galego que se facia por aqueles 
tempos. Sen dúbida, a aportación 
catalana fo¡ decisiva e sen ela se
ria impensábel esta realidade, 
verbo non só da edición disco
gráfica, senón da facilidade para 
conquerir músicos .de estudo cos 
que satisfacer as necesidades de 
gravación. Nomes hoxe consa
grados como o guitarrista Toti 
Soler participaron coxuntural·-· 
mente daquela história. 

Nesta ocasión, é de agradecer a 
Suso Vaamonde o traballo de ar
tellar esta edición discográfica, 
sen a cal a nosa história recente 
quedaria arfa por auséncia dun 
dos seus episódios sobranceiros. 
E os protagonistas daquela xeira 
-aparte do consabido pavo, de 
dubidoso respaldo- eran as voces 
ceibes de Guillermo Rojo, Miro 
Casabella, Benedicto , Xerardo 
Moscoso, Vicente Araguas, Xa
bier del Valle. Son os que ocu
pan o primeiro volurne, rnentres 

que no segundo reaparece Miro -
de efémera pertenza a V.C.-, 
amáis de Luis Olivares, Jacinta, 
Maria e Xavier, incluindo asi
mesmo vários poemas de Manuel 
Maria recitados polo próprio au
tor, sen acompañamento musi
cal. Anúnciase para un futuro 
próximo outra edición discográ
fica que compile gravacións de 
Xoan Rubia e Jei Nogueral. 

<Se no primeiro volume sobran
cea a canción modelo elemental, 
encaixoada na sua própria limi
tación, no segundo os arranxos e 
ambientación instrumental ga
ñan na audiéncia duns temas 
máis elaborados, que ás veces 
chegan pasar p9r mostras de gra
vacións comerciais, xa que no 
disco inclúense curiosidades co
mo unha versión de Estranos na 
noite e Noite de Paz, recurso polo 
demáis' habitual nos prirneiros 
tempos dunha normalización 
lingüística -non só no caso gale
ga, senon tarnén no basco e máis 
catalán-, que precisaba de re
ferentes foráneos para estar "a la 
page". Pódese dicer que as ver
sións de temas "standard" eran a 
faciana en certo modo "popular" 
da canción galega daqueles tem
pos, xa que a divulgación, sobre-

todo radiofónica, de temas de 
moda conseguía facer asumir a 
toda unha povoación uns conti
dos, que se ben non eran "de 
raiz" -tal como se entende a mú
sica popular-, si acababan sendo 
de asunción colectiva. 

A outra faciana máis lexítima, 
de canción do pavo, non era 
precisamente o forte de voces 
ceibes, xa que, aparte Miro que i 
se ocupou o seu do noso canto 
tradicional, a atendéncia era ca
ra unhas músicas desenraizadas, 
sen practicamente a menor refe
réncia ao mundo do folklore. 

Non se pode por iso afirmar que a 
falla de éxito masivo daqueles 
primeiros cantaütores fose conse
cuéncia daquela música máis ou 
menos neutra, toda vez que os 
meios de comunicación teñen 
mostrado facer milagres verbo da 
difusión de produccións musicais 
de todo tipo. Daquela, digamos 
<¡ue non se pode valorar o que 
non· se coñece, é unha evidéncia 
que neste caso sostiña unha cen
sura que impedia a difusión nor
mal daquelas gravacións, co en
gadido duns "mass-media" alleos, 
agás as emisoras de Radio Popu
lar, ao que se cocia nun ambiente 

tan concreto coma a Univer ida
de de Santiago, cerne dos Voces 
Ceibes. Da intencionalidade "po
pular" daqueles cantores tamén e 
dá canta nesta edición di cográfi
ca en canción coma A velliña, de 
Guillermo, ou O labrego, de Miro. 
Hai tamén un tema que alta ao 
ouvido pala sua ofi ticación in -
trnmental, inusual na época, que 
é o adicado A Leo Ferré compañei~ 
ro, por Vicente Araguas. T amén 
están presentes, como n n, can
cións emblemática e m Longa 
noite de pedra ou Maria Soliña. 

Como document que é, du~ 
plo disco resi te mai res afonda
men tos críticos verb do eu 
contido. Reprodúcese o gravado 
no seu dia e con iso abonda. Hai 
ocasións nas que se detecta un
ha riqueza musical que seria 
máis relocinte se a gravación fo
se realizada con iso que se di 
"máis meios", pero era algo con
substancial á época, e non só no 
caso galego. Esta Notícia disco
gráfica será tal para os máis mo
zos, que, caso de interesárense 
no tema, precisan de alguen que 
llo conte. Esta .é unha boa oca
sión, xa que o folleto adxunto é 
abondoso en documentación so
bre aquela realidade. + 

AJ 



ANOSATERRA 

Homenaxe 
e paródia 
de Chévere 

/ / a opera 

Título: Annus Horribilis. Prémio da Crítica 
ao mellor musical en Barcelona 
Autor e Director: Pepe Sendón. 

Compañia: Chevere. 

Cando Chévere volvia a semana 
pasada a representar en Compos
tela Annus Horribilis recibía a 
n tícia d prémio ao mellor mu
sical do ano en Barcelona. A 
combinación dos mellores ingre
dientes da c mpañia galega daba 
bons re ultados nos cenários na 
campo ición da extraordinária 
opereta bufa d tema palaciego. 
A extrema comicidade da inter
pretación á que os actores de 
Chévere nos teñen afeitos xunto 
coa grande revelación de Patrí
cia de Lorenzo, moi á par do gru
po do que xa forma parte, son al
guns dos elemento polos que es
ta obra aporta un bon "aire" á 
cena galega. Pero ademáis é a 
aposta da compañia por "experi
mentos arriscados" a que consi
gue máis unha vez orprender ao 
público e conseguir dar unha 
volta ao espectáculo galega. 

No comezo, un dos componen
tes do grupo, Xesus de Ron, sae 
á escea para explicar a xénese da 
ópera. E tan extravagante que 
parece un esperpento da produc
ción dunha peza cutre onde a 
e casez de meio condicionan o 
inxénio até o límite. Do pano de 

ferta nun grande armacén 
ara facer o traxe até a manei-

ra de conseguir o pianista -que 
toma o lugar da orquestra impo
síbel-, todo forma parte dun 
entorto no que Chévere aboia. 
É parte da obra pero tamén tras
cende a pura ficción. "Un 90% 
foi asi, foi un proxecro que non 
tiña un pesQ pero como compa
ñia confiamos nos nasos recur
sos, nunha interpretación e un 
texto guai, o resto é accesório'' 
di Miguel de Lira, un dos pro
motores de Chévere, que lembra 
que Annus Horríbilis se produciu 
sen nengun tipo de axuda ofi
cial. Non por isa é m1ha obra 
cutre, moi á contra, a obra reci
tada e cantada sobre os avatares 
dunha imaxinada monarquía ga
lega brillou polo inxénio do tex
to, a calidade da música e a ori
xinalidade do canto e a inter
pretación. "Foi mellar aceptada 
fóra de Galiza e sempre se repre
sentou en galega. Tal vez se de
beu a que sorprendera máis pero 
ainda vai seguir rodando por 
Barcelona e por Brasil onde te-

mas previsto comezar unha xira" 
di de Lira sobre o último éxito 
do grupo que ten xa "na cocte
leira unha nova obra" da que 
non fala moi-
to pero 
adianta que 
vai estar máis 
ligada ao es
pácio e as ca
rac te rís tic as 
da Sala Nasa 
á que a com
pañia está li
gada. "Na 
Nasa houbo 
moita progra
mación Nasa 
e Chévere fi
x o moitas 
causas chéve
res pero o 
próximo es
pectáculo vai 
traballar máis 
nese espazo 

É ~aposta 
da compaÍíia 
por 
"experimen .. 
tos 
arriscados" 
a que 
consigue 
máis unha 
vez 
sorprender 
ao público 

coa comodidade que dá exprimir 
algo que coñeces tan ben" sinala 

o actor que non por iso renúncia 
a destacar o constante risco da · 
compañia á hora de montar no
vos espectáculos. Pero a maior 
confluéncia non da conta dun 
estado de causas en extremo dis
tinto. do que leva acontecendo 
nos últimos tempos e asi , tamén 
desde Chévere -unha das com
pañías máis estábeis do teatro 
galega- tamén se advirte que 
"conseguiu afianzarse a base de 
resistir, con moitas dificuldades, 
e de se atrincheirar na Nasa". 

Annus Horríbilis foi a "homena
xe e paródia" da ópera moi á ma
neira de Chévere, ideada por Pepe 
Sendón e que deixa ver o "respei
to" dos cómicos ao cenário. Sur
prenden as voces, a recriación de 
variados estilos musicais e mesmo 
a "boa intención" do vestuario e 
o atrezzo. Quixeron os de Chéve
re facer unha ópera "boa, como as 
que se fah en Italia". • 

C. VIDAL 
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canta de libros 

Contos de Xosé Luis 
Santos Cábanas 
De noxos e de brétema: contos-é a 
primeira publicación individual de Xo
sé Luis Santos Cabanas, autor que ga
ñou o prémio ná XIX edición do Mo
desto R. Figueiredo do Pedrón de Ouro 

. e quedou segundo no certame poético 
da asociación cul
tural Rosalia 
de Castro dé 
Cornellá. Ne§
tes cantos, que 
edita Noroeste, 
hai unha forte 
compoñente só
cio,política, e 
neles, segundo o 
autor, os noxos e 
as brétemas for, 
man parte do país: 
os primeiros como 
unha naúsea longa 
e as segundas como "unha patria 
imprecisa onde confluen todos os so
ños e no seu interior viven as ilusións, 
mesmo as xa perdidas".+ 

Veladas indecentes 
de Manuel Lourenzo 
O xénero velada é, para Manuel Lou
renzo, unha inmersión no rito de enco

brimento do que son 
protagonistas perso
naxes como Nosfera
tu, Barba Azul ou a 
Santa Mómia 4ue 
están detras dos des
tinos dos pavos. Ve· 
ladas indecentes, 
publicado por Laio-

M. lourenzo. vento, é un libro que 
.. recolle tres pezas 

dramáticas: A velada de Londres, Can
do chega Decembro, xa estreada pola au
la de Teatro da Universidade ele San
tiago, e A velada espectral de Mister Pe
abody, representada hai un ano para 
conmemorar os cincocentos anos da 
institución compostelana.+ 

Território e 
democrácia 
Alvaro X. López Mira é o autor de Te
rritório e democrácia, cuxo subtítulo 
é: Un modelo de participación democráti

ca para Galicia, na-
. cionalidade histórica. 

Profesor de Ciéncia 
Política na Univer~i
dade de Vigo, analisa 
neste libro, publica, 
do por Ediciós do 
Castro, as posibilida, 
des que existen de 
elaborar un modelo 
lexislati vo eleitoral 

diferencial para Galiza, tanto no 4ue se 
refire ao Parlamento como ao réxime 
local.+ 

o cooperativismo 
Chega ao número 13 a revista Coope
rativismo e economia social, en cuxas 
páxinas recóllense as opinións e postu
ras das diferentes entidades que repre
sentan o cooperativismo no país, 
tomando o fio do acontecido nas últi
mas xornadas sobre economia social na 
Galiza. O desenvolvemento local, 
·os instrumentos . 
para levalo a 
cabo e as coo
perativas de vi
vendas son ou
ttos temas a tra
tar. Ademáis, 
duas mulleres, 
Trinidade Villar 
e Nuria Gonzá
lez, escreben a 
crónica do que fo¡ 
o encontro contra 
o neoliberalismo 
celebrado en Chiapas este ano.+ 
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O encanto ancestral das Penas de Rodas 
Paseo pala tradición e a lenda na Terra Chá 

~ LOIS DIÉGUEZ 

Realmente non nos decatamos 
do grandor destes dous sonados 
penedos da Terra Cha até que 
nos poñemos mesmo á sua bei
ra. Daquela vén-nos a admira
ción e, axiña, os interrogantes. 
Para chegar a esta misteriosa 
paraxe montesia ha i que se 
achegar a Rábade, e desde aqui, 
no meio da vila, coller unha es
tradiña que vai a Uriz e Gaio
so. Poñemonos, axiña, no con
cello de· Outeiro de Rei. Hai. si
nais que xa nos van guiando. 
Quedan, as Penas, a media 
aba do Monte das Rodas que 
une co do Quinto, de costas. 
Hai moito penedo, con for
mas curiosas, e nunha campa 
metida entre caxigos, abiduei
ras e piñeiros erguen-se, vi
xiantes, as Penas de Rodas. O 
ar fai-se roáis limpo aqui; a pai
saxe da chaira, imensa; e o mis
tério cobre-nos xa de emoción. 

Pouco hai escrito sobre estes ollos 
pétreos que nos miran desde os 
séculos. Amor Meilán, na «Xeo
grafia do Reino de Galicia», fala 
das Penas dicendo que o seu 
grandor e forma deron lugar a 
lendas «realmente exúavagan
tes». Manuel Maria, con ollos de 
neno e de poeta, .cantou-nas re
petidamente, ( . . .f antasia dos meus 
soños de nena/ coa lenda da pena de 
ouro/ e a pena de alcatrán, capaz} 
de rematar coa terra polo lume ... ) . 
E no conto que chama «Por que é 
lisa a T erra Cha», di que Padema, 
o bardo de Outeiro de Rei, con
verteu os montes que antes inza
ban estas terras, nestes dous enor
mes penedos, quedando asi como 
hoxe é, cha. Precisamente d e a 
sua nai, a señora Pastora da Casa 
de Hartas de Outeiro, foron os 
é¡ue me amosaron, hai ben anos, 
estas Penas, e desde aquela son · 
un peregrino máis a lles render 
culto. Manuel Maria ten fabulado 
ben sobre elas, buscando explica
é:ións ao seu significado e mesmo 
á utilidade . Eu vou tentar 
meter-me, tamén, na sua máxia. 

Vicente Risco di que os mitos man
teñen-se da tradición e expresa-se 
neles a nosa memória inconscien- . 
te. Fala do culto dos devanceiros 

. aos montes e aos penedos. Os do
en tes ian ao P~co Sacro, aló en 
Santi~go, e poñian oferendas de 
pan na erva facendo esta invoca
ción ao monte: «Pico Sacro, Pico 
Sacro/ sáname do mal que eu 
trago». Na ennida de San Guíller
me, en Fisterra, as parellas deita
ban-se sobre unha pedra para ser 
fértiles, e no Monte Pindo repe
tían ritos que eran eficaces para 
remediar a esterilidade das mulle
res. «Ahonda que un penedo teña 
un f eitio que o distinga dos outros 
para que lle apañan virtudes menci
ñeiras ou dbutra sorte», asegura. E 
isto é corroborado por Castclao 
cando di, ao estudar os nasos cru
ceiros, que «é a forma das pedras e 
non elas mesmas o que quenta os 
miólos do povo», é dicer, o que nos 
fai criar a lenda e o mito. 

Existiu, tamén aqui, ' culto ás Pe
n as de Rodas? Entremos no 

topónimo. 
Por que o 
monte se 
identificou 
coa roda? Su
poño que po- · 
la ref erénc ia 
á forma das 
Penas. Mais, 
a roda é sim
bolo solar na 
maior parte 
das tradi
cións. Mag . 
Ruith, -con
ta'.n Gheer
brant e Che
v ali e r no 

tes e das pe
nas. Na pa 
rróquia ta
mén se . feste
xa a San Ro
que e a San 
Antón, e 
mesmo con 
oferendas que 
nos poden 
lembrar a de 
pan que se lle 
facia a Mon
tes e Pene
dos. Os dous 
foro n erm i
táns, e a San 
Antón con, i
d era- e- lle « Oicionário 

de Símbo
los »-, o ma
go celta das 
rodas, pro
nuncia con 
axuda delas 
os ::igoiros 
druídicos. O 
sol tamén é 

Capitel románico, no arco triunfal que ainda conserva a lgr~xa de Francos, ao pé das Penas . 
de Rodas. 

como o pa
triarca do 
cenobitas da 
Tebaida. É, 
tamén, opa
trón dos por
cos, e o parco 
personifica li-

fecundador, fonte de luz, de calor 
e de vida. O culto ao sol domina 
as antigas grandes civilizacións, e 
na Astroloxia é o símbolo do 
principio xenerador masculino . 
O culró fai-se en' dous momen
tos, principalmente: no solstício 
de inverno e no solstício de ve
rán, e precisamente o solstício de 
inverno asocia-se á xestación; é o 
tempo favorábe l para a concep
ción. E ainda podemos interpre
tar outros dados que nos levan a -
idénticas conclusións. Os mes
mos autores din que os bretóns 
facian ritos nos menhires · ·para 
curar a esterilidade, e afirman 
que as Pedras Furadas preservan 
de malefícios e teñen virtudes 
fertilizantes e fecundantes. Aqui, 
no Monte do Quinto, existe ta
mén ese nome de E.edra Furada. É 
unha medorra, parece, das várias 
que hai pola zona. 

O señor Emilio do Campón, que 
aos seus 91 anos é o cronista real 
da parróquia de Gaioso onde se 
atopan as Penas, contou-me a 
lenda á que fa¡ referéncia Manuel 
Maria, que unha das Penas ten 
ouro e a outra alcatrán. Pero en
gadiu un dado interesante. Falou 
da. «señora» que aparecia nas Pe
nas para revelar o tesouro que po
suian. En San Xurxo de -Piquin, 
·do Concello do mesmo nome, se
gundo Risco, aparecia unha rapa- · 
riga loira de ollos azuis e daba a 
escoller entre duas penedas: únha 
de laxe e outra de ouro. Ao que · 
escollia a de laxe ia-lle ben, pero 
aoque escollia a de ouro caian-lle 
as penas e esmagaban-no. En 
Gaioso mandaba-se-lle aos nenas 
que non argallasen por aqui, e a 
xente maior profesaba-Hes unha 
mistura ºde respeito e medo que 
posibelmente as salvou da destru
ción. Mais a referéncia volve-nos 
levar ao tema do sol cando unha 
das penas se relaciona co ouro. O 
sol representa-se con cara e cabe
los dourados. Felipe Arias Vilas di 
que posibelmente a lenda fose 
criada para preservar a riqueza 
<leste monte, que é_penedio e for
nece de material aos canteiros, 
razoamento que enlazaría o ouro 
co traballo destes homes. Sen pe-

nas, sen canteria, sen penedos, 
obviamente, non haberia traba
llo, non haberia ouro. E a outra 
pena, a de alcatrán, pon-nos en 
relación e.o lume, ao afirmar que 
se se abre déstruirá-se a terra polo 
lume, e o lume novo fai-se o 24 
de Xuño, e o 24 de Xuño é o sols
tício de verán. Vede, logo, como 
a história, a lenda, ·nos remite 
sempre á simboloxia do sol. 

Imposición 
de créncias cristiáns 

Est~s ritos pagáns ao sol e á fe
cundidade era a· práctica da reli
xión natural do noso povo de rai
games profundamente panteistas. 

. Logo veu a lgrexa cristiá a impo
ñer outras créncias. Os distintos 
Concílios que van desde Arlés 
(ano 452), a Toledo (682), pa
sando polos Tra tados de San 
Martiño de Oumio e os Decretos 
de Carlomagno (789), mostran a 
loita da lgrexa para desenraizar da 
conciéncia das xentes o culto, 
ainda vivo, que rendian ás pe
dras, como nos di Castelao. Coas 
persecucións que desencadean 
contra os que mantiñan os seus 
costumes e créncias variadas, apa
gan este espíritµ máis aberro e 
politeista. Cristianiza-se coa cruz 
onde hai algo pagano. A cruz non 
foi posta sobre as nasas Penas, ao 
parecer, pero houbo unha cruz no 
cimo do Monte do Quinto, que 
foi inaugurada cun grande lume; 
segundo tonta o señor Emílio do 
Cangón. A observación e o estu
do de dados e feítos pode romper 
ou diminuir a ignoráncia e o si-

- léncio que os séculas e as perse
cucións mandaron sobre nós. O 
culto antigo, pois, pasou aos san
tos cristíáns. Asi, a lgrexa parro
quial de Gaioso, ten a advoca
ción de Santiago, e tamén a de 
Francos, outra parróquia dos arre
dores, e sabemos que a tradición 
popular e mesmo cerras interpre
tacións mahteñen o sepulcro do 
Apóstolo como se realmente fose 
o de Prisciliano, un herétic,o que 
trataba de conciliar as nasas crén
cias coas da lgrexa nacente. Pero 
hai máis. O mundo dos ermitáns 
é o mundo da soedade, dos mon-

terária e ico
nograficamente. a luxúria. O ou-

. tro San Antón o de Padua, feste
xa-se o 13 de Xuño, é dicer, case 
no dia do solstício de verán, o 
que nos pon de novo en relación 
ao sol e á fecundidade. 

E se observamos aos que están 
asignadas outras parróquias que 
rodean as Penas, atopamo-nos 
con San Benito en Francos, ere
mita tamén, a:nda que a igrexa 
represente a imaxe do de Paler
mo (o povo, cando se trata de 
dous ou máis santos co mesmo 
nome soe coller o que máis lle 
gost<J. de cada un e unificá-lo); e 
Santo T omé, no outro Gaio o 
que, curiosamente, resulta er o 
patrón dos canteiros, celebrando 
a sua festa polo solstício de in
verno: ou San Cibrao, San Ci-

. prián, en Aspai, que foi meigo 
,antes de se converter ao Cristia
nismo, e ao que se atribue o libro 
tan popular dos tesauros, o «Ci
prianillo». En Tomeza (Ponteve
dra), na sua festa é obriga comer 
a bica co ovo no meio, un sim
bolo primaveral da fecundidade. 

No aspecto humán resulta, ta
mén, aclaratório, que a Feira, ese 
grupo de casas que serven de por
ta para subir ás Penas, concéntra
se até hai poucos anos a xente dos 
arredores unha vez ao mes, cando 
había outros núcleos urbanos máis 
asentados, como pode ser o de 
Uríz, co encanto e a tradición da 
auga do Rio Ladra e a posibilidade 
de que fose a Olina romana men
cionada por Plfnio, un ha cidade 
do Convento Xurídico Lucense, 
segundo Amor Meilán pon na bo
ca de Cortés; ou o de Francos, 
cuia antigüídade pode reflexar a 
própriá igrexa románica. Non se
rán rer1liniscéncias da concentra
ción popular para .o culto ás Pe
nas? Ou que a tradición de cantei
ros se manteña ainda hoxe . o 
cru.ceiro, que está datado no 1900, 
e do que podemos gozar grácias á 
rehábiliti'!ción que del fixo o Cen
tro Cultural, ten gravada en tres 
caras .do alto do fuste unha cruz 
ou rosa que, curiosamente, se vai 
deformando até se conver'ter en 
svástica de sete rádios curvos,_sím-

bolo da roda en movimento. Ou 
ese capitel románico, xoia delicio
sa e interesantísima, no a~co 
triunfal que ainda conserva a Igre
xa de Francos, representando un
ha serpe ( coñecedora dos secretos 
e os tesauros do subchán) en dous 
momentos: en horizontal, baixo a 
terra fértil que madura o froito, e 
en vertical, comendo na piña da 
resurrección e da imortalidade. A 
sabedoria, o coñecimento, 
fan-nos podero os, pois con eles 
acadamos a imortalidade. 

Conciéncia do colectivo 

Quera insi tir en que o meti
mento que ecularmente padece
mo os galego n n n p rrrut1u 
ter en cada momento en núme
ro necesário e tudo o c n 
conciéncia do colectivo. Por i o 
andamos ainda a de cobrir o te
sauros primordiai . Esa paraxe 
montesia, máxica, monumento ao 
ser e á natureza, é un templo que 
tamén no define, coa linda en
trada natural, arborecida, na Fei
ra; con ese campo de penedo pa
ra enriquecer a no a fantasia; coa 
devesa de abidueiras, castiro e ca
xigo plantado polo Pre idente 
do Centro Cultural, O. Franci co 
Parral Calviño, directivos e xen
tes sensíbeis, mais inzada de piñei
ros, que foi, seguramente, o bos
que druídico das oferendas e agoi
ros nos seus tempo dourado . 

A natureza chama-nos hoxe, o 
bosque, o monte, pedindo o coi
dado que o aban dono criminal lle 
negou. Ese Centro Cultural das 
Penas de Rodas xa fixo o milagre 
de iniciar a sua recuperación, pero 
nece ita a axuda de todo e o 
apoio das autoridade municipai , 
provinciais e autonómica para 
que, dun xeito real, confirmen as 
palabras de amor pola n a T erra, 
o noso idioma e a n a cultura 
nacionais. Seria grat criar xa ne
se Centro Cultural unha ec ión 
de estudos que introduza a invc -
tigación mái pr funda obre a 
cousas que o meu interes m -
mo a paixón me fixeron ver e vi
ver neses dias de peregrino por es
tas terras. Seria lindo apreciar o 
Monte das Rodas, o do Quinto, 
limpos e coidados e embelecido 
polo bosque druídico de flora au
tóctona dos nosos antepasad s. 
Os do Centro fan unha romaxe, 
anualmente, para festexar as Pe
nas. Curioso, tamén isto, que a 
zente valva, na fin de século, a ce
Jebrar unha función con moito de 
pagana. Acaso o inconsciente 
chame para recobrar o seu tributo. 
Por algo di Felipe Senén: « ... nesa 
ánsia colectiva de facer camiño 
naceu a romaria. Ir en romaria era 
sair da soidade de cada día e mes
turarse coa colectividade nun ca
mino que se facia noite e dia, so
portando, contando e cantai;ido 
penas e ledícias, compartindo o 
cantar propício do camiño ... » 

As Penas de Rodas mostran-nos a 
riqueza como fertilidade e como 
amor ao Astro grande que nos dá 

.. calor e vida. Pero , para senti-lo, 
non hai máis xeito que facer-se 
peregrino e achegar-~e a este mun
do de encanto. Pagará a Pena.• · 

A~ 
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STENDHAL E O FRANQlJISMO 
"Existir es pensar; y pensar es comprometerse" 

. ]OSÉ BERGAMIN 

Nun traballo que publicará próximamente a 
Universidad Autónoma de Madrid, relativo á 
necesidade de que "a barreira estabelecida entre 
o mundo da matemática e o das artes e humani
dades poda permeabilizarse, conv.erténdose o 
muro da incomprensión nunha fronteira difusa", 
Xenaro García Suárez, sobriño de Xosé Suárez, 
cita ao Sthendal da "Vida de Henry Brulard": 

"Estiven a piques de abandoar. Un confesor há
bil e un bon xesuita poderia terme convertido 
nese momento sen máis que comentarme esta 
máxima: 'Xa ves que todo é erro, ou, máis ben, 
que non hai nada falso nen nada verdadeiro: to
do é puramente convencional. Adoita, polo 
tanto, o convencionalismo que máis apto che 
re ulte para trunfar no mundo,,, 

Como obriño tamén de Xosé Suárez e con base 
n que di M.A. Femández, "A propósito dunha 
homenaxe cinematográfica" (ANT nº 751), 
quer rf a eu facer algúns comentario . 

Xo é Suárez non tivo fillos e,. dende logo, os 
seus sobriños non dispomos do dereito de falar 
por el, pero para min teño que o artigo de M.A. 
Fernández non lle había gustar. Probablemente 
a homenaxe tampouco, pero moitas das causas 
que e len no artigo non lle habían gustar. 

E non lle habían gu tar ao ~u bo amigo Una
muno, antifranqui ta declarado e practicante, 
nin ao grande José Bergamín, compañeiro e 
amigo no exilio americano, cuia vida, coma a 
súa obra, intentan silenciar os demócratas éstes 
durante non e abe cánto tempo máis. E é que, 
claro, Bergamín, comprometido e militante, .an
tifranqui ta e, consecuentemente, antiborbóni
co, repre entou, tamén nos seus días postreiros 
de vencellamento con HB, un desafío á intelec
tualidade orgánica desta España que el con ide
raba franqui ta sen Franco. 

O artigo non lle había gu tar a eles, nin lle 
gu ta seguramente a ningún familiar de Xosé 

SANTIAGO SUAREZ 

'Lríao 
mesmo apoio 

da Deputación, 
das institucións 
municipais ou 

do Pérez Varela, 
un acto en 
recordo e 

louvanza de 
republicanos e 
antifranquistas 

como 
Carlos Velo e 
Xosé Suárez?" 

Suárez, pero non podo falar eu máis que por · 
min e, así, digo dende o meu punto de vista 
que acerta Celso X. López Pazos, "Confusa ho
menaxe cinematográfica"(ANT nº 749), can
do afirma: "Para cenos organizadores, ,as ideo
loxías e as traxectorias vitais e intelectuais son 
accidentes da natureza". 

Fala M.A. Fernáñdez da "traxedia do 36" e eu 
dígolle que estamos de acordo. De acordo en 
que foi unha traxedia. De corda, se non dei 
xamos de lado que foi unha traxedia desencade
ada polo levantamento de militares fascistas 
contra un Estado civil, da_ xente, do pobo e dos 
pobos lexitimainente. -

E estaremos de acordo, seguro, se non falamos 
de revancha, de venganza, senón de reconci
liamos todos, de construir para os fillos. Pero 
non podemos éstar de acordo. se o ·que se pre
tende é dicirlle aos fillos que "nunha traxedia 
tal, todos mataron'',que "tanto os úns coma o_s 

' outros fixeron o mesmo", e lindezas do estilo. 
E Xenaro recórdanos a Sthendal e o de "x.a ves 
que todo é erro, ou, máis ben, que non hai na
da falso nen nada verdadeiro". 

Eu confío en que , entre todos, poderemos facer 
un futuro digno, pero terá que ser sempre que · 
non esquenzamos que, nesa traxedia, houbo 
víctimas -e verdugos; sempre que os nosos fillos 
saiban que a xustiza e a liberdade estaban mm 
lado e non no outro; sempre que a historia di
ga que Don Miguel de Unamuno, José Berga
mín, Carlos Velo, Xosé Suárez e millóns de ci
dadáns, galegas ou non, non teñen nada do 
que arrepentirse: moi ao contrario; e sempre 
que estea claro, per saecula saeculorum, que os 
franquistas cometeron unha equivocación; 
tráxica, en tantos e tantos casos. 

Por suposto, non viría a conto dicir que todo o 
que apoiou ao franquismo foi un fascista e un 
asesino: sería· ademais falso.Pero que tarnpouco 
se diga rnachaconamente o que Sthendal nos 
ven repitindo dende o século pasado, porque 
unha ferida non se cura con tapala·: .hai que es
tudiala, analizala, limpala e actuar nela, tratala, 
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e procurar evitar, moi coidadosamente, que se 
poida infectar outra vez . 

. No artigo de M.A.Femández lese: "Ás veces 
·non é se foi ou non foi franqui.g~,senón como 
'sentiu' [o entrecomillado é del] o cine". 

A min paréceme que un señor que fala de cine 
e de tantos outros asuntos na Voz de Galicia,e, 
supoño,en moitos máis sitios,non debía dicir 
cousas coma esta. 

Lóxicamente, el pode dicir o que pete, sempre 
·que veña dicir o mesmo que o _xesuíta de Sthen
dal: se Stalin, na URSS, "truncou a creativida
de" de Eisenstein, e o senador McCarthy, aquí, 
causou "a perda irreparábel" de moitos cineastas; 
¿qué máis nos dá isto de agora ou outra causa? 
Se toaos son iguais,¿parn qué incomodar a estes? 

Querería pechar estas liñas con dúas preguntas 
,ás que se 'cadra, cada un lles podería dar unha 
resposta con, polo menos, outras tantas liñas. 

A-primeira delas facíaa: o meu pai, Marcial 
Suárez, nos seus días finais, en referencia aos 
montóns de anticomunistas que nomean a Sta
lin cando buscan ao asesino de Trotski, ao co
rrector das películas de Eisenstein e mesmo ao 
que axusticiou a María Antonieta. El pregun
taba se todos estes, na súa sempre pura e obxe
tiva procura da Verdade, "veña de onde veña", 
chegarían á máis elevada instancia, por exem
plo na investigación dos GAL e na dos mane
xos. da cal viva, ou, incluso, cando se puxeran 
a buscár as causas primeiras dos millóns de ho
mes sen traballo e na miseria, ou dos nenos 
drogadictos e prostituídos. 

Eu, pola miña conta e para non abusa·r dos 
que isto poideran ler, quera facer unha pre
gunta máis concreta e de menos fondura: ¿te
ría o mesmo apoio da Diputación Provincial 
de Ourense, das i11stitucións municipais ou do 
Conselleiro Pérez Yarela, un acto en recordo 
e louvanza de dous grandes artistas, ourensáns, 
republicanos e antifranquistas, de Carlos Velo 
e Xosé Suárez? + 

ASOMBRA 
AMOSADORA 

JAUREGUIZAR 

eu non mo creo. sinceiramen
te. rt:sulta qúe o Gran Irmán 
teri vintecatro pulgadas e se 
agacha tras ·a os coloríns da ru
leta da fortuna o tras os miles 
de tetas de uno para todas pa
ra cazamos a todos. ide con 
coidado, nena~, que ven Jesús 
Puente e disque tras a espalda 
agacha un saco. televisión, drug 
of the nation, cantaban os Di
posible Heroes of Hiphop
crisy. eú non mo creo. de ver
dade. menos se penso en que a 
metade das experiencias vitais 
de calquera .persoa de menos 
de trinta anos están en 625 li
ñas. ¿cómo se vai renunciar á 
metade da vida dun? ¿por que 
caralla habería que facelo? 

la tele~isión es nutritiva, dicían El 
A viádor Oro y sus Obreros Es
pecializados. e ben que nutre, 
de facer caso ás nais dos nenos 
obesos, pero a liberdade do 
mando a discancia segue sendo 
irrenunéiable. ¿un mundo de 
cegos tremaría vendo nenas 
bonsai chinas, vómitos de auga 
pirenaicos ou deliriums tremens 
de Yeltsin en Grozny?+ 

jauregu_izar é escritor 
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Q GAITEIQº c~PllTAQ1º 
MANUEL R1v As 

A revolución óptica galega: 
Galicia está enchéndose de óp ... -
ticas. Até hai póuco pechában, 

_ se as vellas cafeterias para abrir 
sucursais bancarias óu· tendas 
de todo a cen. Agora inaugúran, 
se ópticas, grandes locais de de, 
seño frío e galáctico, de luz clí, 
nica e ,abisa l , como erguidos 
con ladrillos de cuarzo, e onde 
atenden vendedores con aspee, 
to de técnicos da NASA. ¿Que 
hai detrás desta eclosión ópti, 
ca? ¿A que ven esta demanda 
convulsiva de contradioptrías? 
¿Estaba Galicia tan chasca? 
¿Estamos ante unha revolución 
da mirada? 

O galega, tradicionalmente , 

cando saía de compras tiña un , 
has claras prioridades. Paraba 
nos ultramarinos, nos comer, 
cios de roupa, nas zapaterías, · 

· nas ferreterías, no estanco, e 
logo tomaba unha tapiña e un 
chiquito para andar ben a vol, 
ta. Iso acabouse. Agora, o pri, 
meiro que fai un galega cando 
sai da casa é meterse nunha 
Óptica. 

·N o XV aniversario da cons, 
titución do Parlamento 
Galega falouse moito das 

transfQrmacións sociais, po1íti, 
cas e económicas operadas en 
Galicia desque hai autonomía. 
Pero ninguén falou das ópti, . 

cas, desta súbita afeizón na, 
~ional. O ga lega entra na 
Óptica como un ludópata no 
Bingo. Tírase aos lentes. Pro, 
ba compulsivamente as gafas 
como antes na feira os rabiños 
do polbo. , 

E certo que nas fe iras tamén 
había gafas. Pero eran un 
divertimento. · O galega 

probaba as gafas e ría como se 
puxera un casco de rea lidade 
virtual e vira á xente co cú ao 
aire. Ía probar gafas como .ía ver 
a vaca de duas cabezas e cinco 
patas ou á muller araña. Eu tiña 
un abó périto, ¡abrador de boa 
letra, que quitaba as gafas can, 

do quería ver de verdade. E pú, 
ñaas para non ver. 

Pero eran outros tempos .. O gale, 
go contemporaneo entra nas óp
ticas como os detectives de Expe, 
diente X nos misterios, con farne 
de ver, de descobrir a verdade. , 

E conmovedor. No tempo dos 
_ telexornais de espellos de, 

formantes e das intoxica, 
cións preelectorais o galego co, 
rre cara as ópticas como quen 
procura a escaleira de inc~ndios. 
Comprendo a preocupación da 
Xunta e da Delegación d Gober, 
no. Algo tremendo está a pasar. 
Os gal egos queren ver. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

·Resignación, concordia e paciencia 
Imaxinádevos a un · home vello, 
tan vello que se canta del que xa 
lle pasou o sol pola porta, tan ve~ 
llo que os mesmos libros asegu, 
ran, con palabras mellar ditas, 
que xa non se lle levanta. E Gna, 
xinádeo casado c;:unha fennosísi, 
ma moza pola que adoecen todos 
os rapaces da redondez, que non 
deixan de· roldala e cumpri, 
mentala. Figurádevos agora que 
un criado de alguén chega a casa 
do vello e lle solta como a cousa 
máis natural do mundo. 

- Mira Xosé, a túa muller está 
preñada, pero non ·penses mal. 
Claro que non pode ser teu; ti 
es moi vello: Foi enxendrado 
por obra e gracia de Deus sen 
necesidade de tocarlle nin un só 
pelo da roupa. 

' ue cara imaxinades 
que se lle poñería ao 
bo de San Xosé, por 

rnoi Santo fose? Pois esa ca, 
Fa é a que os .artistas do románi, 
co se imaxinaron para represen, 
talo nas fachadas das igrexas. 
Sernpre acompañando á nai e 

ao fillo, pero un pouco máis . 
arreciado,. como que naquel mi, 
lagre, aínda que está presente, 
non tomou parte. El fica miran, 
do ao ceo, ás veces coa man no 
queixo, como preguntándose 
como é posible que lle tocase a 
el sufrir os designios de Deus. É 
un home que non as ten todas 
consigo, pero acata, con resig, 
nación, o que lle -ven enriba, e 
nesta actitude, o Santo Varón 
dálle ao Nadal un c;arácter de 
festa da P?-Z e da concordia. -

Tamén entre os romanos, que 
celebraban arredor do solsticjo 
de inverno a "natali solis invic, 
ti", eran estas unhas festas de 
boa veciñanza e paciente con, 
formidade . Nelas comezaban 
honrando a Saturno, un deus do 
que se coma que cando reinou 
todos os homes eran iguais, que 
non hab,ía ricos nin pobres , 
amos nin escravos e todos vivían 
con grande abundancia de comí, 
da, felices e case sen traballar. 
Durante estas festasi resignados a 
que tempos tan marabillosos 
n on ían volver , celebrábanse 

grandes banquetes nos que pri, 
mordiaba a paz e a amizade, e in, 
tercambiábanse galanos que 
axudan a estreitar as boas rela, 
cións. A festa, que duraba doce 
días, concluía co comezo do ano, 
honrando a Xano, o deus das dú, 
as caras, quen con unha miraba 
ao ano vello e con outra aó no, 
vo, ao pasad9 e ao po~ir. 

e on toda esta carga de sim, 
boloxía e tradición, o Na, 
dal cristián adaptouse 

anunciando esperanza, concor, 
dia e resignación; pois nesa da, 
ta, cando o sol se mostra máis · 
débil, no día máis frío do ano, 
na noite máis pecha, a luz da 
súa mensaxe atrae cara un recén 
nacido a todos, aos pobres e ino, 
centes pastores e aos ricos e sa, 
bios Reis Magos en igualdade de 
condicións, e unidos pór unha 
espe,ranza no porvir. 

emade, en terra de mari, 
neiros e' emigrantes, as festas 

o Nadal sempre foi:on fes, 
tas de resignación, ás que ende, 
xamais lle encontrei ese signifi~ 

cado de reunión familiar que nos 
impoñían na década dos sesenta, 
cando desde a televisión nos in, 
vadían os fogares facéndonos es, 
quecer as nosas ausencias para 
amasamos a cara dos soldados, 
bómbeiros, policías, médicos e 
demais que cadraban a . ter garda 
precisamenta. esa noite, como se 
fosen os únicos sacrificados en 
datas tan sinaladas. 

O Nadal, entre nós, tamén tiña 
unha dor, tan humana como a de 
San Xosé e un desexo tan anhe, 
lante como a dos romanos; por, 
que en moitos fogares de Galicia, 
esa noite, case todas as mesas ti, 
ñan un pasto valeiro, e os cora, 
zóns resignados ·pola ausencia. 

En ten-a de emigrantes, o Na, 
dal non debería ter unha data 
tan fixa e recalcada no alma, 

naque; entre nós, o Nadal debe, 
ría ser unha data móbil, que se 
puidese reservar para celebrar 
c:ando cumpre a principal requisi, 
to, que sexa unha festa na que se 
reúne a familia; canda queira que 
hai ocasión para xuntafI10S. + 

ANOSA TERRA 

Uxio Novoneira 
'O escritor que non 
sinte a loita pola língua 
non está centrado' 

Que está a ler? 

Ag ra me mo e tou cun libro de 
Emílio Arauxo titulado Cinza do 
vento ou libro da Ribeira Sacra, que 
me levou a reler o anterior de t 

profesor de Lalin, Tempos serodios. 
Ademáis de er tradutor de Alain 
Badiou e de fundar a editorial Noita, 
renga, estamos ante un autor moi 
interesante, que vai dar moito. No 
seu ultimo libro, el fai invención li, 
terárias como a poesia antropolóxi, 
ca, na que non hai verso orixinais 
senon todos xa estiveron na boca do 
povo pero a orde imprimida dalle o 
carácter dunha obra de autor. No ¡¡, 
bro de prosa, acontece algo seme, 
llante, non hai un texto que non se, 
xa a narración dun galego calquer. 

Que recomenda ler? 

Creo que non se debe ler máis dun 
libro por semana e menos de un 
por mes. A leitura é un act de 
tremenda liberdade pero, de cal, 
quer xeito, recomendaría que e 
leran aos novo e vellos poeta ga, 
legos. 

Como marcou o compromi o coa 
Galiza á sua xeración? 

Non pudemos liberamos do c m, 
promiso, é unha cue tión dominan, 
te na nosa obra. No m u poema Os 
palestinos, fa lo de e critore ccues, 
trados pola patria, pero ai de aquel 
que non estea secuestrad ! Hai loi, 
tas como a da língua que qu n n 
a sinta é que non e tá centrad . 

Que aconteceu no Encentro de 
Novos Escritores? 

Houbo algunha frase no encontro 
que non me gustou e que provou 
que a miña intervención tivera 
un ton indignado. Eu non sabia 
que ia intervir na clausura, nen 
sequer estivera en todas as ponén, 
cias pero a frase na que se fala de 
matar ao pai e enterralo en cal viva 
creo que non ten unha terminolo, 
xia !:ldecuada. O de matar ao pai 
xa é vello pero o de enterralo en 
cal viva é excesivo. Atribúenlla a 
Rafa V illar pero cando intervin 
non sabia quen a dixera. Por ou, 
tra parte, os escritores novos te , 
ñcn ese direito e ho ubo moíta 
confusión como cando se dixo 
que eu os tachara ele fascistas . Só 
falei de terrninoloxia fascista.• 

Poeta. O Caurel (1930). 
Obras máis importantes: Os eidos, Os eidos 2 
(libro do Courel, Poemas cali¡.;ráficos e Poemas de do
ada certeza i este brillo premiado entre ru ¡1ál¡:ielnm. 
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O Trinque 
Para non consumir no N ad al · 

Ademais de gastar os cartas que 
non se teñen nuns grandes alma
céns, un pode dar unha camiñata, · 
a pe ou en bicicleta, quedar para 
cantar cos amigos e contar chis
tes, tratar de recuperar a activida-

de sexual abandonada en periodo 
laboral a consecuéncia do estrés, 
xotar ao fútbol na praia, darlle 
unha alegria ao mellar compañei
ro de mill que hai vintecinco 
anos que non se ve. ... t 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 
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O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

].]. fRADUA 

O pintor basco expón os 
seus ó leos expresionistas, 
na Casa da Cultura até o 4 
de Xaneiro. Abre de Luns a 
Venres de 19 a 21 h, Sába
dos de 11 a 13 h. 

Becerreá 
•FESTA 

A revista cultura A Pipa de 
Beccrreá artella unha xor
nada teatral o Venres 27 ás 
20 h. na dicoteca Jaguar, 
co actores I ván de So usa e 
Daniel G. Salgado do Insti
tuto Je Artes Cénicas de 
Astúries. Deseguido podera-
e escoitar a banda de músi

ca da a ociación O Requin
to das Nogais e o conxunto 
de. gaitas da vi la Os Anxoli
ños. Para o dia guinte ce
lebran un reciral poético ás 
8 da noite nun local por de
terminar, coa intervención 
de Uxio Novoneyra. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

CARI,O PucH 

Os óleos e acrílicos de Car
io Puch, pódense vi itar 
na Casa da cultura aré o 31 
de Decembro. Abre de 10 a 
13 e de 16 a 22 h. e pecha 
festivo e Sábados á tarde. 

O Carballiño 
• EXPOSICIÓNS 

ABARCELO 

A Coruña 
•CINEMA 

MARTE 

Desde o 20 de Decembro e 
durante se is mese no Pla
n tário da asa das Cién
cias, proxectan o audivisual 
de 50 minuto Crónicas 
marcia11as, feito a partir da 
imax s captadas en 1976 
palas sondas do Viking. 

• EXPOSICIÓNS 

DIE BRÜCKE 

O Kiosko Alfonso acolle 
até o 26 de Xaneiro, obra 
dos pintores expresionistas 
alem<:1ns do grupo Die brüc
ke (A ponte). Emil Nolde, 
Karl Schmidt-Rottluff, 
Erich Heckel e o máis co
fiecido Ludwing Kichner 
aparecen na mosrra. Os ca
rro fundaran o grupo en 
1905, que durou até 1913 
definíndose con cadros adi
cados a angu~ia social. 

GRAVADO BARROCO 

A Fundación Pedro Barrié 
abriu unha mostra que titula 

Carteleira 

~A VERDADE SOBRE CANS E 
GATOS. Duas mulleres, unha alta, 

loira, espectacular e atolondrada e outra 
baixa gordiña, intelixente e moi mtere
sante deciden poñer a proba a un home, 
para ver de cal das duas se enamora. 

tr?J, SLEEPERS. Catro rapaces dun 
bairro pobre de Nova Iorque, co

meten un delito e son internados nun 
reformatório. Alí serán violados polos 
gardas, repetidas veces. Só un crego ca
tólico os vai protexer. Dureza eontida, 
envolta en celofán comercial. 

IEiJ.PROFUNDO CARMESI. Unha 
parella formada por un calvo e 

unha gorda dedfcase a estafar a mulleres 
so litárias por todo México. Drama sen 
concesións. O mellar da carteleira. 

C.X.LÓPEZ·PAZOS 

~ EMMA. Filme inglés de época. 
Unha moza herdeira adicase a fa

cer de Celestina entre as suas amista
des, pero fracasa. Final feliz . 

-IElJ. TRAINSPOTTING. As peripé
cias de cinco mozos escoceses aditos 

á heroína. Humor, cinismo crítico e uns 
toques surrealistas. 

IElJ. BEA TIFUL GIRLS. Guia para 
parellas con dúbidas sobre o matri

mónio. Crítica dos varons que só pensan 
nas top-model e loubanza das mulleres 
normais, con excepción das adúlteras. 

IElJ. TAXI. Cadro sobre o adveni
mento do fascismo na clase média 

española. Demasiado forzada. Centrada 
en Madrid.+ 

ÜUT OF PRINT 

u1:1 percorrido polo gravado 
británico desde 1946 a 1976. 
Pódese visitar até o 6 de Xa
nei.ro na Fundación Barrié. 

MODEUSMO NA VAL 

A Estación Marítima ofe
rece até o 8 de Xaneiro, as 
maquetas apresentadas ao 
primeiro certame de Mode
l is m o Naval. Case 200 
obras que van da dorna ao 
subrnariño nuclear. 

•MÚSICA 

S!NFONICA DE GALIZA 

O Luns 30 ás 8,30 h. no 
Pazo de Congresos. Dirixe 
Yuri Simonov, sobre obra 
de Berlioz, Glinka, Tho
mas, Weber e a Farnília 
Strauss. O 4 de Xaneiro á 
mesma hora e no mesmo 
aud itór io dirixe Gunter 
Neuhold coa pianista Em
ma Schmidt, sobre un pro
grama de Verdi, Chaikovs
ki, Bizet, Liszt e Gershwin. 

A Estrada 
•MÚSICA 

Arte e devoción. A escampa 
relixiosa no gravado barroco da 
Galiza. Xunta peza de gran
de beleza feita poi pre ti
xinso gravadnres composte
láns do século XVIII, que 
normalmente gardan arqui
vos hi tóricos, universitários 
e relixiosos, e algunha colec
ción particular. 

Bóveda, na sala do Coléxio 
de Arquitectos (Cantóii 
Pequeno, 15-17). 

FESTIVAL POLA 
SELE!ZON GALEGA 

E CORREGAMENTO 
DE LIXO 

Fotografia sobre a catás
trofe de Bens, de Eduardo 
Castro Bal, do Taller Ollo 
de Vidro da A.C. Alexandre 

MERCADO DE ARTE 

O Pazo de Congresos aco
lle o Supermercado da Arte 
de Amercican Prints, con 
obra de máis de 30 artis
tas. Entre eles Peteiro, 
Laureano Vidal, María 
Penas ou Montesol. Póde
se visitar até o 3 de Xanei
ro de Luns a Sábado, de 
10,30 a 14 h. e de 16,30 a 
21 h. Domingos de 11 a 
14 h. 

Siareiros Galegos e o colecti-
. vo Estadea da Estrada están 
a preparar un festival de 
música como xa fixeron en 
Euskadi e Catalunya, para 
reivindicar que se permita 
unha Seleizón Galega de 
Futbol como xa houbo r:ios 
anos 20. A Fundación de 
Exposicións e Congresos 
acollerá, posibelmente o 19 
de Xaneiro, un concerto cos 
Fus Quenlla, MCD do País 
Basca, Os Diplomáticos de 
Montealto e os cataláns de 
Skatala, como mmimo. -

ÜRCHESTER STRA uss 

O 30 de Décembro ás 20,30 
na lgrexa, oferecen un con
certo de Nada! pat¡:ocinado 
por Caixa Galicia. 

.Ferro} 
• EXP0$1CIÓNS 

FERROLANS 

A galeria Sargadelos acolle 
até o 12 de Xaneiro a mostra 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

AGASALLOS DO NADAL 

O Centro de Artesanía e 
Deseño inaugurou ista mos-
tra con obxectos de madei-
ra, az ibeche, cerámica, ou 
coiro, de artesáns galegas. 

X. QUESADA BLANCO 

A Biblioteca Pública Pro-
vincial expón obra do pin-

Ferroláns que acompaña o li- tor ourensán até primeiros 
bro do mesmo nome de Gui- de Xaneiro. 
llermo Llorca Freire. O pró-
prio autor explica a mostra 

Monforte "A escolma de persoeiros 
que aqui se apresentan non 

• EXPÓSICIÓNS pretende oferecer unha rela-
ción exhaustiva de cada un 
deles, pois é evidente que AR TESAN 
moitas das biografias reseña-
das, tanto pola sua aventura Até o 31 de Decembro na 
humana como pola sua di- Oficina de Turismo, expo-
mensión intelectual, superan ñen obra da Asociación 
con moito a extensión desta de Artesáns da Terra de 
mostra. Alguns dos que apa- Lemas . 
recen, corno as poucas mu-
lleres que por desgracia se 

Muiños asoman, estou seguro que 
son coñecidos polo público 
en xeral e polos nasos paisa- •MÚSICA 
nos en particular, pero penso 
que outros mo itos lograrán Os SKORNABOis 
perder o trato inxusto do es-
quecememo pata recuperar a O grupo de Lourenza rema-
partir de agora o recoñece- ta o ano con dous concer-
mento que merecen". Abre tos na Galiza, o Venres 27 
de Luns a Sábado de 11 a 2 á en Carral (A Coruña), e o 
mañá, e de 5 a 10 no serán. Sábado 28 no pub Gallae-
Domingos de 12,30 a 2,30. cia de Muiños. 

RuA HABANA 96 
Ourense 

Ou Entre terra e liberdade 
que é o lema da mostra que • EXPOSICIÓNS 
abren Eduardo Pérez e 
António Villar, no Centro A MEMORIA DUN SOÑO 
cultural municipal. Canta 
con 4 7 fotos en branco e Até o 12 de Xanei_ro no 
negro feitas en Cuba. Abre Museu Municipal, con obra 
durante todo o mes. de autores tan dis_tintos co- -

mo Maria Blanchard, Is-
URZA mael de la Senra, Pablo Pi-

-casso, Joan Miró, Jorge 
Esculturas de Javier Me- Castillo ou Tapies. Obras 
léndez, até finais de mes no de 53 artistas que van dos 
Centro cultural municipal. anos 50 até os 90. 

•MÚSICA 

BoT AFUME ROCK 

O Conce llo patrocina o 
Botafume Rock, que cele-
bran o 3 de Xaneiro en 
Punta Amela con Here- · 
deiros da Crus, Los Sua-
ves e Barrock. 

INSTRUMENTOS 
AUTOCTONOS 

O programa de festas de 
Ferrol anúncia rara o dia 
2 7 na concatedral de San 
Xulián, un concerto de ins-
trumentos autóctonos. 

CAMERA TA AD L!BITIJM 

Concerto coral, o Sábado 
28 no Teatro Jofre, xunto a 
Camerata Peque. 

Foz 
• EXPOSICIÓNS UN ANONOSUL 

Foz NOS ANOS 50 O pintor catalán Ramiro 
Feroández Saus amasa a sua 

A Asociación de Comer- série Un ano no Sul con ins-
ciant~s · Acia, artella unha piración no Rococó e o sim-
mostra de 78 fotos de Foz bolismo romántico. Até o 
nos anos 50. Pódese visitar 25 de Xaneiro na sala Mari-
até o 7 de Xaneiro no res- sa Marimón, de Luns a Ven-
taurante Xoyma. res de 12 a 14 e de 18 a 21 h. 

A galeria 
. Sargadelos 
de FERROL 
acolle a 
mostra de 
Guillermo 
Uorca Freire, 
Ferroláns. Á 
esquerda, 
Concepción 
Arenal 

Obra de 
Ramiro 
Fernández 
Saus na 
Marimón de 
<;>URENSE 
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PETOS DE ANIMAS 

Unha escolma de petos de 
ánimas dos fundos de Cai
xa Ourense, ocupan a Au
la de Cu ltua (Avda. de 
Pontevedra, 9) até o 4 de 
Xaneiro. 

ANTON, NA MEMORIA 

Peno de 60 poetas e escri-
- tores do país fanlle home
naxe a Antón Avilés de 
Taramancos, aos catro 
anos da sua morte. Antón, 
na memória abre até o 30 
de Decembro no Museu 
Arqueolóxico, e conta con 
tres soportes, fotográfico, 
poético e audiovisual. A ·· 
fotógrafa María Esteirán 
fixo os retratos dos escrito
res participantes e do pró
prio Avilés, que comparten 
espazo cos texto~ adicados 
ao poeta e emigrante noiés. 
Un . vídeo documental 
completa amostra. 

•MÚSICA 

FESTIVAL DE BLUES 

Convocatórias 

CARTEIS PARA ESTATISTICA 

A Faculdade de Veterinária de Lugo 
convoca un concurso de carteis para 
anunciar o terceiro Congreso Galega de 
Estatística e Investigación de Operacións 
para Novembro do ano que vén. Póde
se participar cun fr1áximo de 2 traba
llos, un cartaz en DIN A2 e un logoti
po, para acceder ao prémio de 50.000 
pta. Na obra deberá aparecer o lema do 
congreso e a data da celebración, do 6 
ao 8 de Novembro, os organizadores, o 
Departamento de .l='.statística e de In
vestigación Operativa da Universidade 
de Santiago de -Compostela e a Socie
dade Galega para a Promoción da Esta
tística e Investigación de Operacións. 
A entrega ten que ser antes do 7 de Fe
breiro, baixo título e plica, na Faculda
de de CiéncÍa ou na Escola de Artes 
.Aplicadas Ramón Falcón. 

VIDEO AFEIZOADO 

O clube de rol Tuatha Dé Danann 
ven de organizar para os dias 2, 3 e 4 
de Xaneiro en Pontevedra, as IV xor
nad as de xogos de persoaxe Gor
sedd'97. Dentro das xornadas convo
can o se"G primeiro certame de video 
afeizoado de tema libre cun apartado 
adicado á ficción e outro aos docu
mentais. Cada participante p0de apre
sen tar tantas obras como quixer en 
formato VHS, até o 2 de Xaneiro de 
1997. A inscrición faise na libreiria 
Paz de Pontevedra (Peregrina, 29) e a 
entrega .na Casa da Xuventude a aten
ción do certa1ne. Para máis informa
ción chamar ao (986) 85 86 78. 

GUIONS PARA CURTAMETRAXES 

brar os cen anos das primei~as proxec
cións na Galiza. En 1897 César Mar
ques e Antonio Acebeda, percorreron 
Pontevedra, Tui, Vigo, Ferro!, Lugo e 
A Coruña para facer os primeiros pases 
cinematográficos. Os guións, dun má
ximo de 15 fó lios, teñen liberdade de 
tema pero teñen que deixar lugar des; 
tacado as vilas que visitaron Marques e 
Acebeda. Cada participante pode re
mesar os que lle pete, por sextuplicado, 
baixo seúdónimo e cos dados persoais 
en sobre pecho, antes do 8 de Xanefro 
de 1997, ao Centro Galego de Artes da 
lmaxe (CGAI): Durán Loriga, 10-bai
xo. 15003 A Coruña. O xurado prefire 
histórias de producción asequible que 
teñan lugar de dia. O prémio é de 
100.000 pta. Para máis detalles chamar 
ao CGAI: (981) 20 34 99. 

NARRATIVA EROTICA 

O certame de narrativa erótica Máqui
na de vapor que convoca a Assoc~om
Revista Eis xa chega a sua IV edición. 
Recollen relatos en galego-porrugues en 
<:;alquer das suas opcións gráficas, que 
traten do sexo en calquer vertente. A 
organización recomenda unha extensión 
de 3 a 10 fólios, directas ao grao con 
pouca palla. Hai que remesar por tripli
cado sob seudónimo e cun envelope tos 
dados persoais, antes do 14 de Febreiro, 
día do San Valentin, a Associa\:om-Re
vista Eis: Aparrado 936 de Compostela. 
O prémio é de 125 .000 pta. 

FESTA DO QUEIXO DE ARZUA 

sa do concello. Todos os carteis teñen 
.que incluir o texto "Arzúa. XXII Festa 
do Qoeixo, 2 de marzo de 1997". O 
prémios: 1 º de 100.000 pta, 2º de 
50.000, 3º de 25.000 e 4º cun obsé
quio sen especificar. Maior informa
ción no (981) 50 00 OO. 

PRÉMIO ESCOLAR 10 DE MARZO 

xa Galicia en Lugo é: (982) 22 40 12. 

PRÉMIO E1xo f\ TLANTICO 

O Eixo Atlántico convoca o seu pri
meiro prémio de narrativa ga laico 
portuguesa, dotado con 1.500 .000 
pta. O prémio acepta traballos inédi
tos e orixinais, en galego ou portu-

- gués (que respeten a normativa ofi-
Convocado poi a fundación 1 O de cial), e cheguen mecanografados a 
Marzo de CC.00. e aberto a todos os dobre espazo (8 cópias), antes do 31 
escolares de EXB, BUP e FP en equi- de Xaneiro de 1997, aos loca is da 
pas ou individualmente . O tema será Asociación Galega de Editores: Dou-
0 mundo do traballo (condicións la- tor Cadaval, 33-3 2 C. 36202 Vigo. A 

- borais, conflictividade, nacemento e apresentación ten que ser baixo plica 
desenvolvimento das organizacións e lema. A obra premiada publicarase 
sindicais, etc). Os traballos (entre os en galega e portugués. 
20 e os 30 fólios mecanografados a 
dobre espazo) enviaranse antes do 7 
de Marzo co nome do centro de ensi
nD, do coordenador e dos alunos, á 
Fundación 10 de Marzo: República 
do Salvador, 15-5º. 15701 Santiago. 

· Hai dous prémios 50.000 pta. para 
traballos en equipa (mínimo 3 perso

. as), e 25.000 pta. para individuais. 
Teléfono (981) 59 97 65. 

PRÉMIO LITERARIO ÁNXEL FOLE 

XOHANA TORRES 

O Concello de Santiago convoca o 
prémio Xohana Torres de escudo de 
investigación sobre mulleres destaca
das da Galiza. Acollen traballos meca
nografados a dobr espazo, até o 31 de 
Decembro, no rexistro xeral do Con
cello. O prémio é de 300.000 pta. 
Maior información no (981) 54 23 00. 

CARTACES DO ENTROIDO Os días 27 e 28 ás 11 da 
noite no polideportivo da 
Casa da Xuventude, son os 
dous únicos concertos do 
segundo festival de blues 
da cidade. Harmonica 
Project unha formación . 
madrjlefi.a na q.ue partici
pan Naco Goñi e Antonio 
Serrano, e o guitarrista de 
Chicago Alain Berkes, ac
tuan o primeiro dia. O Sá
bado toca Blues Band de 
Granada de Connie Resch 
que aprove i ta para apre
sentar o CD Never my lave, 

· · A Escola de lmaxe e Son convoca un 
concurso de curtametraxes para cele-

D Concello dé Arzua artella un con
curso de carteis apara anunciar a XXll 
Festa do Queixo de Arzua, que cae no 
pri_rñeiro Domingo de Marzo. Os debu
xos teñen que ir sobre papel ou lenzo, 
antes do 2 de Xaneiro de 1997, na Ca-

A Fundación Caixa Galicia e o xomal 
El Progreso convocan a undécima edi
ción do certame Anxel Fole (cun pré
mio único de 1.000.000 pta), desta 
volta adicado á figura e obra de José 
Crecente Vega. Os traballos han de 
ser inéditos, cunha extensión máxima 
de 100 fólios mecanografados a dobre 
espazo por unha soa cara. E teñen que 
chegar por cuadriplicado e baixo plica 
antes do 31 de Marzo de 1997 en 
calquer departamento de Obra social 
da Caixa Galicia, ou no xomal El Pro
greso (ru do Progreso, 12. 27001 Lu
go). O teléfono de Obra social de Cai-

O Concello de Vigo onvoca o déci
mo primeiro concurso de para cscoller 
o cartaz do entroido. Admiten orixi
nais en papel de 44x64 cm. sobre un 
soporte ríxido e desmontábel, realiza
dos con liberdad técnica. Os traballos 
han de incluir o anagrama do concello 
e o texto "Entroido 97. Vigo. Do 8 ao 
12 de Febreiro". Para con orrer hai 
que apresentalos antes do 8 de Xanei
ro, baixo lema e plica, no Departa
mento de Cultura. Hai un prémio úni
co de 300.000 pta. e tres acce its de 
25.000 pta .• 

A biblioteca, 
· obra de 
Barceló, un 

clos pintores 
dos que se 

pode ver 
obra en 

PONTEAREAS 

e o guitarrista e vocalista 
parisino Zac1c Patter. 

NENOS CANTORES 
DE Krnv 

Actuan xunto á Or.questr~ 
de Lysenko, o Xoves 26 no 
Teatro Principal. 

KARMINA 

O conxunto folclórico da 
República checa, actuan o 
Domingo 29 no Teatro 
Principal. 

Ponteareas 
• EXPOSICIÓNS -

DÉPICASSO 
ABARCELO 

O Teatro Principal expón 
unha escolma da arte es
pañola contemporánea ta
mén chamada "A arte es
pañola contemporánea a 
través da obra gráfica. 

O ES~UDQ DA GALIZA DE

SEAADQ PQR CASTEL.AQ 

EN INsl§NIA QU ~ VEIRS2 

Insignia: 

Chaveiro: · 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

Prezo 200 pta 
Pagamento o meio de selos de 
correos ou ingreso na conto 

de Caixa Golicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicito o contidode 

que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

Pontedeume 
•MÚSICA 

VITIMAS DA GUE.RRA 

O vindeiro Venres 3 de 
Xaneiro a par.tir das 22 h. 
na Alameda de Raxoi, e co 
gallo ~da segunda Xornada 
de Soli.dariedade que arte
Ua a Asociación Fusquenlla, 
actuan os grupos roqueitos 
Bakgrouns e In vino veri
tas (Pontedeume) ,. End 
(Fene) e The Big Bottom 
Band e Busk Doctors (A 
Coruñaf A xorna~a xa co
meza no serán na mesma 
alameda coi-i xogos infan
tis, e complétase cunha re
collida de xoguetes e roupa 
que dura todo o Nada!. 

· Ponteve.dra 
• EXPOSICIÓNS 

XOSÉ Mª ACUÑA 

Até o 2 de Xaneiro na sala 
de Caixa Pontevedra, expo
ñen esculturas en metal do 
xenial Xosé Maria Acuña. 

SUSANA TRILLO E 
OUTROS 

E Ana Diz, Carmen Her
mo e Pablo Orza, os catro 
expoñen cadros até o 3 I' de 
Decembro na sala Teucro. 

Santiago 
• EXPO~ICIÓNS 

RICARD TERRÉ 

O Coléxio de Fonseca aco
lle a mostra da Fundación 
la'Caixa, sobre a obra do 
fotógrafo catalán Ricard 
T erré. Pódese visitar até o 
31 de Xaneiro do ano que 
vén, de Luns a Vemes de 
10 a 14 h. e de 1 7 a 20,30 
h, Sábados de 11 a 14 h. 

Para facer reservas de visi
tas escolares chamar ao 
(981) 56 40 Q3. 

A QUEN COÑECE TI 

Unha viaxe abstracta polos 
· lenzos de Berta Cáccarno 

na galería Trinta. Até o 12 
de Xaneiro. 

ÜLLADAS AO PAIRO 

O pintor compostelán Ma
nuel Vázquez, expón a sua 
série abstracta Olladas ao 
pairo, na galería Sai;gadelo 
até o 31 de Decembro. 
Abre de 10,30 a 14 e ele 
16,30 a 20,30 h. 

] OSÉ Mª FENOLL,ERA 

A Casa da Parra mostra un 
percorrido por 30 obras do 
pintor José Mar(a Fenollera 
(1851-1918), que res-idiu 
en, Santiago. 

AMÉRICA PREHISPANA 

Unha escolma sobre 3.000 
anos de várias culturas ame
ricanas. A América preh.is
pana abre no Auditório de 
Galiza, Museu do Povo Ga
lega e lgrexa de San Do
mingos de Bonaval, de Mar
tes a Domingo de 12 a 20 h, 
até o 28 de Febreiro do ano 
que vén. Luns pecha. 

MEDARDO Rosso 

O CGAC apresenta a pri
meira mostra no estado das 
esculturas de Eduardo Rosso, 
considerado xunto a Rodin 
pai da escultura contempo
ránea. Conta con rnái de 
trinta pezas que tentan ama
sar o seu estilo ademai da 
seriedade dos seus procede
men tos polo que expoñen 
várias versións das mesma 
obra. Abre de Marte a Sá
bado de 11 a 20 h, e Domin
gos e festivos de 11 a 14 h. 

GALJCIA. NAS ORIXE 
DUNHA CULTURA 

Mostra etnográfica aberra 
no Museu do Povo Calego 
até finais de ano. 

•MÚSICA 

REAL fo .. HARMON !A 
DE GALIZA 

O 5 de Xaneiro ás 10 da 
noire no Auditório de Ga
liza. Dirixe Maximino Zu
ma la ve, e tamén actua o 
barítono Juan Pons. 

•TEATRO 

PARA o LESTE 
DOGANTRY 

A Facwria Teatro ultima o 

seu novo espectáculo Ao 
Leste do Gantry, 4ue e -
treará os dia LO, 13 e 14 
de Xaneiro na sala Galán. 

Sárria 
• FOTOGRAFIA 

MARA TON 

A a ociación Monee Oríbio 
convoca para o días 2 e 29 
de Dec mbro, a terceira Ma
ratón Fotográfica Je árria. 
Para participar (hai atego
rias para maiorc e para me
nor de 15 ano:) hai que fa
cer 24 foro · en 22 h r, pa
sando unha érie de e n
rroi . A cu r de in crición 
para cativo é de 500 pta. e 
para maiorcs Je 1.000 pta. 

GALIZA EN FOCO 

Até o 6 J Xaneiro na Vila 
Andrea (A Casa do Mar
qu 's), póde e vi itar a obra 
dos fotoxomalistas cscolrna
Jos no certame Galiza en fo
co do Clube de Prensa Je Fe
LTol. Un total de 118 tomas 
entre as que ~e incluen as 
dos fotógrafos locais Santy 
López e X. Marra . A orga
nización da mostra depende 
da asociación Monte Oríbio. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

DROGAS 

O Concello artella un ciclo 
de cinema sobre drogas, cos 
filmes Leaving Las \r.:gas 
para o Xoves 26 ás 20 h. no 
Centro Caixavigo, e Diário 
dun rebelde para o día se
guinte á mesma hora e local. 

• EXPOSICIÓNS 

CONSTRUIR A PAZ 

Educadores pala Paz-Nova 

A 
Filahannonia 
de Galicia 
ten como 
solista a 
Juan Pons e 
será dirixida 
por 
Maximino 
Zumalave o 
próximo S 
de Xaneiro 

O coléxio de 
Fonseca en 
SANTIAGO 
acolle a 
exposición 
de Ricard 
Terré 
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Anúncios de balde 
• Para Muse~ Etnográfico de recente 
criazón , precisamos instrumentos 
de música tradicional: gaita, bom
bo, pandeiro , zanfoña ... non importa 
o estado de conservazón . Perguntar 
por Manolo no (981) 69 56 82. 

• A Asociazón Cultural Obradoiro 
da História distribue de balde o trípti
co : Que é un dolmén? História da 
Peneda de Guntin ou Dólmen de 
Aiazo (Concello de Frades) . Se de- · 
sexas recibi-lo, escreve-nos. Obra
doiro da História. Apartado n2 42. 
15680-0rdes. 

• Por xubilación, vendo proprieda
de agrária funcionando, con apare
llos de labranza, máquina segado
ra, motoserra, muíño eléctríco, hó
rreo, pallar, etc. Concello de Palas 
de Reí (Lugo) . Chamar a partires das 
20 h. aos teléfonos (982) 67 54 19 e 
18 31 98. 

• A -Assembleia da Mocidade Inde
pendentista distribue mendos termo
adesivos da bandeira de Galiza e 
da Sereia de Castelao ("Antes 
Mort@s que escrav@s") para a rou
pa, se queredes receber este mate
rial enviade 270 e 360 pesetas res
peitivamente em selos de 30 a caixa 
dos correios 561 C.P. 36080 da Pon
te Vedra ou bem ingressade a mes
ma quantia na conta da Caixa da Ga
liza 2091/0500/10/300087782. 

• A Federación Galega de Espeo
loxia está a realizar un Catálogo de 
cavidades naturais e artificiais do 
Concello de Vigo. Polo que lle prega 
a todas as persoas que teñan coñe
cemento da existéncia de algunha 
cavidade en Vigo: cava, pozo, tune!, 
mina de auga, etc. faciliten o xeito de 
contacto ou a información no teléfono 
(986) 29 78 81. 

• Véndese equipa de música en 
módulos separados. Plato , ecual!
zador, sintonizador, amplificador, do
bre pletina, caixas acústicas de 100 

Escola Galega promove a 
mo.5tra irinerame Construir a 
Paz:, que abre na Casa das 
Artes aré o 2 de Xaneiro, e 
que ramén é un libro con 
panicipación de carro Nobel 
da Paz, e unha considerábel 
aportación galega en cul
tura, pintura, fotografía e 
ilustración. Até 3 7 colabora
ción literária e 43 obra 
plá ricas. lgnácio Basallo, 
Berta Cáccamo, Dario Bas-
o, Leiro, Paco Pe tana e 

Lamazare , entre nutro ex
p ñen escultura; Miguelan
xo Prado aparece xumo ou
rro ilu trn<lore , e Manuel 
S ndón, X.L. Suarez Canal 

W. Todo en perfecto estado. Chamar 
¡¡.o (986) 47 20 60, ás tardes. 

• Oferécese autónomo, responsá
bel, preséncia agradábel e con co
che e local, experiéncia en vendas, 
posibi lidade de viaxar pola provincia 
de Lugo, Norte da Coruña, e Occi
dente de Asturias. Razón no telf. 
(982) 33 17 00 a partir das 21 h .. 

• Gralha, Boletim Informativo nº 14. 
Agora com 8 páginas, mais noticias, e 
novos/as colaboradores/as. Entrevista 
a Árias Curto, Circo Normativo: a 
espectacular montagem do galego-es
panhol, Nobel da Paz para Timor 
Leste, Banda Desenhada, cinema, o 
já classico Konstantino Graphia, etc. 
Recebe-o de grac;a, assina ou morre. 
Apartado 670. Ourense. 

• Lago sairám as matrículas "comu
nitárias", nas que Galiza nom existe. 
Cola no teu carro o bonito distintivo 
do noso país: GZ. Pede o autoco
lante ao grupo Meendinho, Apartado 
678, Ourense, a 100 pta/unidade, ou 
mais barato: pacote de 20 autocolan
tes a 600 pta! Acreditas? Pagamento 
en selos. 

• Neste Natal podes aterecer Aste
rix, Teo, ou muitos mais livros em ga
lega-portugués. Também um teclado 
informático no nosso idioma: pres
cinde dos teclados espanhóis. Vende 
Gralha. Apartado 678. Ourense. 

• Ex-garda civil represaliado polo 
exército fascista español por ter uti
lizado a língua nacional própria, e por 
non decir que chove cando están a 
mexar por nós; apela a vosa solida
riedade. Os interesados podedes diri
xirvos ao teléfono (981) 75 76 78 de 
Carballo, e perguntar por Ricardo 
Deus Viña; ou na canta de Caixa Ga
liza: 2091 .0023 .1 4.3000015162. 

• lmpártense clases de EXB a do
micílio e fanse "Curriculum vitae". 
Razón: Óscar M. Rey. Carballeira, 

24. 36630 Cambados. Pontevedra . 

• Véndese ordenador novo 386 
DX40, con ou sin impresora, caixa re
xistadora ECR-012, teléfono-fax Velico 
Fax-012, equipa de música en con
xunto ou por separado composto de: . 
mesa de cabos, casete de 2 pletinas, 
1 plato, dous compactos, duas caixas 
e un amplificador. Se queres botar uo
ha aliada ao material ou consultar pre
zos, atopámonos no teléfono (986) 22 
69 76, ou na R/Mª Berdiales, 25. ~i go. 

• Oferécense cantantes, feminino 
e masculino, máis armónica para 
grupo de blues, jazz, folk e outros. 
Absterse pachanga. Teléfono (986) 
31 03 78 e 908-98 44 59. Maria e Nu
cho. Millar en horas de comida. 

• Electricidade e mantemento xe
ral. Prezos económicos 'e. serieda
de. Xerardo 907 - 72 80 23 Vigo . 

• Se queres receber de balde o 
boletim "Lengües Vives" sobre a 
actualidade lingüística do Sul-oeste 
europeio , escreve ao apartado 5224 
- 08080 Barcelona. Países Cata
láns. 

• Galiza Nova en Madrid . A orga
nización xuvenil do BNG está na ca
pital do Estado. As persoas que 
queirades contactar connosco, es
crebede a este enderezo : Verja 58 -
12 28026 Madrid. 

• Clases particulares de matemá
ticas. EXB, BUP, COU, ESO, FP e 
primeiro de carreira. Pexigo de 
Abaixo, 33-22 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.-. 

•VIDEO 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

Pepe Galovart abren a lis
ta de forógr fo . O horário 
vai da 10,30 á 2,30 e das 
4,30 á 9,30 da n ire, d 
Luns a ábado, e 1 10,30 a 
2, O Ja tarde no mingo. 

sa la do centro Caixavigo 
Apre enta obra de Amalia 
Viva, Francisco López, Ju
lio López, Isabel Quintani
lla ou Salvador Dali. Abre 
até o 12 d Xaneiro, de Lun 
a Venr de 18,30 a 21,30 h, 

CREMA DE GAITA, 
FRENTE FRIO E 
SOMBRA 

Ocupa a Casa d~ Artes e es
te ano ten como novidade a 
criación dun prémio de 
300.000 pta, á mellar páxina 
WEB sobre Vigo. Unha 
mostra múltiple Deporte vir
tual e cibermania, que é o cer
ne do festival, comprende os 
títulos Xogo en rede , Cine
ma en 30 ou a máis. espeé
tacular o Actor virtual. O 
Acwr Virtual, só estará dis
poníbel até o 28, reproduce 
xesto pregravados mentres 
mantén conversas co públi
co. Ademais apresentan un
ha série de propostas de de
porte virtual. T amén ao 
abeiro do festival oferecen 
videoconferéncias de criad6-
res de programas virtuais, ou 
unha representación dun 
plató de TV virtual. 

ÜFEITOAMAN'96 

A Asociaci n Galega de 
Artesáns in tala a XII edi
c ión do Feitoamán, do 23 
de Nadal ao 5 de Xaneiro 
na Praza da Estacion da 
RENFE. Os ofícios presen
tes incluen cerámica, ouri
veria, vidro rallado, Encai
xe de camariña , o leir ia 
popular e a inda moiros 
máis. Abre de 11 a 14 e de 
16,30 a 21,30 h. Pecha o l 
de Xaneiro. 

Até o 23 de Xaneiro na ga
lería Ad-Hoc (Gartia Bar
bón, 71-1º), expoñen no
vas criazóns de Xurxo Oro 
Claro. 

MENCHU LAMAS 

A galeria Abel Lepina ex
pón vinte óleos sobre leñzo 
de Me-nchu Lamas. 

RAIZES DO REALISMO 

Un.ha mostra do realismo 
madrileño dos anos 30, na· 

ábados de 12 a L4,30 e de 
L8,30 a 21,30 h, e Domingos 
e feirado de 12 a 14,30 h. 

FEIRA DE ARTE 
PLA TICAS 

A sala dos Peiraos ( Praza cla 
Constitución) e a estación 
dos camiños de ferro abri
ron o Sábado 21,.a tercei.ta 
Feira das Artes Plásticas na 
que participan artistas de 
várias nacionalidades. 

GRUPO XUNTOS 

A Casa da Xuventude aco
lle unha mostra de pintura 
do Grupo Xuntos, no que 
participan 40 estudantes 
dos Institutos e da Univer
sidade de Vigo. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA CLASICA 
DE VIGO · 

O Venres 27 ás 20,30 h . no 
centro Caixavigo, dirixida 

_por ManueÍ Martínez in-
terpreta Fa lla, Mendels
sohn e Benjamin Britten. 

O Sábado 28 ás L 9 ,30 ac
tuan o grupo fo lk ele vigo 
Crema de gaita, o pop de 
Caldas de Reis Frente 
Frio, e o tecno de Vigo 
Sombras. Os tres conxun
tos teñen contrato co 
compañia New Visions 
que asegura destinar o 20 
por cento dos benefícios 
do concerro a obras bené~ 
ficas. 

CONCERTO DE NADAL 

Coa Coral Polifónica do 
Clube Náutico e a banda 
da Unión Musical do 
Centro Cultural Valada
res. O Domingo 28 ás 9 da 
noite no centro Caixavigo. 

SEX-GAVIOS 

Rock o Venres 2 7 ás 9 ,30 
da noire no pub Malasaña. 

AMPHET AMINE 
ÜISCHARGE 

En concerto o Sábado 21 
ás 24,30 da noite na Igua
na. A entrada pódese mer
car antedpada pm 800 pta. 
en Elepé, Faiscas e A 
Colmna CD. N a bileteira 
custa 1.000 pra .' 

Vilagarcia 
· •MÚSICA 

ÜRCHESTER STRAUSS 

Actuan no audi tório, o 
Venres 27 ás 9 da noite. 

Lisboa 
• EXPOSICIÓNS 

VIVA LA VIDA 

Helder Costa dirixe unha 
peza baseada na Guerra Civil 
de España que escrebeu xun
to a César Oliveira. A inter
pretación é de M;i do Céu 
Guerra, llda Roquete, Paula 
Coelho, Ana Luís, Gracinda 
Nava; Pedro Alpian;a, entre 
ourros da compañia A Ba
rraca. A música está dirixida 
por Vitorino. Pases en De
cembro no Teatro Cinearte. 
Teléfono (07-351-lJ 396 52 
75/396 53 60 .• 

Encrúcillada XOAN COSTA 

Horizontais: 

l. Nome de muller 5. Forma popular de casa 8. Pon 
selos 9. Coñece 10. O mesmo que acó 11. Unir en 
matrimonio 12. Ao revés, adverbio de afirmación. 
13. Profira un discurso; ·rece. 14. Entrega a alguén 
15. Comunidade humana que vive nun territorio e 
posúe historia, lingua e cuJtura propias 17. Pasar de 
fóra a dentro 20. A parte ancha do remo 21. Na lin
gua antiga, nada 22. Preposición 23. Fenómeno at
mosférico 25. Fala en alto a un público para o con
vencer de algo 2 7. Toxo miúdo 28. Atranco, 
obstrúo 29. Pasa de dentro para fóra 30. Expresión 
para despedirse. 

Verticais: 

1. Peza saínte que teñen algúns obxectos e serve 
para collelos 2. ~algúns sitios, dicían. 3. Ao revés, 
poña sal a unha cousa 4. Pelo da ovella e doutros 
animais 5. Contram matrimonio 6. Parte do chapeu 
ou do tellado 7. Sosegada, sen turbación física ou 
moral 9. Ao revés, palabra onomatopeica utilizada 
para indicar que algo rompeu 11. Pasar polo coador 
14. Soltas unha cousa 15. Voz infantil 16. Actuou, 
realizou. 18. Vestido completo dunha persoa 19. 
Aparello para pescar tecido de fío, cordas, etc. 22. 
Capacidade ou habilidade para facer algo 24. Pare
cía Ao revés, produce son 28. Ao revés, entrega 
algo a alguén. 

Caldo de letras 
X S I L A ·L Q M D D R U 

G D A D- P T O X E I R A 

L Q D N I S Y T V U E _R 

H K E . A Ñ AR NE S Z I 

X e s R E D e s s M N E 

P T E I I R R O A C B L 

TO DE R I - E U G O N L 

G U O T A D S T A X Y A 

M Z C S L T A O R O Q B 

K A U E Ñ Q R F F Ñ C R 

T S M X Q F L A V I C A 

I U P S H Y Ñ I S M G C 

Unha dúcea de nomes xenéricos de bosques. 
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A preséncia do lume no solstício do inverno 

O Tizón do Nadal 
'* XERARDO DAS AIRAS 

Son moitas as festas de Gali
za nas que os fagos rituais te
ñ en preséncia ao longo do 
ano, dándose o caso que nas 
máis delas aparecen similit-0-
des rituais que sincretizan o 
pagano ·e o cristiano. Tal 
acontece co ·chamado Tizón 
de Nada! , inserto no actual 
duodenário místico (Nada! e 
Reis) inzado de referéncias ás 
Saturnália romanas na sua 
vertente reproductiva de re
creación ou actualización do 
mundo. A extinción dos lumes 
que lago se acendian no Ano 
Novo, as queimas do Vello ou 
da Vella, os Lumes Novas , as 
fogueiras de Noiteboa ou a 
me.sma e actual iluminación da 
árbore de Nadal, non só van 
no mesmo sentido, senón que 
nos remiten a ceremoniais íg
nicos conmemorativos do sols
tício hiemal, ao so/is nata/is in
victi, concomitantes con rituais 
de Entroido, Semana Santa, 
San Xoán .. . 

O rito do Tizón de Nadal apa
rece en íntima relación co po
der solar, e as virtudes profi-

mías) , anatemizando o rito e 
ameazando coa excomuñón a 
quen realice esta práctica dia
bólica e xentílica. O seu carác
ter protector está presente na 
capacidade de conxurar trebo
adas, saraibas .. . e· na preser
vación de toda clase de cala
midades diversas , entre as 
que-, loxicamente se incluia o 
traballo. Ainda que con varian
tes interpretativas e rituais, a 
difusión do Tizón do Nada! 
abranxe toda Galiza e norte 
portugués recibindo tamén no
mes como cepo, cachopo, to
co , tóro ... Nos materiais usa
dos tamén se observan pe
quenas diferéncias, alternando 
diversos tipos de leña, mesmo 
miúda· (cando se usa das cin
sas), senda o carballo (a ser 
posible roubado, brinho e ver
de que din ·os portugueses) o 
máis usado por exceléncia. 

r lácticas, sanadoras, preserva
doras e protectoras lígano co 
periodo vital do home e do seu 
entorno familiar . Se o acendi
do das fogueiras colectivas 
atinxe ao común, o do Tizón 
do Nadal alcanza un aspecto 
máis familiar e particular no 
que se intue un culto aos mor
tos através da oferenda áos 
Lares: Ante as penas e tribula
cións ténnos sempre na pros
pe rid ade, sempre ditoso, ti 
que es eterno, fermoso sem
pre xove. Ouh, fogar!. Tamén 
neste sentido de protección fa
miliar e rexeneración vital de
bemos lembrar o ·relato mítico 
nO- que as Moiras, as fadas do 
destino, lle predicen a Altea 
que o seu filio recén nado 
morrr~ri"a se o tizón que ardía 
no fogar se consumía . Altea
enseguida foi apagar o tizón, 
escondéndoo nunha arca. Xa 
mozo, o seu tillo asasinou a 
vários familiar.es e Altea vin-

Os costumes tradicionais do Nadal fóronse perde~do empuxados polos novos ritos re
lixiosos. Na imaxe o cadro de Carlos Maside Labregas diante do tímpaño de San _Fíz. 

O paragón cristiano destes ri
tuais de Nada! optou por se 
reproducir (vida e marte) na 
Semana Santa co abenzoa
mento do lume ou das brasas 
no adro das igrexas o Sábado 
Santo; aínda que por referén
cias diversas sabemos que se 
realizaba no Venres e no Do
mingo das mesmas datas. Es
te Lume Novo que através do 
Círio Pasqual representa ao 
Cristo e que estivo apagado 
durante un tempo (volta ad ori
ginem), alude, igual que nos 
rituais paganos , á criación-re
xeneración do mundo. A simili
tude entre ambos rituais com
p letábase antano e mesmo 
hoxe nalgures, coa preséncia 
de actos como os aguinaldos 
ao cura na bezón das casas 
(dotación do ovos, viña, amén
doas ... ). representacións e co
plas crítico-satíricas nas por
tas das igrexas ou como se 
constata aínda no norte portu
gués, con enterros da sardiña 
ou do bacallou, queimas do 
Xudas, a Serrac;ao da Velha 
(ano vello) e outras que nos 
remiten ás festas e ritos que 
sinalan e celebran os periodos 
solsticiais baixo o sinal e ano
ración anual.+ 

gouse botando de novo o tizón 
no lume até que se consumi
se. Se o ritual do Tizón de Na-

·dal xirondino se achega ao re
lato mítico en aspectos como 
o cepo e a arca en acto de · 
claro significado reproductivo, 
na Galiza atlántica e nos mes
mos rituais do Tizón, ademáis 
desta función de anovación e 
de reprodución da espécie ta
mén está presente o culto aos 
devanceiros mortos in-fluido 
pala particular crenza na 
transmigración das ánimas. 
Pórlle pratos baleiros aos au-

. sentes, varrer a casa para os 
convidados ou durmir en pa
llas ao pé do lume para dei
xarlle os leitos ás ánimas ... 
aparecen como expre'sións pa
ralelas que adubian o culto 
aos mortos, presente na xeira 

do Nada!: Nesta noite ninguén 
coidel sentarse á mesa sósl 
porque os nasos que~dos 
mortos/ veñen sentarse onda 
nós. 

AJÚz e o calor do fogar van 
servir ae guia e protección na 
longa peregririaxe das ánimas 
polo mundo das tebras, igual 

' que serven ós magostos (ma
gus ustum) ou as lampadiñas 
de mariposa parpadexando 
nas penumbras .de Santos ou 
do Inverno. 

Ademais do suliñado, o Tizón 
do Nada! foi adquirindo ao lon
go dos -anos os caracteres sa
natórios aos -que aludiamos 
antes e que xa constatan as 
sinodiais de Mondoñedo de 
·1541 (época de moitas epidé-

.· OFERTA EN VOS __ 
-+ IDA E VOLTA +-

Berlin ••••••••••••••• ~ •••• 58.900 ptas. Milano / Roma ••••• 51.000 ptas. 
Cologne ................ 59.000 ptas. Sofia .................. : ••• 70.200 ptas. 
Copenhagen •••••••••• 58.300 ptas. Tel Aviv •••••••••••••••• 84.300 ptas. 
Hamburg •••••••••••••• 59.700 ptas. Vienna ·····"..··········· 86.000 ptas. 

S U P E R OFERTA 
BUENOS AIRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 97.000 ptas. 

Validez 3 meses do 1 ·1·97 ao 20·111·97 

ALGAR VE 
SOL, PRAIA, V ACACIÓNS EN 

SEMANA SANTA/ 97 
Apartamentos 

4 persoas desde 4.200 ptas./noite 

Chalets 3 persoas desde 
7 .900 ptas./noite 

- /:;r~ 
MINHO EXPRE·sso 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 35151) 82 48 93 - FAX 23 J_98 

Buñuel 
. . . 

v1s1onar10 
MANUEL CIDRAS 

N un dos países máis mise
rentós do mundo, onde 
ás portas do terceiro mi

lenio revive· o andazo medieval 
da cólera e o pan de cada día ce
de á fame o seu lugar na mesa de 
milleiros de fogares, varios cen
tos de convidados celebran unha 
festa de cumpreanos na residen
cia dun embaixador oriental. A 
escena fo¡ descrita tantas veces 
por Bryce Echenique que pode
mos introducirnos nela. Ban
queiros de impecables ternos, 
laureados uniformes de xenerais, 
brillantes diplomáticos, digno 
enadores e distinguidas dama 

que e chaman Susan e a cada 
tres din dtfrling conver an ani
mados no concon-ido cockrail, o 
gin and tonics apenas levitando 
na man , qu m mo m lla 
que nacer n para i o, para so ter 
un gin and tonic nun e cktail e 
nunca para aferrar un ferr ou 
empurrar do mundo por un ara
do. E de ócat unh voc , o 
il ncio da mú ica que s a, o e , 

cintileo metáli o dun ubfusil 
que aparece, carrciras aloucadas 
a unhas portas que son infran
queables, berro , desorde, de , 
compo tura, ... e o tempo que se 
detén nun in tante deixando a 
escea ridícula, ab urda, irreal. 
Unha copa que rompe. Lima, 
nada! de 1996. En minuto os 
te letipo emiten o veredicto: 
¡Terroristas! ¡Son o terrori tas 
de T upac Amaru! 

Oía comentar o outro día que o 
asalto á embaixada xaponesa po, 
dería servir de argumento a un.
ha película da que agora, cando 
escribo, descoi1ecémo o final. 
Pero esa película hai tempo que 
foi feita, levado o uceso ao cine 
polo xenio premonitorio de Luis 
Buñuel nunha das úas últimas 
obras mexicanas. A festa na resi
dencia do embaixador é a festa 
encantadora e burgue a de El 
ángel exterminadar, interrumpida 
pola súpeta certeza de que unha 
forza intanxible retén ao c nvi
dados impeclfndolle air do sa, 
lón de baile. Alf están a fe ta o 
secuestro, a orde natural e o de, 
sorde sobrenatural, o terr r e 
ab urdo. Non están as metralle
tas porque a Buñuel non lle fan 
falla, e porqu ra un xiliad 
que lle debfa un respecto á terra 
de acollida. Mellor a í. A úa 
obra é unha excepcional m tá
fora do temor burgués, que colo
ca un invisible terrorista no li
miar de cada porra. Fóra queda o 
que realmente se teme: a masa 
demasiado humana e aindiada 
dos miserables.• 

VOLVER AO REGO 

En Galiza hai unha guerri, 
lla, un exército _libertador 
de poetas e n a rradores. 

Hai rapaces. de instituto que 
editan libros de poesia fotoco
piados e encademados cqn ca
nutillo e que resultan moi deli
cados. Agraman os recitais de 
poesia en certos bares, ~obre to, 
do de Santiago e algo de Coru
ña. Nacen polémicas e debates. 
Hoxe abonda coa gaita e o ver
so libre para que as novas xene
rac ións po id an ri far durante 
h oras. Estase con struindo a 
identidade dun país. A trompa
das, como se construen todas.+, . 




