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Pedro Basco, concelleiro socialista:
"ACoruña está contra a incineración do lixo"
Barreras privatizada en contra da opinión
pública

Camilo Nogueira:
"OBNG
debe actualizar
as suas
estratéxias"
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ETA asesina a un concelleiro basco e acaba coa
apertura en HB
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oéxito do folkgálego visto polo crítico
Xoan M. Estévez
· ~-----45----------

FUNDADO EN 1907
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Novas leitores consolidan oproxecto de prensa non dependente
iniciado·por ANasa Terra hai
anos
1

Un periódico para

un pa1s

Moitas das ideas defendidas pala primeira ANT, fundada en 1907 por agraristas e solidários, taran duramente combatidas desde os poderes da época. Noventa anos despois, son un direito defenpido colectivamente. Por exemplo, a necesidade de contar con información própria que utilice como veículo a lingua do país.
'

.

Máis de 6.000 gandeiros mo·
bilízanse contra a supertaxa

Unha sentenza
-a prol
do galega

"Non irnos pagar nengun tipo
de sanción", anunciaba o pasado xoves 18 de Decembro
o representante do SLG, X.
M. Puga diante dos máis de
6.0_00 gandeiros que participaron na manifestación convocad a polos sindicatos
UUAA, SLG e USAG en Compostela Os productores mobilizáronse en contra das multa,
de 1.800 millóns, que terán
que pagar se o governo central e a Xunta non se fan cargo da sanción que pesa sobre
eles por sobreprodución e que
pode provocar a desaparición
de máis de 20.000 explotacións. Ademais, os gandeiros
exixen que se lles recoñeza o
direito a producir, unha moratória na aplicación da normativa da UE, a consolidación dos
actuais níveis de produción e
un incremento da cuota até
acadar a média europea.•

O Tribunal Superior de Xustiza
de Galiza ven de darlle a razón
á Plataforma polo Ensino en
Galego ao anular o artigo que
permitía a isención da matéria
de Língu a Galega no ensino
por deficiéncias, nomeadamente de carácter auditivo. O TrL,
bunal bota asi por terra a acalo,
rada defen a por parte da Xunta
de Gali.za do mentado artigo na
via de converter a Lingua e Li,
teratura Galega en matéria op,
cionais. A man aberra das de,
ficiéncia ,fácil de xustificar
con calquer c rtificado médico,
permitia tamén un camiño en
grandes atrancos para quen qui,
xese pasar polo ensino pfimário
e ecundário sen ter que estudar
a nosa lingua. Por iso a Mesa
pola Normalización Lingüísti,

ca, Comisións Obreiras, Con-

DICCIONARIO DE SINÓNIMOS
DA LINGUA GALEGA
Cámiño Noia, X.M. Gómez Clemente, Pedro Benavente
(Coordinadores)

AFiscalia Qnticorrupción investigará a
Cacharro Pardo
(Páx.11)

25.00Q entradas e 175.000 sinónimos .
Inclúe léxico patrimonial e
indicacións sobre o nivel de uso das
palabras. Un instrumento
imprescindible para os que traballan
coa nosa lingua.

ga x1a

OTribunal Superior anula a apropriación
das Cámaras Agrárias pola Xunta
(Páx.17)

De viaxe cos insubmisos galegos a.·
Alcalá-Meco a solidarizarse
con Elias e Ramiro
(Páx.22)

verxéncia Intersindical Galega,
Sindicato dos ti-aballadores/as
do Ensino de Galiza, Aso- .
ciación Sócio-pedagóxica Galega e Nova Escola Galega -organizacións que forman a Plataforma- valoran como un trunfo
a sentenza agora emitida pola
máis alta instáncia xudicial do
país e consideran que a anulación do artigo "irracional e disparatado" é "un grande afianzamanto do noso idioma". A
razón dada- polo TSXG teria
que levar a desistir á Xunta da
intención de apresentar calquer
sorte do recurso contra á sentenza. A satisfacción dos normalizadores cae no siléncio sepultada polo balbordo do recoñecemento da isención para ·os
de fóra do país, única notícia
feíta pública. •
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editora de ANT conta hoxe
con perto de 800 accionistas
o que a califica como a empresa de comunicacion máis
plural do país. Nengún dos
accionistas pode controlar
mais do 4% das accións. Ao
mesmo tempo, case cinco
mil persoas aseguran, mediante o pago dunha suscripción anual, a continuidade dun periodico que pode
contar a actualidade do país
e do mundo desde perspectivas non interferidas.
Dentro da tendéncia nacionalista, esta primeira vocación de independénda
atráelle ao periodico detractores pero tamén amigos .
No comezo da década dos
11inte, Vitar Casas e Jenaro
Marinhas, procuran porta a Víctor Casas
porta suscripciéns para edirinhas~, ainda que Vítor e eu
tar A Nosa Terra, idearium das
pagabamos 5. A das mulleres
lrmandades da Fa/a. "As cotas
era de 1 peseta_ A maioria dos
eran de 2 pesetas -canta Ma-

para a relación cos suscriptores e colaboradores. Non eran
so os contidos senon tamén a
correspondéncia, os recibos
etc. Despois, os contidos de
ANT eran unha novidade porque falaba da cultura própria,
relacionábaa coa cultura do
mundo enteirn e recuperaba
vencellos cos portugueses.
Queríamos convencer ao pais
e universalizar a nosa postura".

sucriptores eran asalariados
e as mulleres cobraban unha miséria: mal podian pagar a metade do recibo normal". Con 89 anos, Marinhas lembra que a prensa
dominante trataba mal á
única publicación galega:
"Non se levaban ben con
nós. Nen·gún dos diários publicaba nen liña .en galega e
~ nosa fidelidade co idioma
próducialles incomodidade.
Despois, ainda que eramos
todos progresistas, os socialistas acusábanos de ser
de direitas mentres que na
direita chamábanos terroristas. Só cos da CNT tiñamos
boa relación".

O idioma aparece definido desde os comezos como un elemento central do nacionalismo.
Editorialmente, tanto ANT de
Lugris Freire e Rodrigo Sanz como a das lrmandades combaten
o atraso e o inmobilismo caciquil, comentan solucións económicas de éxito en paises con alta poboacion agr:ícola e declaran
a guerra as rendas agrarias, os
foros e os consumos. "F.oi o primeiro periódico que superaba

Francisco Fernandez del
Riego salienta duas aportacións do ·periódico das · lrmandades que el mesmo
dirixira nunha etapa: "Pola primeira vez, o periodico só tiña
un idioma para. a redacción e
'
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Pasa á páxina segulnte
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Ven da páxina anterior

localismo e folclorismo e convertiase nunha fiestra aberta ao
exterior. Convertiase nun referente claro de modernidade se
o comparamos co resto dos periódicos, tanto na época das lrmandades como na seguinte,
can.do foi voceiro do Partido Galeguista".

Valor político
da información'
A catedrática de Xornalismo
· Margarita Ledo, qué reintegrara ANT desde o exílio e dirixira
o periódico desde 1977, coida
que o mais significativo nos 90
anos que agora cumpre o periódico é a consciéncia de que
os meios de comunicación son
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unha parte fundas lrmandadas
damental da so- foi o .primeiro
ou· o naciona4sciedad e. "Calmo organizado
da 11 Republica".
quera grupo que ¡periódico
se organice e te- ·
que superaba
ña algunha proMarinhas lembra
ANT como perioposta que facer
dico que aportaá sociedade ne- I · localismo
ba navidades. igcesita veiculala
e
folclorismo
a traveso dos
noradas polos
meios de comuoutros meios. "Os
nicación. Na Gadiários estaban
liza era necesámoito máis atrario contar con
sados, non só ig:este elemento
noraban o galega
de modernidade,
senon que renunciaban ao exercífundamental na
Revolución de
cio critico. Eran
Outubro e asi o
periódico comerentenderon os promotores de
ciais, de horizont~ limjta~ísimo".
ANT desde a primeira etapa,
máis intuitiva e agrarista, os
Na calificacion de ANT como

Jenaro Marinhas del Valle, Margarita Leda e Xosé

!

!
!
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elemento de modernización do
xornalismo coincide Ledo: "É o
periódfco que introduce temas
preferentes con ponto de vista
próprio, que valora a fotografía
e a caricatura e, despois da Ditacjµr?.. e ,o -primeiro meio que
i_ntroduce deseño próprio'. No
conxunto· dos diários sob.rancea o fin económico; pad,ecen
un desvío mercadista que chega até anular~ a . cul.tura perio.. ' ~·
dística".
-

'Peña Novo, Leandro Garré, Roberto Blanco Torres e Ramón
Cabanillas. Del Riego repara no
sacrificio de Anxel Casal, como
continuador da cabeceira nos
anos 30: "Casal sacrificou vida e
familia por manter o periódico. A
sua entrega foi completa e por
iso representa o sacrificio de
moitos. Non só escrebia e axudaba a editar o periódico senon
que o distribuía, que as veces
era o máis duro"
-

Os nomes .. de Del Riego e Marinhas están entre os do grupo
que fixera posibel ANT das lrmandades: Antón Vilar Ponte,
Vítor Casas, Porteiro Garea, Xoán Vicente Viqueira, Risco, Correa Calderón, Luis

A prensa necesária pero non
existente é o que define a história de ANT a xuizo da socio-lingüista e estudosa das relacións
entre Prensa e Literatura Pilar .
García Negro: "O xuizo fundamental seria a metonímia do
que tiña que existir e non existe.
· Un país normal que aspire a interpretarse e verse desde si ·próprio non pode permitirse o luxode non contar cun meio feíto no
país, non só na lingua própria
senon cun contido temático centrado no próprio país". García
Negro traza unha liña de continuidade desde Lamas Carvajal
até ANT de 1907 que se proLonga nas lrmandades, en tempos
do Partido Galeguista "e que resucita no t!3mpo recente cando
se vive no pais o intento da particular transición galega para
prolongarse no tempo actual. O antecendente está
no labor tan esquecido do
graride Lamas Carvajal, 9
máis acreditado loitador
contra a afásia do país, toda
a vida empeñado na promocion da plataformas periodísticas próprias, nomeadamente
a do Tia Marcos. O nacemen. to de ANT e.n 1907 é filio de toda esta história do nacionalismo
no periodo ínter-secular".

o

. Lópe:r:.

O Decano de Xornalismo Xosé
López, que fota redactor de A
Nosa Terra, deriva dous resultados dos noventa ano~ de história do periódico: "A consolidación de publicacións na língua
do pais e o traballo para establecer meios próprios. A experiéncia política do 36 interrompera o desenvolvemento do xornalismo en galega. En contraste
coa experiéncia de ANT, e pare11 amente a história política e
económica do país, consolidouse un xornalismo de empresa.centrado no mercado".•

A nación existe cando se publica
Os feitos existen cando se publican. Asi o
comprenderon os prinieiros nacionalist~s ao
concederen a máxima importáncia a un labor de
difusión capaz de relacionar teoría e prática política e
definir un espazo próprio de actuación . A cabeceira
ANT apare~era en 1907 para defender o direito ao
governo próprio sobre a base da rexeneración
democrática anti-caciquil , non diferente do ideário do
Rexionalismo de fin de século, e da xustiza agrarista.
Este proxecto primeiro de abrir un campo de discusión
con referéncias distintas das do centralismo e coa vista
posta no auto-governo, é válido para as sucesivas
reaparicións do periodico nacionalista por antonomásia.
Nengunha oütra publicación do país nacida co século
pode comprobar hoxe na revisión da própria
hemeroteca que, por riba dos obxectivos temporais e
dos modos distintos de facer política, a coeréncia
ideoloxica é común ás sucesivas etapas do periódico. A
crítica radical da emigración, do caciquismo
parlamentar, da opresión da lingua e da cultura e da
imposibilidade de armar económica e políticamente o
país sobre bases democráticas, cruza o periódico desdeós primeiros tempos de Lugris Freire e Murguia até o
das lrmandades da Fata e alén de ANT republicán.
Clausurar ANT é, por esta razón; o recurso máis
socorrido do conservadorismo cando éste c1;msidera o

seu poder comprometido. Asi sucedeu coas sancións
que o periódico padeceu na baixa Restauración, na
censura da Ditadura do 23, na represión do governo
de Gil Robles e Lerroux ou na suspensión franquista
que levaría o periódico ao exílio durante corenta e tres
anos. As ideas democráticas e naCionalistas de ANT
non tiñan lugar durante o Fascismo e non é extraño
que o periódico reintegrado ao pais despois da marte
do Ditador teña que afrontar outra etapa represiva
desde o intre en que Fraga reaparece como presidente
da Autonomía. O cerco fraguista r.naniféstase en
presións concretas sobre as institucións financieiras ou
comerciais que manteñen relación con ANr ou
prevaricando sobre a p~ópria normativa autonómica de
axudas aos meios. Trátasé, en todo· caso, dun agrávio
comparativo. ANT dispón hoxe dun tesauro de
experiéncia gañado en noventa anos de loita polo país
e canta con un campo de solidariedade sementado
desde as páxinas que precederan; Fraga lavra a sua
imaxe de inimigo da democrácia e da liberdade
mentres o periodico medra.
.
· .
A ,mixtificación interesada, divulgada desde posicións
centralistas, de tentar cargará prénsa nacionalista co
lastre de certo conservadurismo (visión local,
resisténcia ao cámbio) está desmentida palas
hemerotecas. Na realidade, desde as páxinas de ANT
chegaron ideaq críticas contra o pensamento único da

Restauración e contra todas as agresións que nestes
noventa anos padeceu o ideário democrático. As
aportacións no terreo das ideas complétanse no das
formas se ternos en conta que son ás publicacións
nacionalistas as que renovan a esáita, a ilustración e
a composición do xornalismo galega desde o primeiro
cuarto· de século.
Son razóns para o optimismo comprobar que, na volta
deste longo camiño andado, moitas das ideas
defendidas a contrafio de convencionalismos desde
ANT forman finalmente parte do ideárfo colectivo.
Coidamos, con todo, que a parte principal dos
importantes orzamentos públicos e privados destinados
hoxe á comunicación na Galiza (de caixas de aforras,
bancos , deputacións, fundacións , concellos, Xunta e
Governo central), ainda capitalizan a continuidade da
dependéncia e do pensamento sucursal , cando non·
cor.npran direitamente adulación. Acumulado despois
de longos anos de emigración e dependéncia, este
caudal de enerxia é propriedade do país e debe
contribuir ao seu progreso material e moral , non á
estupefacción, ao esquecemento da própria cultura e a
abolición do xornalismo. Con Antón Vilar Ponte , un dos
primeiros directores de ANT, reivindicamos a idea
democrática de concienciar ao país para relacionalo ca
mundo en liberdade, non en subordinación.•
A NOSA TEP.RA
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OPtNIÓN:

'A NOSA TERRN, NA DÉCADA DOS 60
MANUEL MERA

bro a Daniel Nogueira, nado en Quiroga
Duas palabras encol <lestes tres amigos, soDespois da Guerra Civil continuaria a pue directivo desta sociedade, que estivera
bre a sua história. Moisés Da Presa chegou
blicación de A Nasa Terra en Bos Aires, liantes en Cuba como emigrante, moi namoi novo a Bos Aires en 1920, naceu en
gada á frmandade Galega, que era Llhha sorcionalista, radical nos seus prantexamenVigo, e ao pouco tempo estaba incorporate de Partido Galeguista no exterior ao que
tos; a Ricardo Montero, anarquista, coido
do a unha peña de paisanos, e en 1925
se incorporaron os arredistas e m1tros galeque fundador do grémio de lavandivencéllase á Sociedade Nazonafista
guistas. Despois da morte de Castelao, a
neiros, da costa da Morte; a X.osé
medida co Partido Galeguista perde forza e -Pondal, organiLema Novo, mariñeiro ou portuácomenzan as diferéncias entre o galeguisrio, tamén anarquista, da parte de
mo da emigración e do interior,
Corcub~ón ou Fisterra; a Lois
encetan a gañar peso dentro da Ir:rfl.Aº
Guede, de Ouren ·e; a Ricardo
- mandade aqueles sectores máis
Ci\S •. ~- ....... ... ·dn. ~
Flores, galeguista de pro, que facia
vencellados á antiga Sociedade
•.::~:-~;__:..:::••:~~= ·~::;;·: ::;-:.?::0;.~¡
.
~ CJ.- (,J.- 6~
obras de teatro, algunhas das cais
Nazonalista Pondal, e a un nar:~::~@~H~~;;:~~~:~
::F:faf
~·
.
_
·~
··-·
..
~.
-~
~
·~
tiveron moito éxito, cando en
cionalismo máis militante e menos
?0~:~7:':ft~~·:ifi~\·:~·::;f,::·.."'º "' -====- nt-li~Úll D\\l\l\U U~
Bos Aires habia vários grupos temoderado. Asi a finais dos anos se~~·~· ~:::::::·-:.~:~_~>.=·;:.:;~::::~ oco1'Sll~ !"lusos no \~lE\UUR
a tra is galegas, e chegaban os
senta e primeiros dá década dos se·~tt,:--: 2~::.:.~~:~'$i-~?..:. tfll1'\fESlO ns ~~ ·-· .~·~::.::-~ ·-::
barcos coas adegas ateigadas de
tenta, persoeirns como Rodolfo Praemigrantes (moitos é:omo o En. da e Abraira perderon toda influén:fk•....
~.. ::_....,.. .-:,.-~,~--...--.---· !. -~~
tre Rios e o Ria Negro foran ancia no periódico.
~~·;;·
·~~-~~~1?-~E·~Y.-~~~
:"t.:.J:..
~~~ .:;:.·.::-~~ 1~-:.:::.·~=.~r~-::::.~
tes barcos de carga); a Abraira,
dun nacionalismo efusivo e beEu participei nesta última etapa de "A
lixerante, que pasaba o dia
Nosa Terra", no período que vai de
buscando xeitos para acadar
1967 a 1972, cando voltei a Galiza.
unha situación social semeNas suas páxinas fixen ~ meu primeiro
llante a de Irlanda; e moitos
artigo "Son mester Técnicos", que asi~,.,~~~)h
~~~~,~~~~\~~-~\:?~~
-··....
..
__.. -:.."':::
outros que seguro que agora
naba co meu nome, no número 509 do
,.w-.J"";r~~
~ t t*llra''::"~.::--: .. :::;..-;..-~.- l :~-~-esquezo.
periódico, saído do prelo no mes de
Maio de 1968. A este seguiria outro asinado co meu nome, en 1969, todos os
demais ían ser asinados baixo varios alcumes: Manuel da Fusquenlla, Antón Castro e Xan do Val. Daquela formaba parte
da lrmandade Galega e durante alguns
·:: ,..,,..... -~~ .. "'~'"'" f".;;;::;:;-;,?.;~~.-;"..:.: 1~~o;;:.~"~
lidade social e económica de
anos como directivo, secretário, e coido
f~.!}.!\~~~.~~3,\~~,:"$-ál"'::~~ Galiza por unha banda, e
que Ricardo Flores como Presidente.
+.:.:.:-•.;;f~\~.:=.~·:¡:-~~\o.;-;.;.:'=:---""- .......O'io RICAIHRo~!.?.
por
outra nos problemas
::-:-.-;- ... ~;-:_,-:.,~.:..~~
orftA\)rf.IU"
, Oi:\.A~lUKIU'~
debates
1 e
:-::-:::.. ...~-::-.: ~.·=·r.:::'•-r:::\ G1<t11A< noso1.AittBEll\(0... 110NNOSSOUPique vivia a coecti..:.;:::~·:.;:,;;=:z:;{\::-;- ;:;.~ 11r.cuttOl-O · •NOSGil{GOS
?::·.:-¡,..:._:..;....;:~ - .~~:.::: ze-.::,;; oAnEoAal!~Mo.. o<CA1AI\
vidade galega de Bos Aires.
Incidía en todos nós, e rnoito, unha situación internacional virada á esquerda en
todo o mundo, xa que as forzas populares
estaban nun avance real. Lembremos a
descolonización de África, a Revolución
en Cuba e Arxélia, a Guerra de Vietzac ión arredista (o
za a exercer a sua soberanía, e na oposiNarn, a toºrna do barco Santa Maria, en
que hoxe chaman independentismo ou nación á ditadura franquista. Pero, a diferéncia de etapas anteriores, habia unha
cionalismo). A Pondal tiña como órgao de
1962, por un grupo de galegas e portugueses, con Pepe Velo á cabeza, etc. A publiexpresión A Fouce, da que Da Presa seria
maior preocupación polas problemas dericación de A Nasa T erra non era fácil nesacti vo colaborador. Fixo un intento de
vados da emigraci6n a Europa (racismo,
ta etapa. ~Na década dos 60 e 70 sucedíancondicións penosas de vivencia e traballos
fundar o Partido Comunista Galego, foi o
tempo da chamada "Fouce Roxa", pero · moi duros). Polo novo industrialismo e o
se na Arxentina ditaduras e réximes democráticos, a loita entre os sectores popumedre das diferéncias sociais, e as loitas
saiu mal, e abandoou est~ proxecto. Escrilares e a dereita abranguia tqdas as faceJas
obreiras e estudantis que agramaban por
bia en A Nasa T e,rra moitos artigas, pero
da vida política e social do país. Golpes sen lugar a dúbidas era a sua columna ha- todas partes (referéncia ás folgas estudanrnilitar~s, folgas obreirás, levantarnentos
bitual "Revoldaina", asinada como Salvatis de Santiago de Compostela, folga de
Peninsular Madedera,
guerrilleiros, protestas estudantís, ocupador Lorenzana, a que millar definia o seu
carácter e xeito de pensar. Da Presa falábaoposición ao embalse
cÍón de e~1lisoras de rádio e TV, etc
de Castrelo de Miño,
me moito da "Fouce Roxa" e da ilusión
ÜS QUE MANTIVERON ACESA A CHAMA.
etc). Asi como polos
que puxera en que desta etapa .saise un
Sen lugar a dúbidas, foron Moisés Dapresa,
Partido Comunista Galega, e como todo se. problemas econóBieito Cupeiro e Manuel Pedreira, as perviu abaixo pala actuación do PC de Espamicos, concretamente
soas que daquela facian máis para que saise
ña. Eran feitos que acontecian despois do
polo papel de submio xomal, e se mantivese acesa a chama da
inicio da Guerra Civil e antes da chegada
nistrador de man de
lrmandade Galega. Cada un · deles cabria
de Castelao a Bos Aires, e da constitución ~bra barata e matérias
unha faceta, eran complementares mesmo
primas que cumpria
en 1940 da Irmandade Galega.
no carácter. Os tres facian grande parte dos
··Galiza dentro do Esta•
artigas, que ían desde a análise política á
Bieito Cupeiro naceu en Barallobre, Fene,
do Español.
en 1914, e exerceu de mestre ate ·l936, ano
económica e social pola que atravesaba
A postura _ideolóxica
Galiza: Eran homes de esquerda, .cun criténo que-se traslada á Arxentina. Ali incorque mantén A Nasa
rio amplo, de frente, que ían no campo das
porouse á Federación de Sociedades GaTerra, nesta etapa, soideas desde o comunismo de Da Presa ao
legas, até que esta pasou a mans do Partido
bre estes temas queda
socialismo de Cupeiro .. Os tres refugaban
Comunista de España. Despois a sua milireflectida en mottos
tancia vaise centrar na lrmandade Galega.
do papel nefasto do. Partido Comunista Esartigos, e pódese resupañol, que agaiolaba máis que dirixi~ a FeFormou parte do Consello de Galiza. Publimir· nun nacionalismo
deración de Sociedádes Galegas, xa que
cou un libro "A Galiza de Alén Mar" sobre
de esquerdas, e comas suas vivéncias na colectividade. De Maafogaba calquer signo de identidade ou de
bativo. Así no número
nuel Pedreira sei moito menos, coido que
loita pola au.todeterminación, pero, ao
mesmo tempo facian unha crítica aceda ao
era de Ferro! ou Coruña, e que fuxiu ca_ra 514, de Setembro de
1970 hai un artigo tipapel de Prada, e os que eles chamaban enFranza. durante -a Guerra Civil despois de
.tulado "Galiza colonia de España" no que
graxadores, porque limaban as· contradique o foran a buscar á casa para "pasealo",
- cións sociais e políticas. Que eran xente de
adicaba un gran esforzo na época no que eu
se afonda sobre este tema, .e proponse "a
o coñecín a distribuir os libros de Galaxia
liberación do povo galega e a criación
esquerda amásase nas páxinas do periódico
na cidade do Plata.
dun Estado Popular Galega". No número
neste período, na ilusión coa que recibiron
aos representantes da UPG (Celso Emilio
516 baixo o titulo "Unha Consiña: liberaAdemais <lestes tres irmáns (asi se chación" chámase "á liberación nacional e
Ferreiro, en Maio de 1968 cando ía para
maban entre eles) asistían regularmente
social de Galiza", e no número 518 baixo
Venezuela, e Méndez Ferrín en Agosto de
outros paisanos á~ reunións da lrmandq.de
1968 cando se celebraron os Xogos Frorais
o tftulo de "As folgas obreiras na Galiza"
do Idioma Gelego), e a cobertura que lle
Galega, que se facian no Centro Ourenclise: " ... será o pavo traballador quen ha
deron desde A Nasa Terra.
sán, nun coarto do segundo pandar. Lemde xogar a carta de trunfo ... Non será ta-
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refa doada a que compre levar a cabo a
prol de impar os dereitos irrenunciábeis
de liberación do naso pavo ... "
Entre os temas máis tratados polo xornal
e referidos á colectividade galega en Bos
Aires salientaron: a pretensión de Mourente de colocar a bandeira española no
centro galega, plasmando asi un pacto co
embaixador español, e un xiro á dereita
desta institución; o debate co boletín
"Cuco Rei" realizado por Luis Seoane sobre e un escritor nado en Galiza, como
Valle Inclán por exemplo, que n n cribira no idioma d país debía er con iderado un escritor ga lega; a preparación
dos Xogos Frorais de 1968.
Voume deter obre este d u t m , p r- .
que non son coñecidos ou se teñen de virtuado as posturas.
Mourente gañou as elecións do Centro Galega en 1966 por só 125 votos obor 12 .000
emitidos. Achegou durante este período ao
Centro Galega á embaixada, e foi alonxando a institución dos núcleo antifranqui tas. No seguinte proceso eleitoral, en 1968,
perdeu por 1.500 votos. Nestas eleición ffxose desde a oposición un traballo prévio
de rastreo dos votantes pra facerlle chegar
a propaganda eleitoral. Foi unha experiéncia na que participei visitando moitos edifícios da parte vella da cidade, próxima ao
bárrío San Telmo , poiden ver nas más condicións nas que vivian moitos paisano , así
como a triste realidade de que non eran
poucos os que estaban sós na sua vellez. Este foi un proceso eleitoral no que a colectividade toda e mollou, os franqui ta ou
neo-franquistas por unha banda e todo o
antifranquismo por outra, nacionali ta ou
non. Hai que ter en coma que e te proce
eleitoral deuse durante a ditadura de Ongania, cando os partidos estaban pr ibid .
A polémica entre Cuco Rei, un b letín que
dirixia Luís Seoane, e A Nosa Terra comenzou despois dun acto, n teatro Avenida, no que Lorenzo Varela fal u en castelán. Os da Irmandade non calar n e asubearon e patalearon ... saiu Tach las a d fender a Varela dicindo que nacera en Cuba, polo que se tiña
que sobreentender que
non falaba ga leg .
Non era a i, p rqu
Lorenzo Var la escribía e falaba á perfeción
o galega, a sua e ra a
atitude de moitos e critores e intelectuais
galegas que tiñan un
compromiso light co
idioma, -anque fose sinceiro, algo que non se
pode negar en nengun
dos afectados. Axiña
saiu Seoane a defender
coa pluma ao seu amigo en Cuco Reí. A polémica estaba entorno
de si un escritor en
castelán, como Valle
lnclán, podía ou non
ser considerado un escritor galego. A Nasa
Terra argumentaba que non, e Cuco Reí,
que non podiamos perder para o país pe'rsoas de tanta importáncia, xa que nas suas
obras estaba presénte a realidade social de
Galiza. Esta foi a polémica, deberia ser algo
do pasado pero aínda está de acrualidade,
pero~ con outros protagonistas.•

'Todas os artigas
centrábanse en esixir a
democrácia, o dereito
de Galiza a exercer a
sua soberania, e na
oposición á ditadura
franquista".

MANUEL MERA é presidente da CIG
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presidente._de Promoción~ Culturais

'En Galiza ainda hai urxéncias informativas e~ditori-ais por cobrir'
-o-x.c.

•

Na era dos multimédia, Cesáreo Sánchez lglésias xulga que
Galiza ainda ten necesidades
básicas sen cobrir: a información, o ensino e a recuperación
da história. A estas urxéncias,
dirixidas á reconstrución nacional do país, responderia o
impulso dado nos últimos
anos. O Presidente de Promocións Culturais Galegas, director de Edicións A Nasa Terra
reivindica tamén como un todo
coerente a traxectória de nove
décadas entendida como "pro.xecto colectivo, independente e
ao servicio dun ideário de futuro para o país".

A Nosa Terra ten noventa
anos de história. Cal é o balance desta etapa comezada
no 19n?
Por primeira vez contamos co
alicerce empresarial para estar á
altura do nome que nos foi legado. Con toda humildade -chegamos a ter máis incidéncia social
da que nunca tivo a cabeceira
en nove décadas. Nos últimos
anos, conseguimos completar o
proxecto informativo coa edición
de textos de ensino e cunha ampla coleción de investigación e
divulgación da nasa história porque coidamos que estas son as
tres pedras baselares para reconstruir a nosa identidade nacional. Como todo proxecto colectivo unha parte humana fundamental nunca aparece publicamente: é a suma de apoios de
diferente intensidade, con perto
de mil pequenos accionistas ,
convencidos da necesidade de
contar con meios de comunicación ao servício do povo , que
defende o seu tesauro principal
que é o idioma, a sua cultura milenária, o seu património ... Só
sobre as bases dun proxecto colectivo de país foi posível erguer
esta casa comunal , reconstruir o
fogar desfeito que nos di Castelao nos seus debuxos de guerra.
Cales son as señas de Promocións Culturais?
Vencellada a unha base social
que decide defender os seus próprios intereses sen intermediários
artellamos unha empresa á altura
do noso tempo, con métodos de
decisión colexiada, con órgaos de
decisión formados por persoas
que toman esa responsabilidade
como traballo polo seu país e con
traballadores que implican todos
os seus sentidos e o seu saber en
que o froito final teña a dignidade
que o naso pavo se. merece. Nestas duas décadas A Nosa Terra
abriu camiños e intercomunicou
persoas e sectores obxectivamente interesados en que Galiza
sexa dona do seu destino.

b feíto de que lle fose negado a
este proxecto o pan e o sal educounos a contar só coas próprias
-forzas e aprendimos a criar empresa mentres ia nascendo e apesar do bloqueo económico por
parte do poder. Temos unha idea
clara de futuro para Galiza e quizais por iso nos foi negada a posibilidade, por exemplo de acceder
· a emisoras de rádio, como foi soli- ·
citado en diver?as ocasións. Qui-

zais se quería poñer pexas a un
proxecto empresarial nacionalista,
para impedirnos constituir un grupo de comunicación , e por iso
mesmo nos son negadas as axudas de diñeiro público que nos
corresponden en xustiza, na nosa
función de normalizadores do
idioma e da cultura galegas.

Cales s~n as liñas do impulso
editorial dos últimos anos?
Os proxectos son diversos. Edictóns A Nosa Terra é unha editora que responde a unhas necesidades ainda de urxéncia,
cunha política que procura conxugar a máxima difusión de textos de calidade contrastada,
cunha política de prezos asequíbeis. Os proxectos xa en marcha son as coleccións de história, a universitária (Campus), de
prensa e criación, de recuperación da memória colectiva (O
Fardel da Memória), a colección
de peto Nós, os galegas, o libro
de texto e os grandes· proxectos
como a Históría da Literatura.

ga, e un proxecto editorial como
Edicións A Nosa Terra. T emos
antecedentes na própria história
de A Nosa Terra, pois antes da
ch_
egada da -Ditadura de Primo
de Rivera, desde o periodico estábanse a promover as Escalas
do lnsino Galega. Na etapa actual foi arriscado comezar a andaina, dado o volume do investimento económico e as dimensións de Promocións Culturais
Galegas. Tamén porque enfronte
tiñamos a implantación no específico mercado do libro de texto
de poderosas multinacionais da
edición que deben ter mesas de
consello de administración moi
semellantes ao mapa do estado
das autonomías , con .potentes
seccións para o mercado galega.
Afortunadamente vanse cumprindo satisfactoriamente etapas e
hoxe os libros de texto de ASPG-A Nasa Terra, feítos desde
Galiza para os estudantes galegas, son unha fértil realidade.

A História da Literatura en
fascículos forma parte dun
proxecto maior?

Un vello soño feíto realidade é o
proxecto dunha Enciclopédia
.Temática da Historia Social da
Cultura Galega, que-comprende,
a literatura, a música, ~ arte, ...
explicadas desde a sociedade
que as desenvolveu ao longo da
história, e que nos levará dez ou
doce anos a sua publicación. A
História da Literatura esta finalizando a sua andaina, feita en
colaboración coa AS-PG e a
axuda económica da Unión Europea. Nela participan unha ·xeración de ensaistas que está
traballando nos nasos cadernos
Os libros de texto representan
monográficos, desque estes
unha aposta forte?
apareceron en 1984. CanforNeste proxecto confluen unha al- . man, se eles· mo permiten o que
adoito eu en chamar xeración
ternativa educativa como a Asociación Sócio-Pedagóxica Gale-.. d.e ensaistas de A Nasa Terra.+

No apartado de publicacións inf antí s a idea vertebradora é a de
que os nenas e en breve os xóvenes, 1eñan bibliotecas persoais que abrangan a história, a
natureza, os mitos, os animais
do cotidiano, métodos de aprendizaxe dos idiomas desde o galega. Queremos ensinar divertindo e a enorme receptividade. de
coleccións vivas como História
Infantil, a Hístória Universal ou A
Nasa Natureza, son proba disto.
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'O pensamento único éen Galiza máis acentuado debido ápreséncia de Fraga'

'* M.V.
Como define o papel de A Nasa Terra no panorama informativo?

Xesús Parga, novo secretário
xeral de relacións cos méios de
comunicación, ven de afirmar
nas suas primeiras declaracións
que o .seu departamento está
para mimar a imaxe do presidente e da Xunta. lsto de mimar
representa unha idea capital do
cesarismo fraguista que impregna todas as acións ·da Xunta no
campo dos meios de comunicación, condicionando tanto a información como a evolución das
empresas.
En que sentido?

Pois condiciónase o nacemento
de meios novos e condiciónase
a pervivéncia dos que hai. Cómpre ter en conta que o 50% do
orzamento de grande parte dos
diários provén do erário público
através de convénios, publicidade, compra de exemplares e outras intervencións máis ou menos encubertas. As empres·as
de comunicación son estratéxicas en calquer s9ciedade e
máis ainda en Galiza cunha
identidade ainda por coñfigurar.
Dentro d<;> pensamento único
que en xeral se está a impoñer,
aqui en Galiza a preséncia de
Fraga, un home que desenvol-

veu a sua actividade durante
moito.s anos no control dos
meios de comunicación, contribue a agravar o problema. Non
existe transparéncia, nen unh.a
regulación legal a que poida
acollarse cada empresa, sen
depender da información que
oferece ou das relacións que
mantén. O Estado de dereito é
aquel precisamente que limita
as arbitrariedades que o próprio
Estado póde verse tentado a com éter. Aquí, no campo dos
meios, non hai nada diso.
Como afecta a A Nosa Terra
esta situación?

A Nosa Terra nunca aceitou ese
consenso sobre a figura de Fraga, non participamos da lealdade inquebrantábel e por iso sofrimos unha discriminación que
se traduciu en que o ano da
chegada de Fraga recibimos
cinco millóns de axuda e máis
de quince en publicidade institucional. Todo iso foi cortado de
inmediato. Despois de múltiples
denúndas conseguimos que este último ano nos concedesen
500 mil pesetas. Pero é que a
presión oficial exércese tamén
sobre os nosos anunciantes,
non hai máis que ollar as nasas
próprias páxinas de hai oito ou
dez anos. Hoxe algunhas desas
empresas ñon se atreven a poñer aquí a sua imaxe, ainda que
recoñecen que seria rentábel. A

última vitória de Fraga está a
prolongar o medo. Chama a
atención que este aferrollamento prodúcese cun aumento dun
35% das nosas vendas este ano
e cun bon momento do nacionalismo en xeral.
Hai un proxecto de convertirse en diário.

A Nosa Terra caracterizouse,
desde a sua fundación en 1907,
por ser un proxecto colectivo e
por declararse nacionalista. lsto
marca o obxetivo de non estar
ligado a nengun grupo económico e de manter a suas seña.s
de independéncia. Ainda que
hoxe A Nosa Terra ten tantos
redactores, médios e instalacións como alguns diários hai
dez ou doce anos , o salto a diário pala nasa parte non deixa de
ser importante, sobre todo cando é preciso evitar unha posíbel
volta atrás. Estratéxias que impliquen fortes investimentos
non se poden construir sobre o
voluntarismo. Necesítanse
apoios amplos e claros que eliminen eses riscos de retroceso .
A xente conscente da sua necesidade e amante do país será a
que marque o pulso que en cada momento ten que ter este
proxecto. Nós culminamos xa a
posta en marcha das bases loxísticas para que isto se poida
materializar tan pronto se dean
esas condicións. •
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loloxia Juliam Mateu Soares descóbrese como incondicional do
Guieiro. "ANT é a única publicación -sinala- que inclue crítica de
música e de literatura sobre o
que se está facendo no páis".
Xose Manuel Pérez comparte a
sua opinión e afirma que consulta sempre esta sección "entre
outras causas permite estar .ao
diadas navidades literárias".

Os subscriptores opinan
/

. -*

dia tras dia". Cando o periódico
chega a sua casa empeza a
descobrilo coa leitura da contraPara A Nosa Terra os subsportada e os artigas de Borobó,
criptores son o nexo de unión
Francisco Vidal e -no seu diacoa sociedade. A sua fidelidade permitiu a supervivéncia , Manolo Rivas. Lee o xornal completo, laméntase da$ gralla$ e
- do periódico nos piores tempos. Algúns levan vinte anos,' recoñece que bota en falta que
escriba algun colaborador máis ..
outros catro e hainos que
chamaron onte para subscriDe forma ordeada, desde a pribirse. Gostan de ler o xornal
meira até a última folla, lee ANT
repousadamente e agardan,
Servando Santos. Para el subs:
pacientemente, o salto cara
cribirse hai dous anos foi "un forunha edición diária. Para rema de apoiar un proxecto nacoñecer esta fidelidade e celecionalista". Laméntase de que o
brar o 90 aniversário, ANT
sorteará en Reís numerosos
mal funcionamento do servizo de
agasallos, entre eles unha viaCorreos provoque que o periódico chegue as veces con retraso.
xe para duas persoas a Cuba.
"Gústame porque recolle todo o
relacionar:ido con Galiza. Oferece
Emílio Lebón leva catre anos
subscripto. No local do que do
un ponto de vista diferente ao da
oficialidade tratando os probleque é propietário, ~n Santiago
mas que afectan ao país desde o
pode lerse ANT. "E importante
outro lado -explica-. Para saber
que os meus clientes a teñen
cal é o ponto de vista do sistema "É un .
tan perto como o resto dos diáxa me chega ver todos os días a periódico no·
rios", sinala. Digna Henrio decirádio, a televisión e os outros xordiu subscribirse ao marchar para
so",
nais diários". Hai veces que non afirma
Alemaña no 1992. "Era a única
se para a ler todas as informa- Xosé Ramón
maneira que tiña para poder seBronco,
cións e só queda co titular, nemguir lendo ANT estando fóra do
bargantes revélase fiel seguidor
país -explica-. Desde que voltei,
dos artigas de opinión e das envai xa para dous anos, sigo
trevistas. "Co tempo observei que
subscripta por comodidade e
diário". Dores Xestoso tamén bofoi millorando a língua, pero hai
porque cumpre as espectativas
ta en falta máis espazo. "Estaria
que teño postas nel". Afirma que
que pr~starlle ainda máis atenben sacar máis información coción". A preocupación polo uso . marca!", apunta.
ANT é o único xornal que recolle
do galega suma a necesidade de
as informacións que lle interedar o salto a 40 páxinas e "por
san. "Prefiro ler ANT unha vez a
"É un periódico noso", afirma Xosuposto, cando sexa posíbel, sair
semana que o resto dos xornais
sé Ramón Branco, subscriptor
PAULA BERGANTIÑOS

Juliám Mateu estuda Filoloxia
en Santiago pero tamen é viciño da ?'. ona afectada polo en coro do Umia e fai fincapé no tratamento que o xornal deu ao
conflito. "As informacións e as
analises interesan porque reco
llen os contidos que demanda a
xente, aqueles acontecementos
ou conflitos que lles afectan .
Outros medios non o fan, non
interesa", afirma.

Á casa de Ramiro Fernández, o

desde hai tres anos. "Ao ser semanal -engade- podo lelo de forma máis repousada que o resto
dos xornais". A el gustarialle que
se coidase máis a maquetación
e "incluir a cor para facelo máis
afrativo". Como estudante de Fi-

periódico chega desde hai seis
meses . Para el, ser subscriptor
significa "apoiar unha iniciativa a
favor de Galiza e do galega" .
"Poderia ser un poquiño máis
plural -sinala- Creo que as opinións que saen son do BNG para a esquerda e deberían recollerse outras voces de dentro do
galeguismo". Considera importante que ANT saia diário. "Se
isto ocurrise tamén estaría
subscripto -afirma- Un semánario nunca é tan fresco". "Son nacionalista desde os 16 anos e
levo máis de cito subscripto -explica Bieito Fernández- Poderia
levar máis tempo pero tivo que
chover moito até que eu e moitos compañeiros nacionalistas
superáramos o medo que sementou a ditadura e decidíramos mercar A Nosa Terra".+
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OPtNIÓN

O PROBLEMA DOS MEIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS
ISAAC DÍAZ PARDO

¿Por qué unha publicación minoritaria logrou obrevivir ao traveso de circunstancias
tan difíciles?

Mais, coma un Guadiana, A Nosa Ter;a
reapareda de novo na Galiza, fundada
por unha presa de rapaces, que ·dirixiu
Margarita Ledo Andión, mais agora non
era un boletin das Irmándades da fala, nin
do Partido Galeguista, nen
da Irmandade Galega.
Os rapaces que a impulsaban constitufrona en razón xurídica,
do que se cumpien
agora 20 anos.
Destes datos pódese
deducir moita información aleccionadóra; unh a delas, o feito que
anima a esta publicación se manteña como
un río que non cesa reclamando a persoalidade
política da Galiza, e ainda con tantos atrancos, os
erros sempre se poden cp·meter, as fallas de realismo
que sempre se volven como un bumerang a quen o
ceiba, é un facer puro e
apunta ao futuro desde· anosa historia . Hai moitos
datos dos que se poden tirar
ensinanzas, pero é millor que
cadaquén faga a análise.

do 1991. O Orense Diario iniciado no 1990
non chegou a clous meses .c;le vida. No ano
1980 morria Ferrol Diario que iniciara a súa
andaina no 1969. No
mesmo ano 1980 saía no
Ferrol El Nort~ de Gali~
cia que durou 14 meses.

Os medios galego.s de comuni cáción impresa, responden á manipulaci_ón histórica que se ten feíto, -en xeral, da información aos · povos, ofrec é nd o Hes
cousas
atraintes aos seus de.sexos e aos seus ins/
tintos básicos, en
connivencia coa sociedad e de consum·o.
Se lles restarnos aos
á
nosos medios as páxi- nas de deportes, as
adicadas ªº autornó.c
,,
vil, ás mulleres como
obxecto de consumo,
aos escándalos de todo: tipo, aínda que
orientados, aos dramas da sociedade cos
ses crimes pasionais e
dos outros, de catástrofes naturais e as artificiais, . a tanto fino
esteticismo alleo á re-·
alidade social do país,
aos espacios que por cortesía e agradecemento ternos que lle adicar aos poderes
establecido•, ao que hai que sumar as páxinas e os espacios adicados á pub licidade para axudar a financiar todo esto ... veredes o que fica para dar conta dunha información positiva que traballe polo futuro do país.+

~Üs me~ios galegas .

de comunicación
impresa,
responden
manipulación histórica
que .se ten 1eito .

Este panorama, que
n"os fai pensar moito
no que se pode facer,
non é aínda o máis .
grave en canto ás publicacions periódicas.
lst~ panorama negativo foi superado na negatividade polos intentos de facer revistas,
semanais, quineenais,
mensuais, co mesmo
espíritu dunha información positiva, dende
aquel intento de Teima
no ano 1976, que non
pasou de 35 números .
O número de frac"asos
neste tema é como para ·b otar a chorar.

Por todo isto, poder asistir aos 20 anos da
fundación de A Nasa Terra cunha publicación ininterrompida, é un motivo de espe~
ranza por moitas causas, aínda que nalgunhas causas poda non estarsé dacordo nun
cento por cento.

ÜS MÉDIOS DE COMU,
NICACIÓN IMPRESOS. Velaí a

En Novembro do 1916 aparecía A Nasa
T erra como boletín das lrmandades da Pala.
A partir do 1931 pa a a ser o xornal do
Partido Galegui ta, vario meses antes de
que te partido e c nstituiuse. No Xullo
de 1936 amudece p rque a reivindicación
d dereito polfti bs de Galiza ficaban
rohibid
dire tor de A Nosa Terra,
Víct r Ca ,
principal edit r do boletín, Ánx l Ca al, ran inm lado .

A Nosa Terra volve a editar e n Bu n Aire p r exiliado e migrante r unidos nun grupo que xiraba como lrmandade Galega, impulsado, como
tanta e u a , por Ca telao. Esta A Nosa
Terra public u e d nde an 1942 deica
Nov mbr d 72, xu to cando morrfa Daniel
izad ' 1 go de tantos qu morreron
no desterr .

e

dificuldade de facer un xomal
diario co mesmo, ou semellante, espíritu reivindicador dos
nosos dereitos como povo, que,
dalgunha maneira, representa .
A Nosa Terra.

O xomais diários que se publicaban ~a
Galiza antes da dictadura franquista, atravesaron e foron os únicos que sairon con
vida dos intentos de faguer en Galiza medio de comunicación novos, agás dúas recapitulación de dous dos xomais que trascenderan o franquismo: un utilizando as
nova técnicas facendo un calco case
idéntico do que se facía nunha cidade impreso imultaneamente noutra; o outro
verquendo ao galego case o mesmo contido do que fai en castelán.
Todos os demais intentos fracasaron: o Diario
de Galicia iniciado no 1988 apenas durou un
ano. Pouco máis durou o Xomal Diario de
Pontevedra que iniciou a súa saída a prindpios

.O Queixo Tetilla

vJstese de etiquetó
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Por irregularidades nas axudas para obras da Deputación
.

-

A fiscalia anticorrupción investiga

a Cacharro
O Plano de Cooperación coas
Comunidades Viciñais da Deputación de Lugo apresenta,
segundo o BNG, graves irregularidades na sua execución e
atende máis a razóns de clientel i smo político que a fins de
interese social. Os deputados
provínciais Fernando Blanco e
Cosme Pombo poñeron as
irregularidades en coñecimento da Audiéncia de Lugo para
que este as eleve á Fiscalia
Anticorrupción 1 dada a condición de aforado do presidente
da Deputación Provincial,
Francisco Cacharro Pardo (PP).
Os obxectivos do Plano de Cooperación coas Comunidades Viciñais da Deputación de Lugo inciden na colaboración coas entidades viciiíais para dotar ás parróquias de infraestruturas básicas menores, como son fontes,
carreiros , pequenas traídas de
auga ... O sistema empregado é
que Deputación e entidades viciñais compartan os gastos, sexa
aportando diñeiro ou traballo. En
xeral a Deputación dota de recursos económicos e as comunidades viciñais usan un -sistema intermédio de pói:· diñeiro e traballo. Na prática, os fundos procedentes da Deputación manéxanos políticamente os axentes
eleitorais do PP que, en palabras
de Cosme Pombo (BNG), "usan
os cartas para colleitar votos".

-

OPP impecle _
ao Parlamento reunirse en Xaneiro

11

A petición do PSOE e EU-EG -apoiada polo BNG- de
que o Parlamento h,mdone con normalidade no mes de
Xaneiro, foi rexeitada polo PP o Martes 16 de Decem- ,.
b.ro. _O portavoz pepu/ar Xaime Pita dixo que o· seu grupo
. aceitaria a petición "se houbera algunha cuestión que tivera especial releváncia cara o desenvolvimento económico, político ou social". O PP non considera necesário
que o Governo explique os seus proxectos para os vindeiros catre anos, que era a razón pola que .a oposición
solicitaba a convocatória dun pleno. Pita veu a dicer que
a petición dos grupos da oposición non era "axeitada" e
afirmou que os planos do Governo da Xunta para a lexislatura que agora comeza xa foron explicados durante
a pasada campaña el~itoral. O Parlamento galega xa leva
seis meses sen funcionar' por mor da interrupción que supuxo a convocatória das pasadas eleicións autonómicas.•

Os crí~cos do PSdeG·PSOE
queren,, un Congreso extraordinário
O .un grupo de críticos do PSdeG-PSOE puxeron en.
marcha unha campaña de difusión dun documento no
que se solicita un congreso extraordihário que
propugne un xiro na política socialista para abanQonar
as propostas localistas. A intención dos críticos é que
haxa unha renovación no partido e que esta inclua ao
s~u secretário xeral, Francisco Vázquez. Os principais
líderes desta operación son Henrique Curiel, Ceferino
Díaz, Xerardo Estévez e Xosé Luis Rodríguez Pardo. A
estratéxia empregada é buscar o apoio do vinte por
cento das trescentas agrupacións socialistas.+

Cen persóas en Vigo
contra o Europa do cápital

Francisco Cacharro Pardo, presidente da Deputación de Lugo.

un claro fraude", indica a denúncia apresentada polo BNG .

Pagamento-a paniculares

Deputación foron 323 millóns. En
1996, cando non houbo eleicións
locais ou a1:Jtonómicas, a Deputación outorgou 230 millóns.

As "Bases para o Concurso de
axudas ou subvencións a Comunidades Viciñais ano 96" carecen
dun baremo obxectivo de adxudicación, ainda que nelas figuran
critérios que se incumpren sistematicam ente. As mencionadas
Bases indican a preferéncia por
proxectos nos que as comunidades viciñais corran con maior
porcentaxe dos gastos e por
aquelas obras que afecten a un
número maior de viciños. Pois
ben , segundo denúncia o BNG ,
moitas solicitudes apresentadas
en tempo e forma que cumprian
os requisitos máis estrictos, foron
rexeitadas, mentres outras apres entadas tora de plazo, foron
aceitadas. Ainda que o Plano de
Coorperación da Deputación estabecele unha dotación anual de
250 millóns de pesetas, en 1996
rexeitáronse, en base a unha suposta falta de fundos, 50 subvencións cando os cartas entregados ás comunidades viciñais non
superaron os 231 millóns, é dicer, cando na caixa ainda habia
.18 millóns para repartir.

O sistema de concesión das axudas tamén está suxeito a un procedimento irregular, xa que se
conceden algunhas subvención
que non figuraban no concurso
inicial e rexéitanse outras sen explicar a razón , mália ser apresentadas a tempo. Ademais, pésie
que na Base segunda especificase que "poderán acollerse a este
Plano as comunidades, agrupacións ou asociacións de viciños",
na prática moitas veces as solicitudes aparecen asinadas por tres
ou catro particulares -ás veces o
alcalde ou os funcionários do
concello mália non ser viciños da
parróquia que se apresenta a
concurso. En canto ao pagamento das obras, a Deputación entrega cheques nominais, polo que o
BNG manifesta o seu temor sobre cal pode ser o destino final
do diñeiro. "Non vaia ser que os
cartas rematen nas mans do Partido Popular", dixo Cosme Pombo. Por último incúmprense os
mínimos requisitos de publicidadé, concorréncia e obxectividade
na concesión das axudas .

O BNG tamén denunciou que en
moitos casos o custe real das
obras realidadas non chegaba
ao importe da subvención, polo
que os . nacioñalistas entenden
"que pode existir unha malversación de fundos públicos no referido plano". Ademais, como en
función das Bases do Plano non
queda acreditada a aportación
viciñal, os deputados do Bloque
eren que moitas veces esta non
se produce, "o que ven a supor

Outro aspecto irregular destas
axudas é o seu carácter eleitoral.
Estas irregularidades súmanse ás
O Plano indica que anualmente
investigacións e procesos xudirepartiranse 250 millóns, pero as
ciais abertos contra vários deputa- cantidades dedicadas varian.
dos provinciais ou alcaldes do PP,
Mentres en 1991 destináronse
como Manuel Ne ira (ex alcalde- de
250 millóns e nos anos 92, 93 e
Foz), Isaac Prado VillapoJ (alcalde
94, 230 millóns c_ada ano, en - do Vicedo) ou António Arias (al1995 (no que se celebraron eleicalde da Pobra de Brollón), implici ó ns locais) déronse subvencados en supostas irregularidades
,cións por valor de 500 millóns e
polo cobra de dietas ou por pagar
en 1997 (con eleicións autonómiobras sen estar realizadas, caso
cas) os cartas aportados pala
do alcalde da Pobra do Brollón. •

Discriminación a concellos
non populares
O fin clieñtelar das subvencións
maniféstase na discriminación
que sofren as parróquias situadas en concellos nos que non
governa o Partido Popular. Dentro das 50 subvencións rexeitadas en 1996, a Deputación non
concedeu tres axudas en Mondoñ ed o, cinco en Foz, catro en
Chantada, tres en Cervo e seis
en Castroverde. En total suman
25 peticións rexeitadas en seis
concellos que daquelas non estaban nas mans do PP (cómpre
ter en conta que naquel momento só oito concellos de Lugoestaban governados por partidos distintos ao PP, hoxe só son seis).
A denúncia apresentada ante a
Audiénciá de Lugo pretende que
sexa elevada á Fiscalía Anticorrupción, xa que nas irregularidades estaría implicado o presidente da Deputación Provinpial,
Frfincisco Cacharro Pardo (PP},
que é aforado pala sua condición de senador.

O Domingo 14 de Decembro unha manifestación integrada por un cento de persoas e convocada pola Plataforma
Anti-Maastrich percorreu as ruas de Vigo sob .o lema
Contra a Europa do capital. Os organizadores deste acto
están a prol dun "proxecto europeu asentado sobre os intereses da maioria da sociedade e non dos intereses das
minorras de sempre". A Plataforma Anti-Maastrich está
composta por IU, a CGT, a FPG, o PCPG, o MOC, a Rádio Piratona, a AMI, o HOAC, a Asemblea de Parados,
Luita Verde do Morrzo e a Xuventude Comunista Galega.+

. Máis de dous mil estudantes a prol da
normaJización lingüís~ca na Universidade
Numerosas organización~ políticas e sociais apoiaro.n a_
manifestación convocada pola Plataforma por unha
Universidade Normalizada (PUN), o pasado Martes 16 de
Decembro. A mobiliz.ación, á que asistiron máis de
2.000 estudantes, foi convocada para denunciar a
atitude do mestre de Xinecoloxia, da Faculdade de
Medicina, Xaime Aguilar Fernández, quen pediu a unha
rapaza que se dirixiu a el .en galego que lle talara en
castellano. Ademais, a PUN reclama a criazón de prazas
de profesorado con perfil lingüístico, o incrementQ das
dotacións orzamentárias e de persoal nas equipas de
normalización e que o uso e coñecimento do galego
conste como mérito para impartir clases nas áulas da
universidade. Fernando Pereira, representante da PUN,
sinala que só o 15-20% do profesorado imparte as suas
clases en galego, co que "non se cumpre nen o
bilingüismo harmónico que eles defenden" e Belén
· Regueira, membro do mesmo colectivo, asegura que
"feítos desta gravidade non se poden deixar pasar
porque o galego está ainda moi lonxe de normalizarse
no nível universitário".+

Lisboa .mira máis para Galiz~ que Madrid
•

•

l

-

Na visita que o presidente· Manuel Fraga cursou ao pre- _
sidente da República portuguesa, Jorge Sampaio , ·a pasado Xoves 11 de Decembro, este último garantiu ao primeiro que Portugal priorizará as suas relacións coa Galiza. Un exemplo é o anúncio de que na primavera Porto
e Vigo estarán .unidos por autoestrada e que ben logo,
en tres ou catro anos, será recortada a distáncia que hai
entre esas duas cidades polo camiño de ferro, xa que se
p'orá en marcha un tren de velocidade alta cuxo orzamen~o máis importante correrá a cargo do Estado portugués. Tamén se construirá unha nova ponte sobre o rio
Miño. lsto contrasta coa demora que están a ter as autovias que unen -á Galiza coa Meseta, asi como outras infraestruturas. Contado, sobre as relacións entre a Galiza e
Portugal houbo voces discrepantes, o presidente dos empresarios galegas, António Ramilo sobre estas cuestións
pediu aos político~ "máis traballo e menos literatura".+
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sem desenvolver na Galiza, é
a mais ecológica porque nom
precisa grandes superfícies para se instalar. Contráriamente
a urna idea falsa, ternos
suficiente sol. Urna famflia
numerosa perta de Lugo agué,
ce toda a água da casa com
seis pl,acas solares todo o ano.
A má publicidad.e que tem a
energia solar, nom será porque
as empresas non a poden co-·
brar?" •

A LÍNGUA ANTE O NOVO MILÉNIO
. CONCHA CqsTAS

modificacións nec::esá:rias-para adgptá,lo ao novo sis,
Van,se,tios século ·e .miÍénio. Un momento así, de
- tan forre ' carga .s'imbólica, par.ece convid~r a facer
tema educativo, o Modelo de Normalización Lin,
güística para o ensinb elaborado e apoiado hai xa
balanza do pasado e, sobre todo, a pensar no futu,
ben anos por distintas organizacións e colectivos e
ro, no que desexamos para a nova etapa que se
que ainda hoxe, despois de tanto tempo, tanta dei,
_ abre. Fraga, sen ir máiS lomZe, aproveitou tamén o
xadez e tanta inoperáncia, segue a ter plena vixéncia
discurso de investidura desta nova lexislatura que
comeza para reflexionar sobre a grande responsabi, · na consecuci.ón dun erisino integrádor totalmente
galeguizado en todos os seus níveis ..'Sen vontade po,
.. lidade ql!e supón para el pr'eparar este. país pa~a
lítica é coa ·actual lexislación que regula. o uso do no,
"acometer os retos do século XXI". E, lago de ler
so idioma no ensino "tímida, ·insuficiente ~ ·ampla, ·
con calma e atención o discurso, parece que unha
das causas que ten máis claro o seu futuro no séc.u~. mente in~umprida", difícilmente p no.so sistem.¡:i. edu,
.cativo v'ai poaer mudar o seu "trad"idonal efeito des,
lo XXI vai ser o idioma.
'
g.aleguizadcir. .. e
.•
Non hai, por máis que se busque, nen unha soa. refe,_
.
_
.
réncia a cales van ser as liñas da política Lingüística
T a.rnpo.uco parece. que o século XXI·vai.a traer moi,
do govemo de Fraga para a nova lexislatura. Non .. 'tas· navidades no . uso do idioma ' nos. me.ios de co,
hai, pois, cámbios. Nen na
municación. Moito se fala
fqrma nen no-fondo. Na·
no discurso do señor Fraga
das novas tecnoloxias, das
forma todo queda igual: se,
gue sen anunciaMe a cria,
On parece .
autoestradas da informa,
ción da tan solicitada Vice,
que o séculoción e da iinportáncia dos
consellaria de Política Lin,
.
,
-. meios de comunicación
güística. E fondo non hai:
.
vaia traer
social, peto nada parece
seguen sen delimitar,se os
indicar que se vaia produ,
. obxectivos e liñas de actua,
,. moitas no vi , a es
cir un cámbio na política
ción en matéria de norma,
no uso
galego
de subvencións que permi,
litación lingüística, ese di,
ta rendibilizar os cartas
fuso saco sen fondo onde
nos me1os
públicos en favor do uso
todo entra e .onde (case)
real do galega nos meios e
todo é subvencionábel.
e comunicación •
non en favor dos próprios
meios e do trato que estes
lle outorguen a quen lles
Parece que no século XXI
dá subvencións.
tampóuco se van acometer
os estudos e informes que
Tampouco se di nada dos
permitan determinar calé a
moitos traballos de. investi,
situación real do idioma do
gación 'pendentes. Cando
país, cimentación impres,
se van rematar os traballos ·
cindíbel sobre a que comezar
a erguer edificacións. Nen
da Comisión de T oponímia
e a sua difusión e aplica,
sequer parece que se asuman
ción? Cando irnos dispoñer
os dados do famoso Mapa
de dicionários de inglés,
Sociolingüístico" tantas ve,
francés, alemán, chinés, ...
ces negados e manipulados. '
desde a nasa língua? Cando
Tampouco se vai deseñar
se van centrar os estudos fi,
un plano xeral de normalización lingüística que in,
nanciados por Política Lingüística en proxectos que
clúa obxectivos concretos, liñas de traballo e me,
teñan como principal obxectivo a incorporación do
canismos d~ avaliación de resultados e que afecte · galega a novo's campos e ámbitos de uso e non en
traballos de investigación humanística ou etnográfi,
de maneira coordinada a todos os ámbitos de uso e
ca como está a acontecer, por exemplo, co Centro
sectores de poboación·: comércio e empresa, meios
de comunicación social e novas tecnoloxias, sani,
Ramón Piñeiro? Seica non vai ser ainda no século
XXI.
,
dade, xustiza, publicidade, ensino, deportes, admi,
rüstración, cultura, xente nova, etc.
T~mpouco ~o·s anúncian medidas especiais para os
T ampouco parece que se lle vaia prestar_máis aten,
sectores máis novas da poboación, nos que se está a
ción á xestión dos cartas destinados á política lin, _producir un preócupante descenso no uso do idiOma,
güística para evitar que se sigan desviando ~ara a to,
nen,para ámbitos sociais nos que a preséncia do gale,
do tipo de actividades nas que a normalización do
go E pula ou simbólica. Igual que se fala dun plan,o
especlfko de emprego xuvenil por ter o paro unha
idioma non é o principal obxectivo. Calquera cam,
paña ou iniciativa, polo simples feíto de estar en ga,
incidéncia especial nas xeracións máis novas, non se
lego, coloca,se-lle á DXPL, como se as outras .canse, -. entende que non se puxese en marcha aínda un pla,
llarias tivesen isención do 'uso do idioma. Debe ser
no específico de normalización lingüística na mociunha cuesüón de problemas auditivos.
dade. Non esquezamos que, segundo Mapa Socio,

'N

Enerxia

iricobrábel
Beatriz Árias escrebe na
sobre o futuro eléc,
trico do país: "A partir de Ja,
neiro de 1998, as companhias
eléctricas entran plenamente
na livre concorrencia do mer,
cado capitalista. A
consequencia principal nom
será a pequena baixa no custo
da electricidade para o con u,
midor, senom que as grandes
companhias teram acesso livre
as fontes de energía e isto sim
que o notaremos; ja se está re,
alii;ando: eh primeiro lugar
vemo, las comprar grandes ex,
tens6es de terreno a prei;os
irrisórios ( ... ) aproveitando o
actual abandono em que se
encentran grandes superfícies
agrícolas que fai que as classifiquem como terrenos ermos e
improdutivos. Em segundo lu,
gar, vemo,las conseguir
liceni;as para minicentrais de
concelhos amigos através de
fortes prebendas. Actualmen,
te, Galiza encabei;a a lista das
comunidades autónomas do
Estado de produi;om de elec,
tricidade a partir das chama,
das energías renovábeis
(hidráulica, geotérmica, bio,
masa, eólica e solar). No en,
tanto., as empresas que já ten,
hern em funcionamento aqui
sete parques eólicos,
pretendem instalar até 25 em
breve. Os critérios ecologistas,
muitas vezes som descontex,
tualii;ados e usados interessa,
<lamente. O Ministério pom
baixo o mesmo epígrafe de re,
novábeis, fon tes de energía
com muita difereni;a enquan,
to asua incidencia sobre o
meio. As centrais
hidroeléctricas som deste gru,
po ·as que mais agredem. A
energía solar, prácticamente
GRALHA

·

XXI.
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do

d
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Tampouco se di nada de que vaia haber cámbios
na tendéncia bilingüista da nasa administración .. .
posíb'el daquela que o século XXI sexa o século do
bilingüismo harmónico, ese idílico paraíso que a
Xunta pon como meta e que algunl)a mente ilumi,
nada inventou para garantir os direiros de uso do
español.

lingüístico, arredor dun 95% dos galegas e galegas
maiores de 65 anos teñen como língua habitual o galega, mentres que entre os 16 e os 25 anos esa cifra
pode baixar·até un 14%.

No discurso de investidura do p~esidente que quei
guiar a este país cara ao novo milénio nada _hai, nen
positivo nen negativo, acerca do idioma. . .. o gran
ausente. E ante esta auséncia de obxectivos e de li,
ñas de traballo no campo da normaliiación lingüísti,
Tampouco semella que se vaia- acometer un. pro,
xecto sério de revisión do caduco sistema de cur,
ca podemos pensar várias causas. Podemos ser moi
optimistas, mesmo inxénuos, e_pensar que estamos
sos de iniciación e perfeccionamento para acondi,
ante un país cun idioma totalmente normalizado e
cioná,los ás necesidades dos distintos sectores pro,
fisionais. Non se nos adianta que se vaian poñer
sen conflictos, que non précisa de especiais medidas
de apoio e promoción. Tamén podemos ser moi pesi,
en marcha liñas de formación d~ técnicos especia,
mistas, mesmo catastrofistas, e ·pensar que a situación
lizados en política lingüística, nen unha rede de
servizos de normalización ben artellada e coordi,
do naso idioma é tan desesperada e irreversihel que
nada, cuns traballa.dores e traballadoras aos que se · non paga a pena gastarmos máis enerxias nin carros
lles ofrezan cursos de formación e materiais espe,
na sua conservación. Con todo, a pesar destas duas
cíficos para que Hes axuden a d.e senvolver a sua
opcións tan cómodas, afortunadamente aínda hai
quen teima en ser realista e entender que, para avan,
actividade dinamizadora en todo tipo de ámbitos
(empresas, institucións, asociacións, centros de
zar no proceso de nonnalización da nasa língua, fan
ensino, etc.)
faka neste país máis cámbios qúe o do milénio.+
)

T ampouco hai intenci-óns de poñer en marcha, coas

CONCHA COSTAS é presidenta. da
1
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Autárquicas
en Portugal
O diário PÚBLICO recenta a
ituación das autarquia en
Portugal. "Em 1832 exi tiam
em Portugal 796 concelho ,
mas ministro Passo Manuel
aplicou,lhes a tesoura extLn,
guindo duma a entada 455
dele . O reino ficou entao di,
vidido em 341 concelh .
número foi entr tanto
diminuido e 1 em 1878, o pai
tava dividid em 17 di tri~
tos e apenas 290 concelho no
continente e ilhas. Esta
tendencia invertera, e em
1954 e Portugal contava com
303 munidpio . Nas primeira
eleii;oes autárquicas dopó ,25
de Abril (1976), e tiveram em
di puta 304 Cámaras. as úl,
timas eleii;oes autárquicas 1 o
país tinha 18 distritos e duas
regi5es autónomas, 305 con,
celhos e 4.221 freguesias
(rnais 20 este ano). Na tabela
do número de freguesias por
município, Barcelos é o mai
recheado, com 89. Q<; cancel,
hos de San Joao de Madeira
(Aveiro), Barranco (Beja),
Brás de Alportel (Faro),
Alpiari;a e Entroncament
(Santarém), tem apena urna
fregesia. No recenseamento
eleitoral de Maio deste ano, o
número de inscrito ascende a

8.937.397 .•

Mulleres
contra a
violéncia
en Bolivia
LA RAZÓN de A Paz da con,

ta da folga das mullere de

Bolfvia contra a violencia
mentres se discute o proxecto
de lei contra o acoso. "A de
onte en A Paz foi unha
xomada protagonizada por
mulleres que botan man des,
tes recursos para dicir non ás
violacións, os asasinatos, a
tórtura psicolóxica e física e
en xeral contra o terrorismo
que a diário padecen as
mulleres en todo o país, as
máis das veces en secreto.
Dentro da campaña 16 días de
.activismo contra·a violéncia coas
mulleres celebráronse amanifes,
tación en Cochabp.mba, A Paz
e, pala primeira vez, en Santa
Cruz. Os rexistros de
denúncias en escritórios insta,
lados nas prazas públicas suma,·
ron milleirós de queixas por
maltratos de todo o país".+

Mesa pola NonnaUzación
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Como analisa a situación política, tendo en conta os resultados eleitorais do BNG?

Os resultados do nacionalismo
foron moi esperanzadores. De
repetirse estas porcentaxes
nas municipais obteriamos a
alcaldía das principais cidades.
Tamén hai que destacar que o
voto da mocidade foi nunha
parte moi considerábel para o
nacionalismo. lsto provocou
unha espécie de revolución política porque agora Galiza, por
vontade própria expresada
nunhas eleicións, asume o seu
caracter de nación, pon en
cuestión o estado das autonomias e abre a perspectiva de
que se teña que recoñecer un
estado plurinacional. En contrapartida, o BNG ten que ser
capaz de satisfacer as espectativas criadas, algo que é pos íbe I, pero que fai necesária
unha continuación do diálogo
coa sociedade e unha formulación actualizada das suas estratéxias, conservando todo
aquelo que xustifica a actividade do BNG, do ponto de vista
nacionalista, da perspectiva da
esquerda e da práctica reivindicativa. Esta reformulación tamén obriga a cuestionar cal seria a nosa posición no mundo e
moi especialmente cal seria o
estatu.3 de Galiza como nación
en Europa.
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·Camilo N()gueirg
'O _BNG·ten·· qu-e continuar o·diálogo coa sociedade_·eactualizar
'
as suas estratéxias'
9f> PAULA CASTRO

O MAPA POLITICO GALEGO VEN DE SOFRER UNHA FONDA TRANSFORMACION TRAS DAS ELEICIONS AUTONOMICAS DO PASADO 19 DE OUTUBRO. RECÉN ELEITO DEPUTADO DO BNG NO PARLAMENTO DE GALIZA, CAMILO NOGUEIRA ANALISA A RESPOSTA DA SOCIEDADE GALEGA ATRAVÉS. DAS URNAS E AS REPERCUSIONS QUE PODE TER NO FUTURO ESTE NOVO AfUELLAMENTO POLITICO, TANTO A NIVEL INTERNO COMO NO ESTADO ESPAÑOL. COMO ECONOMISTA CULPA DOS PROBLEMAS COS QUE SE ENFRONTAN OS SECTORES PRODUTIVOS GALEGOS AS DECISIONS POLITICAS TOMADAS DESDE MADRID E ADIANTA QUE UN GOVERNO DO BNG PODERIA COLOCAR A GALIZA A NIVEL EUROPEO EN DUAS LEXISLATURAS.

Tomando un pro~lema concreto como é o da produción láctea, que se enfrbnta á limitación do direito a traballar, como
din ós próprios :gandeiros, o
que se precisa $ unha intervención política ~n Europa. lso
nunca se deu' ner por parte de
Fraga nen por pa¡rte dos governos do PSOE e do PP no go- ·
verno central. Hai moitos problemas que se _íJlanifestan na
economía pero están provocados por decisións políticas, ou
sexa, se os labregos non poden producir leite ; non é porque non sexan i capaces de
competir, senón porque se lles
pon unha lousa'. que non ten
máis xustificacipn que unha
aversión política ~anifesta.

Coído que ainda hon desenvolvin todo o traballo que podo facer, pero agora, comó representánte do povo gal~go e do BNG
no Parlamento·, poderei contribuir máis a realiz~ción do noso
programa- e esp;ero que esta
contribución se váia acrescentando no futuro. En todo caso,
cando tomei a decisión de entrar no BNG fíxeno con todas as
consecuéncias . Airniña lealdade
ao nacionalismo :e a este proxecto non vai depender do papel que eu _persoalmente poidá
xogar.

Quérese apresen1ar o recital de
Fraga como un resultado extraordinário que se debe á sua figura, pero do ponto de vista
eleitoral é coma outros presi dentes autonómicos, como Zaplana ou Ruiz Gallardón. Polo
tanto , é posíbel vencer ao PP ,
mesmo apresentándose Fraga
de novo, e o BNG ten que contemplar a posibilidade inmediata
de conseguir a maioria absoluta
só ou con outras forzas da oposición . No momento no que o
nacionalismo galega sexa hexemónico , criarase un marco nacional distinto, con influéncia na
presidéncia do Estado e na de
Europa . Serán os outros partidos os que terán que cambiar .
O BNG é xa unha organización
unitária cun artellamento interno
plural e canto máis trunfe o nacionalismo galega máis trunfará
a unidade , eu non comparto
nengunha outra perspeitiva que
se contrapoña a esta.

Ten publicados diversos artigas sobre a história medieval
da Gallaecia. Po.rque centra o
seu interese neste periodo?

Como analisa a situación que
se apresenta, cunha nova reconversión industrial ou as
cotas lácteas?

/

Cal é o papel qU;e pode xogar
Galiza dentro da Unión Europea, tendó en conta que estas
agresións veñe~ provocadas
por directrices marcadas desde Bruxelas?

Como avalia a sua e-xperiéncia desde que se integrou no
BNG?
'

En todo caso, o PP segue a
governar por maioria absoluta.

Desque se artellou o modelo autonómico púxose de manifesto
que só os nacionalistas tiñan un
proxecto económico nacional
con dúas vertentes: unha posición contrária á agresión económica .contra Galiza que se manifestou no desmantelamento industrial e outra de confianza nas '
próprias enerxias da sociedade
galega. Asegurabamos que podían nacer actividades económicas, industriais, agrárias ou pesqueiras rendíbeis e competitivas. Desde o nacionalísmo galega, o mesmo reivindicamos unha política· distinta que apoiam9s ideolóxica e políticamante
o nacimento dun novo modelo
estatais que non' teñen.e·n conta
económico. Os gandeiros galeos intereses galegm:¡. A política
gas fixeron, contra vento e made privatizacións d.eseñada polo
ré, unha revolución agrária funPP en Madrid non entende que
damental, pe_r.o ao tempo per~
en Galiza ten un ha-grande inmanece unha postura de agrefluéncia a empresa pública e
sión que-'deriva de decisións

de duas lexislaturas de governo
-do BNG, Galiza recuperaria ou
acadaria un nível económico
comparábel_· a calquer outro país
europeu. Se non se fai isto teño
que ser pesimis~a porque as
medidas do governo Fraga son
consentidoras desas agresións.

A. PANARO

que no canto de privatizacións o
que se · precisa é que esta se
convirta nun dos motores do desenvolvimento económico. Hai
que ·seguir impulsando ese- mov.i mento d'e criación de novas

actividades, criar o emprego necesf!rio e tomar medidas políticas que impidan o desmantelamento. Nós contemplámolo no
programa de governo e estou
convencido de que nun proceso

O feito de que publicase alguns
traballos que atinxen basicamente á ldade Mé_dia, non im- ·
plica que o estudo que estóu a
tace( se centre nesta época,
senón na cuestión nacional hoxe. Pero para comprender o
agora -tendo en -canta que a
nación é unha mistura dialéctica entre tradición, condicións
materiais ·e vontade política- a
história vólvese fundamental,
sobre todo para explicar a materialidade do país e tamén como base da ideoloxia na que se
·fundamenta toda idea de futu- /
ro. Para facerlle frente á ideoloxia do estado español, a ldade
Média é vital, porque a historiografía oficial ten un dos seus
funda_mentos no castelanismo.
Pero o reino de Galiza tivo unha releván-cia peninsular na
. ldade Media as9mbrosa que foi
agachada pala historiografía
oficial para que non dese lugar.
a posicionamentos políticos
distintos. Tamén é necesário
lembrar que a meados do século X.IX o nacionalismo galega
xa estaba relativamente ben
pranteado pero atopou unha
sociedade tan agredida que esta non foi quen de recoller a
idea de autogoverno. Se se
compara a realidade do reino
da Gallaecia e a doutros reinos
que deviron en estados , o naso
non desmereceria nada. •

GAllZA ·
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A NECESÁRIA RENOVACIÓN DO SOCIALISMO GALEGO
\.

MIGUEL BARROS

Pode parecer pretenciosa a afirmación de
que o socialismo precisa un proxecto alternativo, en todo caso cada partido que se reclame socialista en Galiza, pode considerar
ou non necesária unha renovación. No meu
atrevemento penso nun espácio político
que teña o ideário socialdemócrata como
espácio ideolóxico común e no que poidan
confluir sen repugnáncia os nacionalistas
socialdemócratas (BNG poñamos por caso)
e socialistas galeguistas (PSded-PSOE, por
exemplo). Crear un espácio político non é
establecer un corsé ideolóxico limitador· do
proxecto próprio, se non máis ben articular
unha alternativa posíbel no ámbito da esquerda en Galiza con vocación de governo.

dos do 19-0 son a nasa peniténcia eleitoral.
Para recuperar a credibilidade precisamos
dun novo proxecto que sexa noñ só democrático, senon tamér:i.. participativo. Con vocación maioritária, pero non excluinte doutras forzas de esquerda e democráticas. Un
proxecto- para Galiza non fraccional, senon
vertebrador. Alternativo e realista. Esgorado
o sucursalismo orgánico o novo proxecto ha
de ser integrador e aberto. Incitador para a
xuventude polo seu talante anovador. Galeguista e claramente socialdemócrata.

Este cámbio de rumbo implica un partido activo, non contempladór da realidade, senon
transformador. Aurocrítico. Desmitificador
Empezo pola casa. O PSdeG ten resistido - do caudillismo e das solucións personalistas.
en Galiza.a presión eleitoral do nacionalisConfiado nas suas posibilidades como orgamo, pero non puido consolidar unha alterrtización política e non catastrofista. A nosa
nátiva hexemónica de esquerda e monocor.
alternativa do P.S. de G ha de ser optimista
Moitos pensamos que non era posíbel o bie crer firmemente nas solucións que propugpartidismo centripeto na periféria despois· na frente a resignación actual que espera do
de promulgada a Constitución do 78. Cenrival político vencedor facilidades para recutrp.lizar políticamente ao máximo o poder
perarse. O novo socialismo galego ha de erdos partidos de ámbito-estatal, resultou unguer un proxecto de cámbio que rexeitando
ha contradición que favoreceu o crecemensolucións alleas busque as próprias.
-to eleitoral dos partidos nacionalistas. O
Novos TEMPOS, NOVAS TAREFAS. A perPSOE ten pagado caro este erro en Galiza.
Non así en Andalucía, onde co realismo
plexidade do partido socialista de Galiza
político os nosos compañeiros afirman que
deriva da sua petrificación. A presión sobar "Andalucia lo primero". Tampouco en Exda organización exercida palas responsabitremadura ou Castela-Mancha onde Ibarra
lidades do poder institucional transmitiron
.ou Bono teñen moi presentes os intereses
ao funcionamento interno unha hipertrófia
dos seus paisanos. Democratizar o poder do
xerarquizadora e disciplinária. Liquidouse
estado, e aludir permanentemente ao perigo
calquer tipo de alternativa e mostrouse a
pantasma do separatismo, a modo "vade redunha descomposición, evidéncia escasa
tro" contra a reflexión autocrítica do noso
convicción política no funcionamento do
sistema. Este é o noso pecado e os resultatraballo en Galiza.

· A unidade do Estado e a Democracia poden perigar cós fusis nunca cós. votos.

erara e galeguista para superar á alternativa
da dereita no postfraguisrno.

Ancoarse ·ne5a etapa é un anacronismo impróprio dun partido vivo. Nos tempos que corren a realidade política discurre atraveso dun
debate no que a unidade do estado exibese
nunha rede de 17 nos cunha dinámica própria que non aceita fundamentalismos esencialista~ sobor do ser de España. España facémola todos, non só os depositários da sua
eséncia. Esta realidade..diversa non ten roáis
· inimigos que os das pistolas. Calquer outra
proposta por lonxana que resulte aos parámetros do partido socialista forma parte da realidade política que debemos aceptar democráticamente e democráticamente combatir.

Es:rRAMBOTE: Os PERIGOS DE "SOROCHE
ELEITORAL". Sempre resulta confortador o

A tarefa a que nos 'convoca o tempo que
· vivimos é ha de buscar unha alternativa de
govemo para Galiza. A nosa responsabilidade é facilitar a sua articulación. O desafio que se tiña plantexado o P.S. de G. Era:
ou só oun con nin.guén. Hoxe ternos que
elixir con quén. Ese é o comprqmiso ..E realista desbotar radicalmente a posibilidade
dunha alternativa co nacionalismo galega?
Pensamos seriamente que non. Parece pouco previsíbel que o nacionalismo intensifique o discurso independet:ltista, doctrinário
e descalificador coa esquerda autonomista.
Porque o BNG non atoparia o mesmo
apoio eleitoral, se en vez de pedir o voto
para a defensa dos intereses de Galiza, os
pedise para declarar -a sua independéncia.

É nese espácio entre os extremos sucursalis-

éxito, pero cando ven precedido dun longo
período de traballo e espera o prémio das
urnas ten efectos enervantes. Despois de
19-0 o nacionalismo radical acaricia a idea
dunha solución alternativa en solitário. Autosuficiente e maioritária. A tentación hexemónica instálase no ánimo dos políticos e
as bases xa fan apostas a resp~ito dos resultados dos próximos comícios. E o mal de altura, o soroche eleitoral, esa suficiéncia gabacha que humilla aos perdedores e non fai
doada a conformación de po íbeis alianzas.
Coñecemos ben ese mal, o eleitorado tamén, por iso o futuro previsíbel non pasa
por abultados resultados que fagan po íbeis
governos monocores. Aprender con humildade democrática o hábito de g vemar con
outros, decidir convencendo e pactar programas, forma parte dunha práctica política
á que non estamos afeitos.
En Galiza os socialistas temo unha experiéncia que podemos exibir con decoro: o
governo tripartito. Tamen fomos iniciadores da cultura do pacto no govemo central,
estas experiéncias ·permiten albiscar que,
fracasados os intentos hexemónico de calquera signo, fose posíbel acadar coalicións
en tomo a programas de govemo para unha
lexislatura, se fose o caso. Os socialistas xa
estamos curados de sobérbia, so cabe esperar que os nacionalistas non caian nela. •

ta e independentista onde eu vexo que cabe especular cunha solución socialdemó-

MJGUEL BARROS é
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que faga ou diga polo principio de autoriao andacio. Por conyicción, por dignidadade. A conciencia emerxente dos pobos,
de, por lealdade, e tamén por orgullo.
tamén. E nós eramos, cadráranos ser, a
"Que se avergüence el amo" -como diconciencia emerxente do pobo galega
xera Nicolás Guillén pala escravitude dos
despois da longa noite de pedra na nova
se~s proxenitores. Ningunha outra gratifisituación, no novo contexto político estacación que estaren en paz consigo e sentíbrecido após da frustrante transición que
rensé a xeito na sua pel e na pel das boas
tantas espranzas no imediato afogou e
xentes do común, os ilotas e os inocentes,
tanta militancia cívica desmovilizou.
os "escravos da ·terra" que dicía Castelao
Compría resistir e reconstruir pra lago redos labregos galegos. Poucas veces viran
nacer, avanzar e edificar a nova "polis", a
·en vida froitificar a semente, cáseque
nova cidade dos seres humáns galegos.
nunca tiveron ocasión de participaren na
seitura como o fixeran na arada. Mais as · Como escribira eu mesmo nunha ocasión
xa lonxán no tempo da miña efímera ducolleitas houboas, e recibímolas en herración como ser vivo, "só unha alborada
danza os que xeracionalmente viñemos
popular, coa conseguinte aceleración do
detrás. O Bloque rion estaría hoxe onde
tempo histórico, podía ter trocado a longa
Galiza é un caso singular. N on semella
está se non tivesen todos iles existido e
noite de p~dra en alba de groria". Comque as pestes propiamente ditas, as pragas
arado 'con sol, xis tra ou ~rebón.
pría retomar todo un proxecto colectivo
epidémicas, tivesen eiqui impacto análoen coordenadas de circunstancia, tempo e
go ao . de no u tras latitudes peninsuares e
Mais non todo, en absoluto, o recibimos
ritmo históricos diferentes.
en herdanza. Porque é ben certo que aleuropeas a partir do século XVI: nisto, o
gunhas formas pertinaces de .peste reproingreso de Galiza no ciclo demográfico
Pra un pobo que se consideraba derrota·moderno europeu seica foi históricamente
dúcense intermitentemente no tempo de
do pola Historia, sometido dende fóra a
mesmo prec"oz. Mais, en contrapartida,
xeito mutante, como unli,a metamorfose
unha consideración pexorativa no imanas dimensións económicas, política e da
kafkián que, durante o sono, transmuta
xinario .colectivo hispano, aferrollado
ética social, fenómenos epidémicos conao ser humán en araña - "o sano da razón enxendra monstros", que escribira
por un síndrome que se movía antre o
vencionalm ente confinados no pasado
auto-odio e o complexo colectivo de inhistórico máis ou menos remoto de moiGaya ao pé dun dos seus máis estarrecentes grabados . "As vellas inxustizas seguen
ferioridade, esta ruptura ten dimensións
tos pobos europeus, perduraron na nosa
en pé",' certificara Castelao no limiar do
potenciais enormes, posíbeis consecuenterra convirtidos en doenzas endémicas
cias até en boa parte imprevis(beis sobor
de diversa fasquia e gravidade· até os noseu album "Nós" pra argumentar a pral da
sos propios días. Con esta abraiante pecu- · sua publicación en pleno abrente da rIª
da dinámica interna <leste pobo e da sua
República española.
relación cos demáis e co aparello do Esliarida9,e, a saber: a: de seren adoito propitado.
ciadas e cultivadas polo poder estabelecido en cada momento.
Isa, só isa, mais mesmamente isa, foi o
Velaí tamén a direición na que coidamos
que fixo o nacionalismo galega na transiFrente a esas pestes loitou sempre, comción. Pagou pala sua ousadía -pois ousaque se move a vaga de fondo que percorre
bateunas sempre, o nacionalismo galega
día resulta ser- espresarse sen equívocos · e sacude as entrañas da sociedade na Ganunha cerimonia da confusión, praticar
liza actual, que está a transformala de xeidende que- existíu, mesmo denantes de ser
denominado ou autodenominarse dese
unha soa ética en tempos de "dobre moto moito máis veloz e profundo do que
podían percibir os que non esculcan na
xeito, seguindo nisto o vieira encetado
ral". E foi preciso reinstalarse na realidapolos seus ancestros máis remotos, os seus
nasa intrahistoria e que agora se abraian
d e dos feítos pertinaces prª avanzar no
da "emerxencia" do nacionalismo galega
precursores máis auténticos: os ilustrados
combate frente á peste nas. suas novas
no Estado. Iso que agora emergulla permodalidades de configuración e penetragalegos do século das luces, a ilustración
ción na realidade social do país. Comp.ría
ceitíbelmente na superficie non é máis
galega do XVIII. Dende Faraldo a Bóveque a escuma e o salseiro que erguen as
da, dende Aurelio Aguirre a Fole, dende
acertar nos diagnósticos, pronosticar con
Curros a Celso Emílio, dende Murguía a
fiabilidade, elaborar antídotos e rémedios
correntes e as vagas do mar de fóra cando
penetran na ría e baten co vento en conCastelao, dende Brañas a Sebastián Maraplícábeis, é dicer, alternativas progr~
tínez-Risco, como fixer.a n no XVIII os Lamáticas realizábeis, mesmo se ía tardar en
tra que sop vostedes. O vento local en
brada, Comide ou Sánchez, os "galegos
chegar a oportunidade de aplicármolas os
contra da maré e do mar de fondo: nunca
de nación" lúcidos, conscientes da identique as elaboráramos e posuíamos a fórun tal vento impedíu-que enchera o mar
dade colectiva, e honestamente compro- . mula auténtica. E logo lograr comunkar
cando abala.
metidos coa causa da liberdade, o benes- · e persuadir. Frente á incidencia da crise
tar e .a dignidade do seu pobo, foron, en
e<:;onómica no tecido industrial e laboral,
Neste contexto é donde hai que situar os
cada momento histórico, cada quen co
perante o. impacto da integración na Conoventa anos de A Nosa Terra como
prisma do seu. . peculiar ideario e cosmovimunidade Europea, verbo da índole do
moito máis que un aniversario feliz
sión da condició.n huil!án, foron, digo, o · Tratado de Maastricht, encol da probledunha continuidade no traballo; son a
equivalente dos doutores Rieux, dos Tamática sociolingüística do idioma e da
expresión da escrita de todo un pobo que
sua normálización.
·
rrou e os Rarribert camusiáns "avant la
ten hoxe o reto e o compromiso de ser
lettre", que combateron as pestes que paunha peza fundamental na construción
decía o país sen calcularen custes persoais - "Profetas do non" -alcuñábasenos . E
dunha prensa galega libre e da reafirmanen cobizaren honras, recompensas nen
apóstolos do sí -silenciábasenos. É sabición da produción cultural. dun país norgratificacións do poder. Mesmo ás veces . do que a persoalidade do nena comenza a
malizado.+
sen chegaren a crer, sen teren en ningún
afirmarse negando, afírmase de primeiras
caso a certidume_, de que podían vencer
meiante a negaciqn do que se lle ordea
XOSÉ M. BElRAS é o portavoz nacional do BNG
Co gallo destas efemérides, tense por costume facer un recordatorio máis ou menos ritualizado e loubatorio do camiño xa
andado e un desexo de prosperidade cara
o alén; mais neste caso, é dicer, cando estamos a falar de A Nasa Terra, primeirn
publicación periódica en língua galega a
partir da cal podemos xa fa lar·dun xornalismo moderno para Galiza compre facer
un exercic io de memoria histórica; traballo e reflexión que eu mesmo xa fixen na
Cámara de deputados do Parlamento Galego no momento da sesión de investidura na que o nacionalismo é xa alternativa
de g~berno:

0

O outro país
n canto Pérez Varela e Homero
Quintana deleitaban o paladar cos
derradeiros canapés oferecidos durante a inauguración dunha mostra pictórica dun artista ouren án, nas escadas da
Praza da Quintana, a tan ó dez metro do
acto gastro-cultral, un par de colegas de es
chamado músicos da rua entoaban cosoporte dunha vella guitarra un blues con
acento galega, tendo como único complemento culinário unha litrona. Nen
pe da cultura galega e decataron do
evento paralelo, nen ao pr tag ni tas do
bolo lles importou unha figa reren tan
perto as man que mant ñ n che o comedeiro para ilu trad e b n f: rta á
xentes intelectualmente correct .

E

A poucas horas da roma de po esión de
Xusto de Benito na Dirección Xeral de
Fomento de Emprego, tres mil eiscentas
persoas en paro compiten por e enta
prazas vacantes na limpeza da Xunta.
Tentando resolver entre e o que vai colocado á dereita do comen al é a copa de
auga ou a de viño branco. O novo re ponsábel nacional da loita conrra o desemprego ten plans de máis entidade que
un médio cento de pastos de trabnallo
con cargo aos orzamentos público e aos
opositores preocúpalles máis, con diferenza, saber ganduxar ou as setecentas
pesetas formas de picar as patacas que as
veleidades oníricas do especialmente designado por Manolita Besteiro para aminorar os cadros estatisticos do paro. ·
Os cinco integrantes do taff de Sanidade, que foron os últimos en tomar posesión, van ter como principal cometido
manter ocupados os fins de semana de
Romay Beccaria con acto promocionais da sua fgura. Desde a apertura du
novo cemitério para mascotas derivados á criación dunha fundación para
coxos da perna do médio. O ca o é telo
con foto na pren a do fin de emana.
Aos asociado da Seguridad S cial
consómelles pouca saude a campaña
permanente do inimigo de Cuiña na
loita sucesória. As dore de cab za ch gan polo lado do medicamentaz e a
ineludíbeis listas de espera con mái números que a loteria española do nada l.•
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Os sindicatos reclaman a. cesión para fines ag~ários .
.

OTribunal Superior anula o decreto -de liquidación e
extinción das Cámaras Agrárias

·oGoverno central terá
que apoiar a meHora
da electrificación rural
A Comisión de lndústria do
Congreso dos Deputados aprobou instar ao Governo español
a que dea cumprimento ao plano de electrificación rural de
Galiza. Na proposición pédese
ao Governo que a n'ova lei do
sector eléctrico teña en conta
as especificidades próprias de
Galiza como un país produtor
excedentário de enerxia eléctrica que segue apresentado graves déficits de subministración
nas zonas rurais. O convénio
asinado entre o Ministério de
lndústria e a Xunta de Galiza
de Abril do ano pasado dispuña
un orzamento de 18.000
millóns de pesetas á cárrego
do Ministério para as obras de
electrificación do coñecido como Plano Mega. Esta cantidade debía desglosarse en tres
anualidades. Sen embargo en
1996 lndústria non destinou
cantidade nengunha e este ano
investiu 3.500. •

O Tribunal Superior de Xustiza Galiza ven de fallar a fa- ·
vor dos sindicatos -Sindicato Labrego Galego, Unións
Agrárias e Unión Sindical
Agrária- no caso do recurso
contencioso administrativo
no que solicitaban a anulación do decreto de liquidación e extinción das Cámaras Agrárias. Os sindicatos
reclaman parte do património das Cámaras e agora terán que ser consultados pola Administración. O património das Cámaras estímase
en 3.000 millóns de pesetas.
O detecto procedimental toi o
argumento empregado polo Tribunal para anular o decreto da
Xunta de data do 12 de Xaneiro
de 1995 que extinguía as Cámaras e liquidaba o seu património. Para tomar a sua decisión a Administración galega
omitiu o ditame dun órgano consultivo que non estaba constituido naque! momento e ao que tiña que dar audiéncia, estima o
alto tribunal. Segundo a senténcia, ante a inexisténcia deste organismo, a Xunta tiña que ter
inquirido ao Consello do Estado,
pero non fixo tal.
Os principais perxudicados pola
omisión da Xunta toron os sindicatos que non puideron facer
valer os seus direitos como lexítimos representantes dos agricultores. As centrais entenden
que, na liquidación do património das Cámaras , a Xunta procedeu de maneira clientelar adxudicando ese património a

Sogama di non á Coruña
cando a cidade xa
se desvencellou do plano
O Sindkato Labrego Galego, Unións Ag.r árias e Unión Sindical Agrária -autores do recurso contra a Xunta- exixen o usa do Patrimónia das Cámaras para fines agrários_.
_
A. PANARO

quen non correspondian, como
moitas veces a insitucións da
mesma sintonía política. Sinalan
tamén os sindicatos que a Xunta inorou os lexítimos direitos
dos labregos , facéndose cun
património que estes toron
criando durante anos.
Segundo teñen estimado as

centrais o património de cesión
e uso das antiguas Cámaras
Agrárias ronda os 3.000 millóns
de pesetas. As centrais exixen
parte deste património e o seu
uso para fines agrários. Agora a
Xunta deberá conceder audiéncia aos sindicatos máis representativos do sector. Segl!ndo
valorou Xose Manuel Cendán,

portavoz do SLG, a decisión do
Tribunal obriga á Xunta de Galiza a recoñecer aos -sindicatos
máis representativos como interlocutores e "non só a Xóvenes Agricultores como fixo até o
momento". No novo proceso a
Xunta de Galiza, antes de tomar
unha decisión, terá que negociar co sector agrário.•

-

O presidente en funcións de
Sogama, Xesus Palmou afirmóu que o deseño do plano
de resíduos tóxicos deixa fóra á Coruña e as instalacións
previstas non poderian
incorporar a carga de lixo
xerada pola cidade. O presidente de Sogama está á espera de ceder o ·cargo ao titular da nova consellaria de
Medio Ambiente e fixo estas
declaracións á salda da reunión en Bruxelas na que se
concretou a concesión de
case doce mil millóns de pe- .
setas para o plano de incineración da Xunta. Palmou precisou sen embargo que os
pequenos concellos que non
asumiron o proxecto de incineración si poderán sumarse
ao plano polo nível de lixo
producido.•

Francisco Rodríguez di
que a UE é un mercado
sen participación cidadá
_O voceiro do BNG Francisco
Rodríguez destacou no debate
do Congreso sobre o cúmio de
xef es de governo e·n
Luxemburgo que a reunión deixara claro que "a Unión Europea só pretende ser un mercado único baixo o control do
Banco Central Europeu". O deputado galego denunciou que
o Governo español vai eludir
calquer debate sobre o proxecto da UE aos cidadáns nun
modelo no que se aposta por
"manter o aparello dos
Estados, pero non se e)(plica
con que instrumentos o Estado
Español por exemplo vai poder
mahter ur:iha política económi-·
ca, fiscal e laboral consoante
cos seus intereses". Rodríguez
lamentou asimesmo que o documento aprobado en Luxemburgo non apresentara
medidas para que o agro galega sexa competitivo.•
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Non ere que nível normativo,
nótase a auséncia de medidas
anteriores á reciclaxe que deberian permitir a redución da
xeración do lixo?
Dos tres princípios redución,
reutilización e reciclaxe, aos
concellos quédanos a reciclaxe
dunhas cantidades de lixo insostíbeis. Hai que facer un esforzb
lexislativo e desde outras instáncias administrativas para desenrolar estes princípios e cumprir a
Carta de Copenhagen de desen-,
volvimento sosüdo das cidades.
A Administración autonómica está en contra ao levar a cabo planos como o de Sogama, que esta primando a incineración antes
que a reciclaxe. Sogama castiga
aos concellos que reduzan o lixo, porque abriga a pagar o
mesmo ainda que se reduzan os
resíduos entregados.
Fálem~

l 8 DE DECEMBRO DE i 997

Concelleiro de Meio Ambiente da Coruña

Non hai presión política da
. Xunta e da Fenosa por mor dun
plano alternativo a Sogama?
Até o.momento non a -houbo e
actuamos ·con independéncia,
pero poderia habela no futuro.
Tomamos deeisións claves para
o futuro, que son a reciclaxe até
ás últimas consecuéñcias e desbotar a inCineración. Ternos que
xestionar alguns permisos e espero que non haxa interferéncias
nas traniitacións autonómicas. ··

. ,.

Pedro Vasco
'Sogama primeiro optou pala incineración .edespois
comezou apensar no lixo'
-0- HORÁCIO VIXANDE

O derrubamento do verted()iro coruñés
de Bens foi unha catástrofe que levou ao
concello a abordar un plano de xestión
de lixo que desbota ·a incineración e

aposta pola reciclaxe. Nesta entrevista, o
concelleiro de Meio Ambiente, Ped(o Vasco, expÍica as tiñas xerais-do plano e estabelece unha comparación co de Sogama.

-neradora seria importante. Non sei
se isto deixa en vía morta a Sogama, parece que xa está a contra. tar obras. Contado, ainda adn::iitindo a incineración, que eu non admito, primeiro haberia que saber
canto hai que incinerar,· e iso sábese poñendo en prática medidas
de reciclaxe. Se en princípio instalan un sistema de incineración para a totalidade do lixo, cando reci-.
cien a incineradora quedará a
meio uso. Se non se recicla primeirá-quer dicer que non se pensa reciclar nunca. Sogama primeiro optou pala incineración e despois comezou a pensar no lixo.
Decidiron producir electricidade e
logo se perguntaron como, e a
resposta foi queimando lixo.

Desastre de Bens
Pero Palmou pode dicir que
na Coruña están pola reciclaxe porque caiu o vertedoiro.
Si, pero o máis cómodo para nós
era dar o lixo a Sogama e non
preocuparnos . Mais isa non é sacarse un problema de enriba, é
aplazalo. Se a planta de Cerceda
chega a contaminar o encaro de
Cecebre, non quera ser cómplice.

Despois de Bens se cadra é precisa unha valoración política.
No momento que sucedeu o de
Bens a decisión de peche estaba
tomada. O selado adxudicouse
estes dias. Desde eu entrar en
meio ambiente encarguei un proxecto de peche. Buscamos fundos europeus, fundos POMAL, e
estabamos na fase de discusión
dalguns flecos con Madrid cando
se produciu o derrubamento. Se a
discusión con Madrid non dura
tanto non teria caído. Outra causa
é que este fei1o abrigara a reflexionar sobre o futuro do tratamento dos resíduos sólidos na cidade.

do prezo.

Os prezos que dá Sogama son
os de unha soa parte, que é a
incineración. En teoría só se incinera o lixo que non se recicla,
pero non é certo porque ninguén está a reciclar. Por iso teñen que dimensionar a incineradora para a totalidade dos resíduos. Que vai pasar o dia no
que os concellos, cumprindo
abrigas de instáncias 's uperiores ; como a Unión Europea, pasen a reciclar o lixo? Que a incineradora quedará a metade de
capacidade e a ver quen- a
amortiza. Dese modo, primeiro
que haberá que pagar pola incineración e despois pola reciclaxe ..En princípio O$ prez os nosos
é os de Sogama son similares,
pero os nasos están garantidos.
Os ·de Sogama dependen da
enerxia eléctrica, da .tecnoloxia
que se aplique ... e <:las medidas
c;ie reciclaxe que terá que asumir no futuro, que incrementarán a factura. As garantias do
custe de Sogama son revisábeis
anualmente e dependen de mil _
, factores. Todas as variábeis que
se empregan no naso plano están controladas e non poden sofrer cámbios.

Por que a reciclaxe?
Percorremos todo o mundo visitando todo o que hai que visitar
para tratar o lixo. Coñecimos todos os sistemas, os de plasma,
os tradicionais, os de incineración ... Sistemas que son antigos e que ninguén usa. lsto hai
que dicilo, en Europa non se están montando incineradoras, estase exportando a tecnoloxia
aos países menos adiantados.
Dentro de moi poucos anos a
UE vai dedicarse a financiar o
peche de incineradoras.

Non valoraron a posíbilidade
de chegar a acordos con Sogama se cámbia a sua filosofia?

Explicación do proceso
Pode descreber o plano?
O sistema básase na separación - tará preparado como un vertedót=
ro moderno, ·con selado do vaso e
do lixo en orixe. Habérá duas bolextración dE? gases e recollida ,de
sas; unha de matéria orgánica e.
lixiviados. Aspiramos a chegar, a
outra de inorgánica. Apostamos
un 25 ou 30% de rexeitamento,
claramente- pala compóstaxe, xa
que é o-equivalente ao que ten
que a matéria orgánica represenunha incineradora, pero sen cinza
ta a metade do refwgallo. Tamén
a pé de forno nen volátiles, que
· irnos .producir metano e enerxia
son tóxicos e perigosos.
eléctrica por un valor de 250 millóns anuais. A bolsa de inertes irá
a unha planta na que. se separa- _ Hai prazos, ubicacións e cus·
tes?
rán manualmente todos os plásticos, papel, cartón, metais ... A esCalculamos qu~ en un ano, destación incorpora a novidade no
Estado dun disociador automático· de o comezo das obras, traballaremos a pleno rendimento: aprode plásticos menores. Cada unha
ximadamente en Febreiro do 99.
das partes que se separan embáIrnos implantar de forma gradual
lanse e comercialízansEJ. O que
a dobre bolsa, por bairros, cunha
non é reciclábel vai a un depósito
campaña moi intensa na primeira
temporal en bal.as inertes que non
vai, producir olores, gases ou lixi- - época e moi prolongada no temviad.os, ainda que o depósito espo nos coléxios; cun aula meio

1 '

ambiental na própria ~ planta; con
bolsas de estudos de meio am. biente ... Calculamos que debe-·
mos estar nos ~eios de comunicación e nos coléxios entre cinco
ou seis anos como minimo. A
resp_eito da ubicación da planta e
do vertedoiro de inertes, que non
é contaminante, estarán nos terreas colindantes á reffneria, xa
que· é unha instalación industrial
que encaixa na zona. Chamamos· depósito temporal ao verte- .
doiro porque se un día hai tecnoloxia para _
desfat:ernos dos resíduos inertes, usarémola. En cahto aes custes, a tonelada sairá a
4.500 pesetas. O plano global é
de seis mii e pico millóns de in- ·
vestimento. lso é sen axudas,
pero entendemos que podemos
chegar a un ·mínimo de financia- .

mento do 50% por parte dos fundos eüropeus -non eremos que
nos fináncie o Estado-, algo que
deixaria o prezo da tonelada nas
tres mil pesetas. De todos xeitos,
o concello non aporta nada, isto
págao a empresa concesionária
-á qüe se adxudicado o servizo
por un periodo de 20 anos-. O
concello paga por tonelada qe lixo que entregue. Hai que manter
un mínimo para amortizar as instalacións, pero na xestión ·pódese reducir o refuga11o que se
aporta e,con el a factura.

Asi desaparece un dos principais aportes que ia ter Sogama.
Pode ser un problema para Sogama porque a cantidade de lixo que
aportaría A Coruña a pé de inci-·

Si. O ideal seria que Sogama fixera un plano similar ao naso ,
comarcalizado e para toda Galiza. Nese caso integraríamonos
de contado. O noso non é desmarcarnos, pero non podemos
avalar un sistema que é ruin.
Non irnos aceitar a incineración .

Que fará a mancomunidade?
Grande parte dos concellos vaq
unirse; algun , se cadra por imposicións políticas, non o fará. Tramitamos este proxecto pola nosa
canta porque non tiñamos tempo
para constituir unha entidade que
xestionase o plano, pero tivémos
en conta aos outros municípios,
que terán os mesmos direitos que
nós e estarán en igualdade de
,condicións. A ver se somos quen
de que cunda o naso exemplo e o
do Morrazo, onde xa funciona un
plano de reciclaxe moi loábel , e
apúntase alguén máis, ainda que
' o desexábel seria que a Xurita
pulase por un plano global. •

./
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AAudié~cia de O.urense abriga a Isaac Vila acumprir unha senténcia do Supremo

O PP perde o seu prindpal axente eleitoral na Lími.a
ao se·r inabilitado o alcalde de Xinio
',

*

(
H.V.

O alcalde de Xinzo da Límia,
Isaac Vila (PP), aférrase ao
seu posto mália que a Audiéncia de Ourense ditou un
auto no que exixe o seu imediato abandono do posto que
ocupa para cumprir a condena de tres anos de inabilitación para o exercício de cargo público por facer que a
Deputación efectuase adquisicións nunha drogueria da
sua propriedade. Ante a pretensión de Vila de continuar no
concello, o presidente da Deputación, Xosé Luis Baltar (PP)
tivo que suxerirlle que aceitase
o cumprimento da senténcia.
O PP de Ourense, incluido Xosé
Luis Baltar, confiaba en que a
orde de GUmprimento da condena fose aplazada pola apresentación dun recurso de casación
diante do Tribunal Supremo
-que en segunda condenara a
Vila a tres· anos de inabilitación,
despois de que incialmente a
Audiéncia de Ourense o condenase a nove anos de inabilitación . Pero non foi asi e a Audiéncia de Ourense deu un 'prazo de dez dias para deixar a alcaldía e o cargo na deputación
provincial. Ante o auto, Baltar
asegurou que terá que ser Vila
quen decida se segue adiante
co recurso de casación . Neste
sentido, o PP de Ourense renúncia a seguir por esta via e
suxire a lssac Víla que demita.
Saltar chegara a presionar á
Audiéncia de Ourense para que
non apresentara o auto. O presidente provincial do PP mencionou a eventualidade de que
en meio ano o Supremo emitise
unha senténcia absolutória por
mor do recurso de casación
apresentado por Vila.

Rede clientelar
Segundo os avogados de Vila,
este non ten por que abandonar a
alcaldía, xa que a inabilitación é
especial, non absoluta. Os letra-

PP e Xan Fernández
non chegan ci un acordo
sobre os orzamentos
do Ferrol
A coalición de Governo no
Ferrol ten dificuldades para
pechar os orzamentos para
1998, xa que hai diferéncias
entre o Partido Popular, ao
que pertence o alcalde·xan
Bla~co , e lndependentes
polo Ferrol, a organización
d~ Xan Fernández. Mentres
o alcalde asegura que o
_principal problema estriba na
partida que levará o capítulo
destinado a investimentos, o
concelleiro de Facenda, Xan
Fernández, di que unha edil
popular non aceita axustes
na partida correspondente ao
seu departamento.
Ao parecer hai unha
diferéncia de 200 millóns, por
iso a crise fai temer que sexa
unha mera escenificación
para simular diferéncias
ideolóxjcas nos dous partidos
que governan a cidade .•

A Xunta paralisa
a urbanización da_praia
viguesa de Samil

Mália que Vila ten que marchar, o PP non abondonou pofitica'!lente ao alcalde inabilitado( Saltar d!Jto qu~ traballarr~ ao seu corán.

dos interpretan que chega con
que deixe o seu cargo de deputado provincial. En todo caso, achegados de Isaac Vila aseguran que
non deixará vacante o posta de
presidente do Instituto Ourensán
de Desenvolvimento, lnorde,.. xa
que non é un pasto de eleición.
A pretensión de Isaac Vila de
quedar á frente da alcaldía e do
lnorde pon de manifesto a sua importáncia como axente eleitoral
popular. O político de Xinzo tamén preside a Mancomunidade
de Municípios e como tal dirixe un
sindicato de alcaldes de releváncia eleitoral que emprega organismos paralelos como o lnorde para
manter a hexemonia popular en
Ourense. O emprego por parte do
PP de fundacións e institucións
semellantes para eludir o control
democrático e asi tender redes

clientelares coll~ítadoras de votos
foi denunciado tanto polo BNG
como poi<? PSOE.

da para substitµir á Vila no seu
posto ~e deputado p_~<?vincial.

· o -alcafde de-Xin.zo -foi condena- .
do en primeira iñstáncia pola
Audiéncia de -Ourense a nove
anos de inabilitación especial
para o exercício de cargo público por uñ delito de negociación
proibida a funcionários. Posteriomente, esta condena foi rebaixada en segunda instáncia
polo Tribunal Supremo, diante o
_que o alcalde de Xinzo apresentara recurso. Vila aprobou que a
O PP de Ourens_e xa designo.u
Deputación pagase facturas por
substituto para Vil~ á frente da
alcaldía de Xinzo da Límia, trávalor de diversas cantidades á
tase de Ramón de la Fuente _Droguería Agrícola S.A., empreGalvár:i, que ocupou o tercefro
sa coa que ten relación de propriedade~ A denúncia contra Isalugar na lista eleitoral do PP en
Xinzo nas últimas eleicións- muac Vila tora formulada polo
nicipais. Por outra banda, o al:.
PSOE en 1993. Despois dun
calde de Baltar,_Xosé Garcia · · complexo proceso xudicial a
Sanmiguel, é- a pérsoa designa- · senténcia execútase agora.+
Mália que Saltar convidou...a \fila
a cumprir a senténcia, o -presidente da Deputación ourensá
non abandonou políticamente
ao alcalde, xa que asegurou
que el seguirá a traballar ao.seu
carón, ainda que isto lle. obrigue
a reformular a sua a sua posición política.

A Consellaria de Política
Territorial decidiu vetar a
urbanización da praia
viguesa de Samil, onde o
Govenro local pretendía
autorizar a construción de
. vários edifícios
residenciais. A resposta
viciñal-á medida, segundo
a oposición municipal do
PSOE e o -eNG, forzou á
Xunta a negar a
urbanización desta parte
do litoral.
A Dirección Xeral de
Urbanismo atopou
deficiéncias na redacción
do plano de construción e
o Concello vigués dixo que
as diferéncias son
técnicas, non políticas.
Esta afirmación ven a
negar que haxa un
enfrentamento entre o
alcalde de Vigo, Manuel
Pérez (PP), e o conselleiro
Xosé Cuiña. +
·
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.R eunión con Pujol
MANUELCAO

A visita do líder do BNG, Xosé Manuel Beiras, ao Presidente
da Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha ter con seguridade
gran importáncia para a futura evolución política de Galiza.
Era unha anomalia histórica que o principal interlocuto r do
nacionalismo democrático catalán en Galiza fose un político
importante moi ligado á DLtadura franquista. O enorme paso
ad iante das recentes eleicións autonómicas catapultou ao
BNG ao primeiro plano da actualidade estatal, sendo xa unha
forza a ter en canta no espácio político imposíbel de ningunear
como 1se fixera antes. Non hai máis ca ver aos meios de comunicación manexados pola Xunta furtar imc;ixes, son e contidos
a este encontro da segunda forza política galega para darse
canta de que este é o camiño axeitado que ten que seguir o na- cionalismo galega para goyemar próximamente.

ANXO IGLESIAS

Os traballadores de Barreras seguirán mobilizándose.

Pésie ás informacións que indican que a venda do asteleiro vigués de Barreras está xa consumada, os
· traballadores continuaron mobilizándose igual que en dias p·asados. Ao peche desta edición estaba prevista a saí.da dunha grande manifest;:ición en Vigo, apoiadq pola maioria dos sectores cidadáns. Traballadores e opinión pública son críticos coa privatización que pon un asteleiro rentábel en mans dun grupo
empresarial, comandado por vários dos actuais directivos da empresa. -Na memória da bisbarra ainda es- tán recentes os exemplos de vendas fraudulentas de Motores Deutz e Grupo de Empresas Alvarez.+

Os traballadores estudan radicalizar oconflito
mentres denúncian práticas antifolguistas da emprésa

A patronal de Clesa convine nun pulso

a folga indefinida por un convénio próprio ·
O proprietário da leiteira Clesa,
Arturo Gil , vicepresidente da
CEOE , está a converter a folga
indefinida nesa empresa nun·
pluso cos traballadores e coa .
Confederación lntersindical Galega. Gil non dubida en bordear
a legalidade no que respeita ao .
direito á .folga para non aceitar
unha suba liñal de 5.000 pesetas e asinar un convénio de em. presa. A Inspección de Traba,llo
pasou por riba das práticas antisindicais da empresa ,mentres o
cadro tle persoaJ estuda radicalizar o conflito.
Clesa está en folga indefinida
desde o Martes 9 de Decembro.
O seu comité pretende desvencellarse do convénio estatal e
asinar un de empresa, ademais
de conquerir unha suba salarial

liñal de 5.000 pesetas por traballador. Os sindicatos desconvocarian a f.blga se a dirección
aceitase a suba pr.o posta por
eles. A partir dai comezarian a
negociar o convénio. A -patronal
aterece un incremento dun
2,6%, a conxelación da· antigüidade e un aumento da flexibilidade laboral.
As diferéncias entre patronal e
comité tiveron como· consecuéncia unha convociitória de folga
inde.f inida que segue o 100%
dos oitenta traballadores da
área eje produción e unha porción mínima dos cuarenta e cinco técnicos e integrantes do
.persoal de administración, sobre
os que, segundo a CIG, a dirección exerce únha presión des- .
mobilizadora. Contado , unha 1

parte dos traballadores de colo
branco non secundan o paro por
própria vontade . . ,
Segundo a CIG, q patronal non·
dubidou en -destinar a labores de
produción a alguns técnicos e
traballadores da administración.
lsto restou forza á folga indefinida, xa qüé a Inspección de Traballo escu~fouse en baleiros legais para non actuar contra esta
prática -que a CIG estima que
vulnera o direito á folga . Outra
prática antifolguista exercida pola
empresa é a subministración de
. leite desde Madrid e Barcelona.
A maiores, segundo denúncia a
CIG, nesta folga Clesa canta co
apoio da Delegación do Governo. Un ha rotunta ,intervención
dos antidistúrbios impediu a acción dos piquetes informativos na
factoria de Caldas. Para o secretário xeral da CIG-Alimentación,
Xosé Piñeiro, a actuación policial
. foi desproporcionada, máxime se
se compara co que fan os anti- ,
distúrbios en conflitos de maior
intensidade, como o que nestes momentos vive Barretas"
Até o momento de nada serviron as duas reunións mantidas
entre sindicatos e patro.nal para
tratar de chegar a un acorde no
. relativo a esta_folga, Venres 12
de Decembro e Xoves 18. A .
CIG indica que a patronal non
quixo negociar nos dous int~n
tos de conciliación -habidos.

Rúa Médico Rodr1guez 5, Local 8
~
Tel 14 ZS 99 •A CORUÑA

Para o Venres 19 está previsto
un pleno no Concello de Caldas
para amasar a solidariedade
cos folguistas, que tamén pediron o apoio do conselleiro de
Agricultura e do Consello Económico e Social.+

A reunión co lider de CDC supón para o BNG un recoñec mento explícito da súa importáncia como grupo nacionali ta e
reforza a posibilidade de avanzar, ainda mái , cara po icións de
realismo político e social mediante o diálogo e/ou a integración nas fileiras do nacionalismo de colectivos ociais m derados e máis centrados da ociedade galega. O PP non ten por
qué ser o interlocutor e repre entante privilexiado de moit
dos empresários <leste país que pouco ou nada deben ás políticas deseñadas e aplicadas por un Executivo ó empeñado en
manter e afortalar unha custosa rede caciquil (co novo governo da Xunta seguen a aumentar o número de altos cargo ), en
dominar todos os meios de información e en asfixiar toda tentativa de creatividade e innovación que non e tea debidamente controlada. O sometemento da sociedade civil galega non
va( continuar indefinidamente e a iso pode contribuir o feito
de que o-proxecto político nacionalista apareza definitivamente homologado a outros xa exitosos no Estado español.
A ninguén se lle escapan as diferéncias entre Galiza e Cataluña: pero existen tamén moitos elementos comúns, en particular, os referidos 'Ci história de desencontros co Estado centralista español. A presión a favor dunha redefinición do Estado
nun sentido plurinacional será claramente superior canto
maiores sexan as forzas políticas e sociais que o reclamen. Engadir a dúas CCAA ricas como Cataluña e Euskadi a pre ión
galega rompe vários esquemas errados pero moi extendido polo altavoz -dos meios de comunicación españois incapace de
asumir e intemalizar a existéncia da pluralidade cultural e idiomática de xeito natural e non forzado.

Beiras e Pujol reuníronse na

Generalita~

o dia 1O de Decembro.

'O PP non ten por qué ser o
interlocutor e representante
privilexiado de moitos dos
empresários <leste país."
En todo caso, cada CCAA deberá manter as súas estratéxias de
desenvolvemento e negociación política libremente formadas
segund0 as características económicas e sociais de cada sacie- ·
dade e segundo as preferéncias eleitorais materializadas na correlación de forzas existente en cada momento.
nacionalismo galego ten bastante a gañar adoptando estratéxias de colaboración sólidas cos nacionalismos moderados vasco e catalán
e non debería preocuparse polo aparenté antivasqu ismo ou anticalan'ismo existente en Gali~a. A elite española sempre será
antinacionalista pero o cidaqán galega corren:te está nas antípodas e só un predomínio mediático abafante mantén mitos
tán rematadamente falsos . +
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tes. E..a cervexa. Un nutrido gru- po de antimilitaristas pasea bandei ras. galegas pala cidade. Os
madrileños talan moito e doadamente. ¿Sois del Celta? Outros,
máis postas no que significa unha estrela vermella advirten ao
grupo. Hai skins na zona. Algun
xa se deixou ver. Ao cabo, nada
sucede.

.
Os mozos e mozas que viaxaron en autabus desde Galiza foron bloqueados polo policía ás portas da prisión.

M.L.C

Crónica dos cento vinte galegas que visitaron aos insubmisos presos no penal militar de Alcalá

Seiscentos quilómetros e cincocentos met~s
Elias e Ramiro ha11 estar durmindo. Ou pode que estean tumbados nun catre cos olios cravados no teito. Pensándo no mar. Ou
na brétema. Ou nun recuncho quente onde tomar un café cos
amigos. Os venres a estas horas -unha da mañá- a mocidade anda de esmorga en Compostela. Quentes de alcol na noite fria, saúdan a outros mozos que se dispoñen a sub-ir nun autocarro de
dous ptsos. Onde cara/lo irán? Os mozos do autocarro gardan
-0- MIGUEL LÓPEZ CALZADA

Bromas macabras. Se temas un
accidente quen leva a piar parte, os do piso de arriba ·ou os de
abaixo?. Bromas m·acabras. Pero non seriá o primeiro familiar,
compañeira, amigo que marre
nas estradas por ir ver un amigo, compañeira, familiar preso
lonxe da sua terra. Hai provisións, comida e bebida .. Hai morql alta. Menudo tute de viaxe.
.Hai tamén causas que cambian
a perspectiva coa que mirar o
mundo. De seguida, brétema no
piso de arriba. A paisaxe nouturna; alumada pola lua, xorde
cambia.nte, estrana, densa perante os ollas vermellos. A realidáde defórmase e cambia con
cada inspiración. Algunha xente
ri ás gargalladas, probabelmente sen motivo. A xente que ri ·é
feliz, alomenos durante ese infre. A xente que ri pensa que hai
causas que non deberian estar
proibidas. Como a conciéncia.
. Como a brétema. Como a insubmisión. O autocarro achégase á Coruña. Abren as portas e
a néboa asulaga as ruas. Suben
máis mozos e mozas antimilitaristas. Nalgunhas facianas, nalgunhas voces, os efectos de teren agardado nos bares polo
transporte. Ao cabo, aparece
de novo o doce arrecendo dos
neboeiros e a xente vai procurando xa a posición máis cómoda nas butacas e as cabezas

Un pequeno grupo de amigos e
familiares adiántase até a prisón militar de Alcalá para visitar
aos presos. Uns a Elias e outros a Ramiro, xa que as autoridades da penitenciaria non permiten -hoxe- que se misturen
as visitas. Porque non. Separados por un cristal, a xente que
tala con Ramiro non pode darlle un bico, unha aperta a Elias.
E viceversa. Os dous insubmisos están tranquilos. Asumiron
xa a sua sorte e tentan afacerse a vida na cadea. Cantan co
apoio das visitas, case diárias.
Antimilitaristas madrileños, familiares, deputados, alcaldes,
amigos, compañeiros galegas.
E tentan dignificar as condicións de vida na prisón, non só
para eles, senón para todos os
presos . Hai un.terceiro insubmi.so en Alcalá. E Plácido Domínguez, un cura de Elche . Entre
os tres axudan ao resto dos encarc erad os a facer valer os
seus direitos. Recursos e instáncias fronte aos abusos. Non
asisténcia médica, recurte das
visitas, proibición de sair ao pátio. E máis. Ante esta combatividade, os celadores tentan poñer na sua contra ao resto dos
internos. Son presos con condeas curtas e nível cultural baixo. Non todos. O xeneral Galindo e o coronel Perote comparten vivenda cos insubmisos galegas. Pero non se ven. Na cadea hai clases. Tamén .

Unha carreira de can
. pancartas e megáfonos no IASA verde-crema. Seiscentos qui. lómetros para visitaren a dous compañeiros. Certo, seria máis
doado quedar con eles nunha taberna, disfrutar tamén da noite
compostelana. Pero os dous compañeiros non están de, grao a
seiscentos quilómetros da sua casa. Están presos por seren
antimilitarrstas, por seren insubmisos. Na prisón militar de Alcalá tamén é noite. Elias e Ramiro han estar durmindo. Ou non.

Cinco da tarde, hora de manifestación. Nérvios pala posíbel represión policial. Unha longa ringleira de bandeiras, de pancartas , de mozos e mozas antimilitaristas avanza cara a prisón militar. Gaitas e pandeiretas. PoJicia
proseguen viaxes patal~las á
estratéxia da Asemblea Napátria!- berran desde diante. Que
Nacional e Garda Civil. Detrás
real. Lugo. Máis xente. Empanacional · de Obxección de
dis, oh? lsto aínda é Galiza- sendeses barrotes/ hai presos de
Consciéncia. Segundo a ANOC,
das! Os viaxeiros devoran o
téncian do outro extremo. Escuriconcíéncía. Consignas, músicas,
convite.
o Exército Español debe encadade. Luz. A cabeza, de volta no
festa e carraxe polos compañeirar a sua responsabilidade no
sítio. O mencer castelán descoros presos. De seguro que Elias
Non se tala a penas de ·Elias e
tema da insubmisión. Ademais,
bre as chairas enormes, xeadas.
e Ramiro non poden ver o esRamiro. Todos
a reforma do CóO espectáculo do ceo en chapectáculo. Porque de seguro que
saben que foron
digo Penal premas conmove a máis de un. Ounon lles deixan. Pero escoitarán
os primeiros .intende facer estros entretéñense contando árboas bombas de palenque e sabes ubmisos nos
quecer aos inres. Unha. Unha. Unha. Unha .
rán que un cento longo de xente
De seguro que
cuarteis de todo o
submisos presos
Duas. No piso de abaixo, sempre
está ali por eles, para apoialos. A
estado. Que o
e dar a sensalibre da néboa, hai tutes e brisElias e Ramiro
manifestación é detida pala PoliDecembro pasación de que o
cas e tamén se ultiman destalles
cía a bastante distáncia aínda da
non poden
do desertaron do
problema está reda manifestación da tarde. Hai
prisón. Despois de percorrer
cuartel de Ferro!.
salto. Pero a noun anaco que irnos parellas co
seiscentos quilómetros, hai cinver
o
·
Que andaron na
va lei segue reoutro autocarro, o do Sul, que . cocentos metros imposíbeis de
clandestinidade.
collendo
penas
saiu
de Vigo. Só ten un piso e
franquear. Separados por .unha
espectáculo ..
Cecais neste inde cadea e sevedin que a néboa é ali máis mescarreira de can. Separados por
, tre, no teito da
ras inhabilitata. Entre· os ·dous IASA, máis de
Porque de
muros, policias, armas. Os tres
sua cela, estean
cións para os incento vinte persoas. De cando
insubmisos de Alcalá redactaron
seguro que non
vendo ás catro
s u b rry is os. Coa ·en vez paramos nalgunha das
unha carta conxunta. Grácias e
mil persoas que
sua
postura,
áreas de servizo ao longo c;ja. auadiante, din. En galega, catalán e
lles deixan.
os apoiaron na
Elias e Ramiro
tovia. Son todas iguais. Igual de
español. O sol marcha por posua primeira apaloitan contra a
frias, de impersonais, de m].Jltinañente, a lua xorde occidental,
'Pero
escoitarán
rición pública en
desmemória e a
cionais. E igual de caras. As dogrande, vermella. Puños alzados
Xaneirn. Noutro
sinrazón. Pero
as bombas de
ce do mediodia o autocarro entra
saúdan os acordes do hino galeacto semellante
isa, todo o munen Alcalá de Henares. Catro hoga. Bengalas na noite.
palenque.
entregáronse aos
do o sabe e no
ras para se comportar coma tu- autocarro nón se _ ristas. Renxen as articulacións
militares. Logo,
No camiño de volta, a xente- vai
tala do tema. ·
prisón provisória.
ao baixar do IASA. A xente espacansa, pero barállase a posibiliDous meses no
réxese e vai de viñas, de tapas,
dade de sair de festa ao chegar
O Bierzo
penal militar de
de paseo. Agás o casco história Compostela. Pouco a pouco,
Alcalá de Hena- ··
co, Alcalá é un eterno arrabaldo.
é galegoseiscentos quilómetros, todos
res. · Liberdade
Barrios que semellan prefabricadurmen. Tamén Elias e Ramiro
•
provisória. · Consello de Guerra.
As estradas que levan a España -dos, roupa tendida nos balcóns,
han estar durmindo. Ou pode
Condea. Dous anos, catro meson sinuosas. A mente tamén se
xente traballadora. O trio é seco,
que estean tumbados nun catre
ses e un dia para Ramiro Paz.
move por tortas corredoiras. Ao
o sol peta na cabeza. Aqui a xencos olios cravados no teito da
Dous meses máis para Elias Tofinal destes camiños albíscase o
te tamén discute de fútbol nos
cela, escoitando gaitas e bomrres . Desde o oito de Xuño cumsano. O límite da vixília coincide
bares. Pero é diferente. Os bocabas de palenque. Coma nas
co límite da Comunidade Autópren a senténcia. Asumiron CQn
dillos son diferentes, o idioma é
mellares romarias da Galiza. A
todas as consecuéncias a nova
noma. Compañeirós, saímos da
diferente, os acenos son diferensó cinc-ocentos metros.+
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Descansar entre muros esculpidos con armas e escudos
cargados de liñaxes. Pasear entre fragas mestas e encantadas e

/1

mais.

descubrí-lo paso da historia nunha torre almeada ou
o campanario dunha capela. Así é q Turismo Rural en
Galicia; marabillosos enclaves señoriais coma pazos e
casteio~

ou casas de labranza, con menos luxo pero igual

encanto, onde participarás dos labores do campo se o desexas.
Isto é Galicia, un lugar do que paga a pena gozar.
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Odiscurso de Fraga
ignorou o galego,
denúncia a Mesa

·DEP9RTES.

'Unha selección galega daríalle aire ácanteira'

Fernando

Vázquez
-0- MÓNICA ARES

Ao adestrador do Compostela preocúpalle
a fall'a de infraestruturas deportivas do país, necesária para formar e manter unha
boa canteira. " Aos rapaces galegos non se
lle dá nunca a posibilidade de que teñan talento, é cuestión de política deportiva". Coñeced()r de categorías como a Segunda B e
a Terceira galegas, Fernando Vázquez pensa
· que "ata chegar a unha equipa formada exclusivamente por galegos, como lle pasou ao Atletic,
haberia que dar medidas intermedias e contar con futbolistas de fóra. Pero primeiro haberia que facer un
traballo sério abaixo." Fernando Vázquez observa con tristeza e con certa envexa como os futbolistas bascos e os
· cataláns se reunen no nadal para xogar coas suas seleccións.

Que balance fai da tempada
do Compostela? O primeiro
ano que adestrou vosteda á
equipa conseguiron ser subcampións de inverno.
A verdade é que as causas este
ano non nos están indo nada ben
a nível de resultados. Ainda que
fixemos grandes partidos non
g.cadamos os pontos necesários.
E un ano no que tivemos moitas
lesións, sobre todo en partes im·portantes, que son as que están
, incidindo directamente no rendimento da equipa. O ano pasado
tamén pasamos momentos difíci. les e soubemos saír. Quédannos
tres partidos para rematar esta
primeira volta e seria importante
rematar con vinte pontos. Non
sei que estamos a facer mal pero evidentemente algo está pasando.

Hai canteira suficiente en Gal iza como para dar o salto á
primeira división? Este ano
moitos rapaces galegos están
a xogar na Primeira división
portuguesa.
O tema da canteira é moi com-

plicado. A canteira é unha etapa
de formación. Entón, primeiro
habería que estabelecer se esa
formación está ben estructurada
neste país. Eso é como quen
quixera chegar á universidade
sen pasar por EXB e por BUP.
O que nos falla é un traballo sério de estruturación. Evidentemente a chegada arriba dos
chavales será máis doada. Metodoloxicamente estamos fatal .
Hai tres equipas galega~· na primeira división, que serian como
a universidade ou o mundo do
traballo, e non lle dan esa posibi l idade de formación clara a
es.es xogadores das suas cate-·
gorias inferiores.

· Quen ten a .responsabiliaade
de impulsar eso?
Isa é política deportiva. Os que
mandan teñen que establecer
esa infraestructura de forma~
ción', que teóricamente falla neste país. _

Habería suficientes xogadores como para formar_un clube enteiramente galego, como
sucede co Bilbao?

para que haxa un, clube de fúfbol
Erramos niso. Primeiro hai que
é o presidente. E unha persoa
definirse- en política depof1iva. ,
que sempre ten que estar no
ue tipo de clube queres ti. E unha tarefa de formación e de se- ·fondo da situación , que manteña
a supervivéncia do clube. Agora
lección e mentres iso non se faga, é imposíbel porque non po- . ben , no aspecto de traballo diádes vivir das casualidades, de - rio, os que están son os futbolistas. Nese aspecto deberian esque de vez en cando haxa un
tar sempre nun segundo lugar.
futbolista que si dea o nível. Aos
Evidentemente a información
rapaces galegas non se lle dá
deportiva é un gran médio que
nunca a posibilidade de que teutilizan moitísimos presidentes
ñan talento, non se lle fai un separa darse a coñecer e consegü i mento sério , e polo tanto
guir outro tipo de obxectivos.
esas posibilidades están moi reducidas no _naso país.
Obxectivos políticos?
Hai clubes que en momentos
Hai casos que sí, pero é que o
de crise botan man de xogainstinto maior non é o de ter didores' estrela que veñen de fóñeiro senón o de ter poder sora. Pódese pór en perigo a escial. Moitos presidentes , eu creo
trutura 'do próprio clube?
que lexítimamente, utilizan o
mundo do fútbol para ter poder.
E que os clubes tan iso porque
eren que os xogadores que teQue opina da posibilidade de
ñen nas categorias inferiores norJ
facer unha Selección Galega?
teñen reclamo -para o público. E
o aspecto mercantil e de espectáculo do fútbol. Pero moitas veCreo que unha medida que lle
podería dar aire á canteira galeces hai mentiras niso. É unha
ga poderia ser 9- criación dunha
forma doada de pensar que o xoselección galega. Cáusame trisgador de fóra vai dar máis rendeteza, por exemplo neste Nadal ,
mento, e que a nível propaganque os futbolistas bascas se reúdístico é máis importante. Volvo
nan e fagan unha selección para
a insistir. Primeirn hai que crer
xogar contra dun· país estranxeiseriamente niso e despois espero, e o mésmo pasa en Catalunrar qué saia o futbolista. O que
está e.lameé que non se poden
ya,e que nós aquí en Galiza sesacar futbolistas da nada.
xamos incapaces de reunirnos
un día, sen nengun tipo de implicacións políticas senón deportiEntón, traer tanto a adestravamente. A min pareceríame
dores como a futbolistas forámoi positivo para o país, e sobre
neos é máis unha montaxe ca
todo, e o que máis me preocupa
unha necesidade?
a min, sería un motor de impulsión do fútbol en Galiza, estoü
Ten parte. En Galiza hai bos xoconvencido. Só se precisa vongadores pero nunca poderemos
tade política deportiva de facelo
compararnos coa produción fute non hai que terlle medo.
bolística doutros paises ou nacionalidades que o tan millar que
nos, por exemplo, Euskadi ou CaVostede vese como adestratalunya. lso é incuestionábel. Pedor des~ hipotética. selección
galega?
ro insisto en que ·a estrutura e a
infraestrutura neutros paises está
Non aspiro a selo. Creo que hai
moito méllor montada que aqui.
xente con máis méritos ca min.,
A figura do presidente pode
pero está claro que tampouco rechegar- a ser máis importante
nunciaria. Estaria moi orgulloso.
que a propia equipa?
A ver se un ·dia o conseguimos
porque non entendo tantas retiA única persoa indispensábel
céncias para non poder facelo . +

A Mesa pola Normalización
Lingüística criticou que nos
120 fólios de discurso de
investidura non houbera referéncias ao galega e anunciou
que en un mes vai solicitar unha entrevista con Fraga. A
MNL lamentou que non se
criase unha viceconsellaria de
Política Lingüística para diferenciala dos asuntos culturais.
A Mesa apresentou dez pontos mínimos para a normalización. ·Entre eles están o deseño dun plano xeral de
actuación, o control dos
presupostos para evitar
desviacións de fundos, a
superación da
regulamentacióh bilingüista,
ademais de promover
medidas para a comunicación
en galega e para incidir sobre
sectores desgaleguizados como a mocidade. +,

Arsénio Femánde:z: de Mesa.

O PP contra
a despenalización
da insubmisión
O Partido Popular, através do
seu portavoz de Defensa no
Congreso dos Deputados,
Arsénio Fernández de Mesa,
negou o apoio o seu grupo a
unha iniciativa de Izquierda
Unida que se vai debater na
cámara baixa e que propón a
despenalización da insubmisión a meio da desaparición
do delito. A iniciativa de IU tamén recolle a supresión do
servizo militar obrigatório.
Consciente do custe político
que ten manter o castigo penal á insubmisión, Fernández
de Mesa dixo que o seu partido e o Governo están a favor
da despenalización da insubmisión pero "ao seu debido
tempo". O deputado galega
eludiu dicer cando.•

Adega pede competéncias
para Meio Ambiente
A Asociación para a Defensa
Ecolóxica da Galiza, Adega,
felicitóuse pala decisión de
Fraga de criar a Consellaria
de Meio Ambiente , pero pediu
competéncias para este novo
departamento, sobretodo na
política hidrolóxica e nalguns
eidos da política enerxética e
de transportes. Adega tamén
amosou o seu desexo de que
este departamento tome partido pala chamada política das
tres R, redución, reutilización
e reciclaxe do lixo, en lugar da
política de incineración que
prmove Sogama. Unha nova
política forestal , para protexer
o monte autóctono, é outra
demanda de Adega. •
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Apresenza do nacionalismo no·Congreso ·fai aparecer os probl:emas do país ha cena política

Ano e médio para -situar Galiza no n1apa-estatal
-0.- MANUEL SEOANE /MADRID

Ano e médio após da investidura de Aznar, Galiza xa emergulla
na cena política ·estatal. A presenza do nacionalismo nas banca;;.
das do Congreso fixo que .os problemas do país aboiasen de
vez, negro contra branco no diário de· sesións da Cámara~ O labor desenvolvido por Francisco Rodríguez e Guillerme Vázquez
-primeiros representantes do nacionalismo galego nas Cortes
Xerais do Estado desde a República- tivo como primeiro efeito
que un país descoñecido para a imensa maiorra· das suas señorías, .aparecese como protagonista dun mangado de debates
parlamentares. "O noso obxectivo central nesta nosa primeira
xeira era conseguir que Galiza existise, que aparecese como realidade diferenciada ·e urxida' de. resposta.s aos seus problemas", indica Francisco Rodríguez. Ano e médio após do primeiro corpo a corpo dialéctico do v.oceiro do BNG con Azliar, os
partidos estatais vense agora-obrigados a posicionárense a cotio respeito da Galiza. E, de acordo cos inquéritos do CIS, a perspectiva do nacionalismo galego contar cun grupo parlamentar
próprio na próxima lexislatura semella cada vez máiS verosímil.
"Eu pertenzo a uri país ... ". Nesas cinco primeiras palabras, o
- limiar do discurso" de Francisco
Rodríguez na sesión de investi·d u ra de José María Aznar,
áchase o cerne do labor pa(lamentar do BNG na sua estrea
nas bancadas das Cortes Xerais
do Estado ; un labo~ , xa que lago, tinxido dunha certa pulsión
pedagóxica: a da explicación á
Cámara dos problemas fulcrais
que atinxen ao naso país (desartellamento dos sectores prod utivos esenciais , deficiéncias
infraestruturais , traumática inserción na UE, devalar da cultura e da língua nacionais ... ).
"De nós se cadra agardaban unha liña política principista ou testemuñqlista. En traca, atoparon
unha defensa pechada do direito
irrenunciábel do país a existir e a
viver do seu traballo", engade
Guillerme Vázquez, quen explica
con certo engado unha. anécdota
abando ilustrativa ao respeito:
"Cando aterramos , o primero
que che perguntaban os deputados das outras forzas parlamentares era que fórmula iamos emp regar á hora de prometer a
Constitución. Agardaban, en suma, un comportamento naso
esotérico, dun radicalismo antisistema puramente formal. Agardaban, en suma, que fosemos
montar algun numeriño".
Conscentemente, ·o BNG asumiu
a defensa no Congreso das prop6stas institut:ionais do Parlamento de Galiza ou dos interlocutores sociais ·do país. Os nacionalistas galegas levaron ás
Cortes Xerais do Estado o contido dos acordos aprobados por
unanimidade pola cámara lexislativa galega. Foi entón cando
amomaron as contradicións das
forzas estatais . A primeira proposición non de lei defendida
polo BNG no Pleno·do Congreso
instaba ao Governo do PP a que
asumise o Plano Ferroviário de
Galiza nos mesmos termos nos
que foi aprobado polo Parlamento Galega. O PP votou en cor:itra. Tamén o fixo contra unha iniciativa parlamentar na que -en
coñcordáncia coa Mesa do Leite, foro no que está representado a Consellaria de Agricultura_:
se emprazaba ao Executivo a
que asumise o pagamento da
supertaxa. Tal dobre linguaxe
empregouna asemade o PSOE.
Moi recentemente, no debate
das emendas aos· orzamentos
xerais d,o Estado par.a .1998, os
socialistas abstivéronse ante unha proposta do- BNG para dotar

con 15.000 millóns de pesetas o
presuposto que destina Fomento
aos camiños de ferro na Galiza.
O PSOE tampouco lle deu o seu
apoio ás emendas do BNG para
adxudicar a Santa Bárbara o
contrato dos fusis fusacetme e
para outorgar a Bazán-Ferrol unha partida _de 5.000 millóns de
pesetas para a construción das
fragatas F-100.

OCongreso rexeita
o decreto
de Humanidades
O Governo central tivo que retirar o decreto de Humanidades despois de que, o Martes
16 de Decembro, o Congreso
dos Deputados negara a convalidación dese texto. A oposición de CiU e o PNV a un texto tildado de contrarreformista
e revisionista pala oposición,
sobretodo pala das nacións
periféricas, permitiu o rexeitameno do decreto. A derrota do
PP producíuse por 180 votos
en contra, 151 a favor e duas
· abstencións. No debate parlamentário a portavoz de CiU
criticou ensalzar "o hino, a defensa dos valores militares e a
recuperación do trasnoitado
conceito de cultura hispánica",
e o deputado do BNG,
Francisco Rodríguez, pediu
"amparo para a diversidade". •

OGoverno nega
a Xibraltar o direito
de autodeterminación

Modelo alternativo
de· Estcido
P·ara alén da defensa de acordos
das iostitucións de autogoverno
galegas, os nacionalistas galegas
aproveitaron o seu primeiro ano e
meio na Cámara Baixa para formular una proposta de modelo alternativo ao Estado criado ao
- abeiro da Constitución de 1978.
"Sen ideoloxismos e tendo en
Os parlamentarios galegas Francisco Rodríguez e Guillerme Vázquez.
· canta o actuaí contexto sociopolítico, o que si compte dicer é qu"e
houbo que aga,rdar á chegada do
-á marxe das arredor de cincotión o consenso constitucional.
BNG ao congreso para' que ·se
centas iniciativas de control da
plantexase a sério unha reforma
ácción do governo- o BNG
E no entanto chegaron as eleido Senado para lle dar un carácter
acadou os apoios parlamentacións galegas de Outubro. E o
programático concreto a sua funres suficientes para consegu ir a
notábel ascenso do nacional isción de Cámara de representación · mo na Galiza. E os nervos dos
aprobación de vinte propositerritorial", salienta Franciscó Rocións non de lei, todas elas repartidos estatais. Nada qlfe non
feridas a asuntos de interese
dríguez. O BNG forzou deliberapercibisen con anterioridade os
damente o debate para rachar cos
para o país (desde a proposta
deputados do BNG nas Cortes
· tabús de intocabilidade que separa que as mulleres campesiXerais. "Lucas e lbarra talaron
guen a pairar sobre o sacrp§anto · de cambiar a Lei Eleitoral para
ñas poidan daren-se de alta no
espírito do consenso constitucioRéxime Especial Agrário da
amordazar a vontade popular a
. nal. E forzouno coa intención de
Seguridade Social até a propomesma noite en que nos converenguedellar tamén aos outros nasición non de lei para construir
timos na segunda forza política
cionalismos no novelo. "A Galiza
con urxéncia, e libre de peaxe,
no noso país, pero é que nesta
non lle interesa que continue o esa autoestrada Fene-Ferrol de
Cámara Baixa xa houbo no que
tilo de facer política por fóra das
conexión coa cidade cara a A-9
vai de lexislatura un intento claríinstitucións·. O que nos interesa é
pasando polo emprazamento
simo da maiória que suporta ao
· enfrentar o necesário debate da
ao governo para que o Estado
PP de-recortar a nosa marxe de
Reforma do Estado, asi for tépeda
fixera un adianto a canta aos
manobra. Refírome· á tentativa
ou non suficiente para as nasas
de liquidación do Grupo Mixto",
afectados pala catástrofe do
aspiracións finais", explica FranAegean Sea) .
relata Guillerme Vázquez.
cisco Rodríguez.
Con efe,ito, por vez primeira
Vinte meses despois da invesNen bascas nen cataláns -uns
desde 1978, os partidos estatais
tidura de Azrn~r, un certo ar de
en función de que supostamente
b?-rallaron alén da retórica .a pofinal de época salfire a Cámanon é o Congreso quen debe dirisibilidade de converter o Grupo
ra Baixa. Nos corredores -ninmir as funcións do Senado, ouMixto nunha Agrupación de Deguén dubida~que o acordo partros a acubilláransé nos seus
putados · non Adscritos. No funlamentar entre nacionalistas
pactos de governo- respaldaron
do, un grave recorte dQs direitos
cataláns . e PP xa ten data de
a proposta de reforma do Sena- - parlamentares. Xestións intencaducidade e todos coidan
do, prévia modificación da Conssas en despachos e corredores
que de agora en adiante só
titución, apresentada formalmen-con contactos con todas as forcómpre agardar a escenificate polo BNG. Na moción dos nazas con prese,nza na Cániaración, calculada até o milíme~
cionalistas galegas, defendiase ,
evitaron que o proxecto cliegatro, da ruptura. Será cámara
· entr~ outros aspectos, a diferense a consumarse . "O problema
lenta e probabelmente concreciación competencia! entre as naé que non estaban afeites a non
tarase cóa ríon renovaciqn do
cionalidades históricas e as recó.ntrolar a dialéctica política.
apoio de CIU ao Gabinete Azxións, con recoñecimento de diNon estaban afeitas a que Galinar para os orzamentos do 99.
reito de veto para aquelas. Os
za contase cunha voz própria e
As elei.cións xerais serian, de
partidos de ámbito estatal -mália ~ non hipotecada·. Por iso quixeacordo con este calendário, en
defenderen formalmente a neceron cortarnos as ás", avalia
Marzo de 1999. Para daquela,
sidade do Senado evoluir cara a
Francisco 8odríguez.
e de se confirmaren os agoisua conversión nunha verdadeira
ros do CIS, a presenza do náCámara de representación territoCincocentas iniciativas
. ~ cionalismo galega nas Cortes
rial- votaron contra unhá proposXerais do Estado hase ver no. ' ta que, no fundo, puña en cuesE o balanzo pragmático? Pois ·tabelmer:ite ref0rz-ada. •

a

O Estado ere que os xibraltareños van renunciar ao seu
privilexiado estatuto dentro
do Reino Unido e aceitar pa-sar a ser unha Comunidade
autónoma no marco do Estado español con semellantes
competéncias ás nacionalidades históricas. Estas son
as conclusións que se extraen dun documento enviado
poiº, Governo central ao Governo británico. A proposta
española é ambígua e
emprega conceitos como
"cosoberania", pero no fundo nega aos xibraltareños o
seu direito de
autodeterminación. Entre as
prospotas españolas está a
posibilidade de ter dobre nacionalidade. •

O Estado consuma
a integración na estrutura
militar da OTAN
O Estado español consumou
a sua plena integración na estrutura militar da OTAN, en
contra· do disposto no referendo de 1986, que aceitou a integración na estrutura civil pero rexeitou entrar na rama militar. Nen sequer as
diferéncias coa Grande Bretaña por mor da soberania de
Xibraltar impediron esta integración. Neste sentido, España deixou a un lado os seus
princípios fundamentais para
atender a uns superiores, que
son a pertenza ao grupo militar ocidental. O anúncio da
criazón dun mando militar no
Estado ante posíbeis
"'ataques" do Magreb disgustaron a alguns dos. seus
viciños, como Líl?ia. •
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Deputado de Coalición Canária' no Congreso·

modelo polo que opta Coalición Canária?

José Carlos Mourício

·Coido que dunha maneira natural
España tende a europeizar as
_. suas políticas de estado nacional
e a descentralizar o resto através
do estado das autonomías, que .
acabará por ser un ·estado federal. Ese plano haino que construir
en 6 ou 7 anos e velaí a importáncia do financiamento. Iremos, xa
que logo, cara un estado federal
con alguns elementos confederais
nas nacionalidades históricas e ·
Canárias. A diferéncia estará, sobre todo, no tema fiscal mália non
ver posíbel que se xeralice o sistema de concerto económico do
cupo basca. Non só non o vexo
senón que non -0 quera ver, porque nós e tamén os galegas ternos que reflexionar xa que somos .rexións déprimidéls e seria
inxusto e arbitrário cobrar uns im.postas e lago pagar un cupo ao
estado porque non se calcula correctamente senón en función da
presión que cada quen exerza sobre o estado. En Euskadi, polo
problema do terrorismo, teñen un
cupo relativamente calculado, pero non se suportaria que o tivese
Catalunya, porque dise xeito _atopariám onos diante dun estado
ateigado de desigualdades. O sistema fiscal témolo que inventar,
un sistema fiscal descentralizado
pero non nun estado confedera!.
Ademais Europa tampouco o vai
permitir porque ven de aprobar o
código de conducta fiscal e tentará ir cara a harmonización fiscal.

,

'O estado español amputóunos de Africa'
e<>- PAULA CASTRO

Os nacionalistas de Coalición Canária levan desde o ano 1993
governando nas illas, pero a nível estatal déronse a coñecer con
forza cando acadron un pacto de governo co PP logo das últimas eleicións xerais. Entre os seus obxectivos políticos áchanse a recuperación dos sinais de identidade da éultura canária, ·

intensificar as relacións ·so·c iais, políticas e éconómicas con
África e conseguir un estatus específico diferenciado dentro
da Unión .Europea. José Carlos Mauricio, que visitou Compostela convlqado polo Clube.Nacionalista Alén Nós, anal isa as orixes
deste movemento e os avances até o de agora conseguidos.

Como se conforma o nacionalismo canário?

É un proceso relativamente inmaduro que resposta esencialmente
a unha realidade xeográfica. O
noso elemento diferencial é que
estamos a 1.600 quilómetros de
Madrid e a tan só 100 do continente africano. lso enmarca unha
história, cuns elementos económicos e culturais próprios, que
non madurou agás en brotes esporádicos no século XIX e logo
entre xente da emigración e do
exílio. Nos anos 69-70, xurde unha revista, que se chama Sansofé
como plataforma de xente nacionalista e de loita democrática
que durou tres anos. Lago pechárona e reapareceu entre os anos
74 e 80. Nese periodo influiu moito o conflito do Sahara, que en
Canárias causou un grande impacto. A finais da ditadura franquista hai un brote moi importante
que é Unión del Pueblo Canário
(UPC) que con todas as distáncias e con todos os posicionamentos distintos que ten Galiza,
foi moi similar ao que é o BNG.
Unha mistura de grupos marxistas, social-demócratas e nacionalistas, cun predomínio moi importante dos grupos marxistas.

Que repercusións políticas tiparla- '
vo a chegada de ce
mento español?

ªº

En princípio parecía que unha
plataforma no parlamento español podía ser un elemento de propaganda importante, sen embargo ñós fixemos un grande sacrificio e vendimos ese protagonismo
a cámbio de resultados. Os cata:
láns e os bascas teñen unha
grande obsesión e, probablemente acerten, de magnificar moito o
que conseguen ainda que sexa
pouco. O resultado final é que
arrastran a outras rexións españolas a que se sintan irritadas, face ndo medrar, por exemplo , o
sentimento anticatalán no resto
de España. Coido que Catalunya
obtivo menos do que obxectivamente lle correspondía.

Sen embargo, Coalición Canária non parece ter esa compoñente marxista.
Coido que é característico o feíto
de que Canárias fose unha comunidade atrasada, subdesenvolvida. Mentres que en Euskadi
e Catalunya, máis industrializadas, hai unha burguesia nacionalista, en Canárias, como no caso
galega, o nacionalismo avanza
desde a esquerda, desde as clases populares. Nos ~mos 70 tiñan
un grande peso en Africa e en todo o mundo os movimentos de liberación nacional ligados a un
esquema anti-imperialista e iso
influe neses postulados nacionalistas. Pero isto entra en crise nos
anos 80 o que provoca unha
grande frustración na sociedade
garquia de poder español. Agora, o espectro do nacionalismo
canária. Nese momento, de restos da UPC e de sectores do PC,
canário é de centro-esquerda,
cunha batalla interna entre as
críase Iniciativa Canária (ICAN) ,
compoñentes de centro e centroá que eu per:tenzo, que é unha
direita e as de centro-esquerda,
forza de esquerdas, marxista.
máis progresistas.
Mentres, prodúcese a crise de
UCD e de aí surxen dous partiComo se conxuga esta definidos independentes, a Agrupación
ción políti.ca de Coalición CaIndependiente de Canarias que
ten un grande peso en T enerife e
nári~ co pacto co PP?
,
o Centro Canario que ten máis ·
Coal ición Canária expulsa atrapeso nas Palmas. Nese intre, covés dunha moción de censura ao
meza a xurdir unha burguesia caPSOE e governa soia apartir do
nária de tipo centrista ainda que
ano 93. Nas eleicións do 95 recon elementos progresistas, polo
papel que xogaron na loita antisulta ser a forza máis votada e se
lle apresentan duas opcións, pacfraoq ui sta, na transición demotarco PSOE ou co PP. Decídese
crática e pola sua reacción contra
por total unanimidade o pacto co
o PP. A sua definición ideolóxica
PSOE-, sobre todo desde ICAN :
fai posíbel a converxéncia con
ICAN, que poderiamos definir coCando estaba case feito e mesmo asinado, prodúcense graves
mo de centro-esquerda, no ano
93. Pola contra, no PP entra o
conflitos. Os socialistas rachan
os acordos en vários _cabildos, no
vello caciquismo canario, a oli-

En Canárias existen organizacións que defenden a independéncia das illas, están medrando estes posicionamentos ou canalízanse cara CC?

de Fuerteventura e no da Palma
e a sua posición resulta execesivamente fachendosa, porque pésie ter quedado como terceira forza pretendian equipararse a Coalición Canária. Nese momento o
PP fai unha oferta, que GC governe soia e asi fixemos. Despois
celébranse as eleicións do 96 e
CC decide que pactará coa forza
máis votada a nível de estado,
pero coa condición de que cumpra un programa que é vital para
nós. Coidamos que non ternos
tempo, porque o proceso de
Unión Europea precisa que se
consolide Lin autogoverno co feito ·
diferencial canário nos próximos
cito anos, senón váinos resultar
moi difícil ·conseguilo e xa agora
estanos resultando complicado.
O pacto ·co PP tiña esas condicións e para a nosa surpresa
aceitóuno e na medida que s~
pode váise cumprindo.

Que aspectos recollia ese
programa?
Antes de que o euro se oficialice
e antes de que o proceso de harmonización fiscal se consolide,
teñen que asentarse elementos
diferenciais canários como a
aprobación do Estatuto permanente de rexión ultraperiférica,
que veñen de aprobar no Trata·do de Amsterdam. Tamén están
a piques de aprobar unha parte
do rexime fiscal canário, pero no
plano de infraestructuras, o plano
integral de emprego, o control
dos portas e da administración
de xustiza xa o ternos acadado.
Toda unha série de cuestións
que precisaban dun investimento
masivo e que eran as causas do
naso atraso histórico.

A respeito da configuración
territorial do estado, cal é o

España constrúese apartir do domínio sobre os outros de Castilla
e Andalucía. Só logra independizarse Portugal e apartir daí coméza a construirse o império. Un
proceso que comeza en Canárias, que serve como plataforma
para ir a América. Nós somos
como as illas do Caribe ou Porto
Rico, a única ·comunidade con
rasgos coloniais evidentes porque mesmo ternos as mesmas
· ínstitucións: os cabildos. A nasa
orixe é africana pero o estado
.. cen!ralista español amputóunos
de Africa e fixo que as nasas relacións, desde a ocupación do
Sahara, fosen acourazadas. O
que dicimos desde ce é que somos un povo atlántico que precisa reencontrar unha identidade
cultural até o de agora aplastada.
Comezamos a criar un Instituto
de Estudos .Africanos, potenciando nas universidades as re!acións con África. Agora o nacionalismo canário defínese europeista pero cunha importante
compoñente de solidariedade. •
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Amarte de Caso obrigou adesconvocar amanifestación en solidariedade cos dirixentes abertzales encarcerados

ETA cercea·a apertura•de HB asesinando un concelleiro
-0- M.V.

ETA volveu lembrar quen
manda no movemento abertzale basco. Se o encarceramento
dos 23 membros da Mesa Nacional de HB provocara a s~
lidariedade de sectores democráticos, críticos coa violéncia, o asesinato de José Luis
Caso curtou todas•as posibilidades de apertura. Esta vez
non foi Madrid, senón a própria ETA, a que contribuiu ao
aillamento de Herri Batasuna.
Apenas unhas horas antes de
que saisen ás ruas de Donostia
milleiros de bascas, convocados
polos sindicatos maioritáriÓs
ELA e LAB, asi como polo grupo
pacifista Elkarri e outras entidades sociais, en protesta polo en-

carceramento de toda a Mesa
de HB, ETA decidiu actuar asesinando ao eoncelleiro conservador de Renteria José Luis Caso. Os siodicatos e colectivos
sociais desconvocaron i-nmediatamente a mol;>ilización, conforme os partidos da Mesa de Ajuria Enea convocaban un acto de
protesta polo asesinato.
Se poucos dias antes, tanto o
PNV como EA, expre.saran duras críticas contra a condea de
HB e posteriormente loubaran a
"cintura política" da direción
abertzale ao desconvocar a folga xeral que tiña prevista para o
dia 15, reducíndoá a un paro de
duas horas como lle solicitaran
os sindicatos nacionalistas, despois do asesinato de Caso, o
mesmo PNV, EA e todos os de-

movimento abertzale. Tamén a direción de LAB, sobre todo o seu
máximo dirixente, Díez Usubiaga,
quedo u tocada con este golpe.
LAB, despois de desconvocar a
Costaba entender como a res- · manifestación prevista con ELA,
plegouse á nova convocatória de
posta inmediata e positiva de
Rufino Etxebarria e Florez Aoiz, . protesta convocada por HB en solitário e finalmente posposta até
á solicitude de ELA e LAB de
dentro de vários dias.
·desconvocar a folga xeral, se
via contradecida en tan breve
Alcaldes tamén ao cárcere
prazo por ET A através dun
atentado. Estaba claro que a organización armada arrogábase .o Estado, ainda que surprentamén o papel político de ditar a
estratéxia de HB.
mais colectivos do arco nacionalista tiveron que recoñecer
que ETA acababa de darlle un
duro golpe a esta estratéxia.

A surpresa era ainda maior se se
tiña en canta que Etxebarria e
Aoiz eran dous dirixentes considerados "duros" da organización.
O desmentido que lles deu ETA
aponta a unha división no seo do

Mobilización en Donostia en contra do último asasi.n ato de ETA.

Elecións municipais en Portugal

Vitória socialista e inesperada derrOta comunista
-0- A.E.

Os resultados das eleicións
municipais portuguesas acentu~rn a bipolarización en perxuício de comunistas e da dereita,
beneficiando a estabilidade do
governo socialista, os grandes
vencedores, mentres os socialdemócratas logran deter a sua
caida.

~

Os socialistas (PS) obtiveron
unha nítida vitória (38,2% dos
votos) , con amplos triunfos en
Lisboa e Porto (pésie ao descenso) asi coma na maioria das
cámaras raianas con Galiza,
até agora en mans da dereita.
O PS ten agora 128 alcaldías,
duas máis que nos anteriores
comícios. A coalición comunista
(PCP+ Verdes , 11 % ) perdeu
máis de cen mil votos e o control de oito con.cellas a respeito
das municipais de 1993 ainda

que acadaron novas alcaldías, · tória "garante a estabilidade poa perda máis importante produlítica do país" e respalda un dos
seus principais .proxectos, o de
, ciuse no cinto de Lisboa, o ·seu
dividir Portugal en oito rexións.
tradicional feudo, pasando as
alcaldias a mans do PS. Das 49
Proxe9to ao que se opón a dereita. Por outra banda, Gutérres
alcaldías que posuia quedou só
afortálase fronte aos opositores
en 41 .
que ten no mesmo partido, a
banda máis a esquerda, influenOs socialdemócratas (.PSD)
acadaron o 33 , 1% dos votantes
ciados por Jorge Sampaio e Jaime Gama.
e 127 presidentes da Cámara ,
subindo nove pésie a perder caPola sua banda o presidente do
se un ponto, mentres que a dePSD, Marcelo Rabelo de Soureita (PP), unicamente consesa, destacou. destes comícios
guiu o 6, 1% dos votos e tan só 8
que o seu partido logrou invertir
alcaldías das trece que tiñ"a antes, nuns comícios onde a absá tendéncia á baixa comezada
en '1989 . Rabelo de Sousa contención foi do 40%.
seguiu, co aumento das alcaldías pésie a baixar en porcentaO primeiro ministro e secretário
xe, salvar a sua cabeza que ,
xeral do PS, António Gutérres,
máis unha vez, estaba cuestiomanifestou que "son os millores
. resultados da história nuns conada , sobre todo á vista das
m ícios municipais, consolidando
sondaxes anteriores aos comí-·
a hexemonía do PS nos centros
cios que auguraban uns resultaurbanos". Considera que esta vidos ainda peores.+

dido por este desenvolvemento dos feitos, non deixou de insistir na liña de "firmeza" mantida até agora polo PP. O fiscal Navajas decidiu abrir causa ·contra dazasete alcaldes
do Pais Basco con posfbel resultado de cárcere, por non
atender a norma de reclutamento dos mozos de quintas.
Dos alcaldes insubmisos catorce pertencen a HB e os outros repártense entre PNV, EA
e PSOE.•

..

/

. sicion ~eo. ~,=~ é un destir e~e[en
raf entre
. 'Europa.
·6ifiiatie
outros
·aedo
....

~

. Especial fin de ano en· La Habana
Saída ·o 27 '!e Decembro, regreso o 2 de Xaneiro
VO REGULAR DE CUBANA DE AVIACIÓN
SANTIAGO DE COMPOSTELA - HABANA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
permanente todos os Sábados ás 13, 15 horas.

CUJiRnR
DR. TEIXEIRct 20, ENTRECHÁN

Cubana cargo (981) 59 28 28 - 59 71 53

TELF . : (981) 58 14 15 - FAX: (981) 58 82 23·
SAN T 1 A G O D E ·C O M POST E LA
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Jennlfer Gilbert

Alyssa Park

Violín

Violín

Gloria Isabel Ramos

Krzysztof Pendereckl

Directora

Diredor

López García

Schubert

Sindy*

Patrocina:

Sibelius

Concerto para violín

Mendelssohn

Sinfonía nº 4 "Italiana"

m

GRANDES (ONCERTOS DE PALACIO

98
Luns 19

XANEIRO

Israel Chamber Orchestra
Stephen Hough Piano
Slmon Ftedman Director
Ga_ray: Sinfonía nº 5
Mendelssohn: Capricho

brillante e'Concerto nº 1
para piano e orquestra
Alexander: Obertura
Mozart: Sinfonía nº 38

m
XANE1Ro 98

Obras de:

Rodrigo

98
Xoves 29

XANEIRO

Fantas1a/Concerto de Aranjuez

Falla

_<;:-

.

Sinfonía n2 7

m

Jard van Nes Contralto
James Wagner Tenor
Vídor Pablo Director

MARZO 98

Xoves s

Vara

Ao fondo do espello da
noite***

Mahler

Montsalvatge

A canción da terra*

Concerto breve para piano

CA.RAMFL©

'f¡"

m

Joan Enrie Lluna Clarinete

. Lluís Claret Violonchelo

_

Glanandrea Noseda·
Director

RotlnskiJ***

98.
Xoves 19

FEBRBRo

Merula, Monteverdl,
Haendel, Telemañn,
Séarlattl y Vlvaldi

Beethoven

Noite nos xardíns de España

~

GRANDES (ONCERTOS DE PALACIO

Mércores 21

m

Angel Romero Guitarra
Rosa Torres-Pardo Piano
Vídor Pablo Director

Patrocinan:

Grupo Zarabanda

Teresa Berganza Mezzo

Pendereckl

Concerto nº 2 para violín
e orquestra*

Rondó para violín e cordas*
Polonesa, D 580*
Konzertstück, D 345*
Sinfonía n2 6 "Pequena"*
Part: Cantos a Britten

M.úsíca p/perc., vento ecordas

Bruch

Concerto para clarinete,
violonchelo e orquestra*

.Rachmanlnov
Sinfonía nº3

m

GRANDES (ONCERTOS DE PALACIO

Amadeus Chamber Orch.

MARZO 98

Mérc.11

Mischa Maisky Violonchelo
Agnleszka Duczmal Direct.
Boccherlnl
Concertó en Do ·maior

Haydn

Concerto en Do maior

Brltten ·
Variacóns Frank Bridge

Consorcio para a Promoción da Música • Glorieta de América s/n • 15004 ACoruña • Tel: 981-25 ·20 21 • Fax: 981-27 74 99 • e-Mail: osg@lcg.servicom.es
J

•

Orquesta
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Ayuntamiento de La Coruña
. Concello de A Coruña
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Asociedade da eficácia asombrada polo aumento do paro

Franza pede que remate
ao embargo ao Iraq

Aéconomia alemana fai auga
Obreiros, mulleres,
extranxeiros

-0- BEGOÑA MOA

Un home pergunta a outro
"sabes porque en Alemaña
non hai negros limpando
os servizos? Porque é un
traballo de mulleres". O
chiste, racista e sexista á
vez vai perdendo de a pouco o que tiña de relexo social. De antes a "mulleres"
habería que engadirlle "extranxeiras", xa son moitas
as alemas que fan traballos de limpeza e os primeiros homes, ainda poucos e extranxeiros empezan a aparecer manexando
basolras e baldes en hospitais e edificios públicos.
Os dados oficiais do Ministerio de Traballo alemán
dan unha cifra de 4,8 millóns de parados; sumandolle o traballo ilegal a prensa
fala de mais de 6 millóns.
O estado social alemán, o gran
invento de Ludwig Erhard na
bonanza económica dos anos
posteriores á postguerra que
prometía pleno emprego, Seguridade Social e un bon nivel
de pensións de Xubilacións, fai
agua por todas partes e o Governo de Coalición CDU-CSUFPD non encentra outra saida
que o modelo nordeamericano,
pesie á promesa eleitoral de
Kohl de reducir o paro a metade até o ano 2000. Como rnos
Estados Unidos , contratos
temporais, traballos a média
xornada e absoluta mobilidade
no emprego para evitaren cargas aos empresários son as
receitas propostas cada día
polo ministro de finanzas, so- O poro exténdese no motor de Europa.
cialcristián. Non moi diferentes
son as contrapropostas do
SPD e dos Verdes, cun pouco
Os dados non son alentadores.
máis de "colchón social " para
Hoxendía so 34 ,5 millóns de
amortiguar o golpe.
alemáns, o 43 por cento da povoación teñen un traballo seguro , o que supón a cifra máis
O sistema social tocou fondo . O
estado non ten máis cartos pabaixa desde os anos 50, e cada
vez menos teñen un salário
ra financiar o desemprego nen
que lles permita viver ao nível
a Saude Pública, nen as pen sións de vellez. Por iso florecen
de hai unha década.
as axéncias privadas de empreO traballador médio, o obreiro esgo , os seguros privados para
garantir unha renta suplementápecializado que nos anos 70 e
ria aos xubílados e as organizaprincípios dos 80 pasaba ünha
vez ao ano vacacións en ltália e
cións privadas que prometen
unha millor asisténcia sanitária . aforraba meia vida e se endebeprévio pago de fortes cuotas
daba a outra média para mercar
unha casa unifamiliar é hoxe esmen·suais . Xa está prevista a
pécie estinguida. Daquela, de caterceira reforma sanitária que
da seis alemáns cinco tiñan un
supón unha maior participación
emprego a tempo completo asedo pacente nos costos .de medigurad o; hoxe .a relación é de
camentos e hospitais, asi como
dous a un e de seguir a mesma
a practica desaparición das cutendéncia, en quince anos a me-ras e tratamentos de rehabilitatade da povoación activa traballa-:
ción pagados pola Seguridade
rá a médio tempo e sen contratos
Social.
fixos nos famosos 620-Jobs, traMedo a
bal! os de catro ou cinco horas
diárias nos. que o empresário ñon
unha explosión social
ten que cotizar, nen o seguro de
paro, nen o de xubilación. O saláO aumento da criminalidade e da
rio e fixo, 620 marcos ao mes dos
violéncia nas rexións do país
que se deducen- os corresponmáis afectados pala crise Novos
dentes impostas. A "economLa
Lander (o território da ex-ROA)
Social de MJrcado" reducida a lipero tamén en moitas cidades
beralismo puro e duro. Para dar
do Oeste preocupan aos sociólounha idea do poder adquisitivo de
gos alemáns, que talan xa do pe620 marcos pódese dicir que un
rigo dunha explosión social de
piso médio de dous dormitórios,
graves consecuéncias para o
salón, baño e cociña custa un mísistema e lembran o final da Renimo de 800 marcos ao mes.
pública de Weimar, caracterizada tamén por unha .grave crisis
A tradicional xerarquia de traballo
económica e social que deu pana empresa alemana, o sistema
so ao fascismo.

As estatísticas do Ministério
de Traballo alemán din que
dos 4,66 millóns- de parado~. o 43% son mulleres, o
65% obreiros non especializados, 20,7 maiores de 55
anos, 1·1,3 menores de 25' e
,12,4 extranxeiros.
O que non din as estatísticas e que mulleres e extranxeiros e ainda máis mulleres-ex-tranxeiras, son os
grupos máis afectados polos traballos de 620 marcos
mensuais, en moito_s casos
·contratadas por empresas
de limpeza de edifícios públicos ou grandes centros
de compras por correspondé n ci a nos que fan dous
turnos , de 6 a 8 da mañá e
de 8 a 1O da noite. Enipregos nos que o empregador
non cotiza xubilación, nen
paro, polo que en caso de
desemprego ou xubilación
os-as afectados-as so teñen direito a unha axuda
soCial.

de "auxiliar-aprendiz-obreiroobreiro cualificado-técnico-enxeñeiro manager' e outra das vítimas da crise. Os motivos da sua
práctica desaparición son por unha banda que agora traballos non
cualificados son asumidos por
traballadores de alta cualificación,
por outro, as grandes empresas
subcontratan cada vez máis frecuentemente pequenas empresas, formadas na maioría dos casos polos seus próprios ex traba:.
lladores, co que se aforran as cotizacións · sociais. Esta practica
que se xeraliza cada vez máis,
incluso a empresas familiares, é
habitual desde hai anos nos
grandes da indústria automovilística, como Opel ou Volkswagen.
Pero mentras os sociólogos da
direita como Urich Bech ( Sociedade en risko e Modernización
con reflexión) advirten alarmados
que "a democrácia está en perigo", as receitas que oferecen son
as que xa funcionan nos Estados
Unidos. Beck pensa que o. traballador alemán ten que aprender
do americano a estar disposto a
cambiar tres ou catro veces de
ofício na sua vida laboral, a mudar de residéncia sempre que ta..:
ga falta e a traballar en dous ou
tres empregos ao mesmo tempo
para gañar un salário suficiente.
Inda que el mesmo recoñece os
desastrosos resultados sociais
do sistema en EEUU e en Gran
Bretaña, outra altetnativa non é
para el previsíbel dentro da globalización do mercado.

Pero esta practica , xeralizada a todos os níveis nos
últimos anos, é practica común cos extranxeiros xa
hai moito tempo, como
canta Zada Rebronia, unha
muller bósnia de 75 anos.
Emigrada a Alemaña de
moi nova, traballou para diferentes empresas de servizos de limpeza durante
27 anos, sen cotizar máis
que para a Seg.uridade Social, desde que se xubilou,
hai dez anos, cobr_a unha
pensión de 340 marcos
que non lle dá nen para pagar
o aluguer dun piso de un dormitório nun bairro de Erlangen,
en Baviera e sobrevive gracias
á axuda de dous tillos que viven tamén na cidade. Cunha
mistura de ironi"a e conformismo declara: "Sabe? É que non
limpiei o suficiente". E no medio de todo pensa que ainda
ten sorte: a Seguridade Social
alemana vaille pagar polo menos tres meses que vai ter que
pasar internada nunha clinica
especializada en enferr:nedades pulmonais para tratarse de
·
tuberculose.
Nünha sociedade que se autodefi ne con orgullo como Leis-1
tungsgesellschaft algo asl como
sociedade do rendimento e da
eficiéncia, máis dun ; 2% oe paro abriga a mudar certas concepcións moi arraigadas. Como
a de que o p~rado, ou e un preguizoso ou un incapaz, ou que
os extranxeiros teñen que conformarse cos traballos máis duros e piar pagados pala mesma
razón: son folgazáns, ineficientes e non preparados. ·
Agora que nen sequer eses traballos abondan, os extranxeiros
son os que veñen a quitarlle o
traballo aos alemáns, e por iso
víctima propiciatória da violéncia
xerada pala falla de perspectivas e frustración en moitos sec-.
tares sociais. Case 900 mil alemáns estan no paro desde hai
mais·dun ano.+

O xendarme norte-americano
a cada ten menos influéncia
ante alguns países da comunidade internacional. Un exemplo é a Franza, que ten intereses económicos contrapostos.
Nesta liña, ·a Martes 16 de Decembro, ·o presidente francés,
Jacques Chirac, fixo un
chamamento para pór fin ao
embargo internacional imposto contra ao Iraq en 1990. A
imposición do embargo ao
Iraq non serviu para o fin empregado para xustificalo, e
unicamente provocou
penúrias económicas entre a
povoación dese país. Unha
solución ·intermédia, o permiso
para vender petróleo a cámbio
-de alimentos e mediciñas, só
foi un ha solución para os países ocidentais, que se fixeron
con cru a baixo custe, por iso
Iraq decidiu cortar a e~porta
ción de petróleo.+

As provocacións
unionistas
ameazan a paz no Ulster
A noite do Sábado 13 ao Domingo 14 de Decembro as
ruas de Derry, no Ulster, foron cenário de incidentes
cando· mil integrantes dunha
facción unionista trataron de
provocar aos republicanos .
ao realizar un desfile polo seitor nacionalista. A policia1
en lugar de impedir a
manifestación unionista, reprimiu duramente a resposta
dos nacionalistas irlandeses.
A provocación protestante
prodúcese coincidindo coa
visita que o líder do Sinn
Féin, Gerry Adams, cursou
ao primeiro ministro británico, o laborista Tony Blair, na
sua residéncia oficial de
Downing Street en Londres.+

Nelson Mandela.

Elixen o sucesor
deMandela
mentres hai temores
de golpe de Estado
OCongreso Nacional Africano
vai designar ao vicepresidente
Thabo Mbeki como sucesor
de Nelson Mandela á frente
da organización. Mbeki é un
líder carismático que enfrentará a consolidación da
transición democrática en Suláfrica. Precisamente esta
eleición prodúcese cando hai
temores a que se produza un
golpe de Estado. Ante esta
eventualidade, Mandela ordenou aos servizos secretos pór
en cuarentena a alguns militares, que aproveitarian os problemas sociais para xustificar
a sua acción.+
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- Historia Xeral
O gran libro da nosa história. Formato 16,5 x
24 cm., capa dura, plastificado mate. 416
páxinas a toda cor con máis de 300
ilustracións, fotografías, mapas e cadros.

O Gato e O Can

2.500 ptas.

Son os primeiros títulos da colección
«Animais Domésticos~>..
Formato 24 x 31 cm., capa dura,
plastificado mate. 32 páxinas a toda cor.
con máis de 150 ilustracións.

CASTELAO
Formato 24 x 33 cm., impreso a 2 cores, 72
páxinas. Edición facsimilar da revista adicada
a Castelao no ano 1950, con motivo do seu
pasamento.

1.000 ptas.

1.450 ptas.

Historia de Galicia
infantil
20 libros nun estuche, con ilustracións a toda cor
e a doble páxina. Un percorrido pala nasa
historia· adicado aos pequenos.

9.000 ptas.

11

PRÉMIO A FIDELIDADE
90 Aniversário

Sorteo dunha viaxe a Cuba para 2
persoas e moitos agasallos máis
entre todos os asinantes e aqueles
lectores que merquen algun
obséquio neste nadal. Os resultados
faranse públicos no xornal do día 8
de Xaneiro.

Reloxio A Nosa Historia
Cos personaxes dos libros da Historia .de Galicia
infantil sinalando as horas, máis un libriño en capa
dura de agasallo.

3.800 ptas.

----------------------------------------------

NOME - - - ' - - - - - - - - - - ' ' - - - - - - - - - - - - - -

FORMA DE PAGAMENTO:

APELIDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ENDEREZO - - - - - - - - - - - - - - - C.P. - - - - - - = POBACIÓN - - - ' - - - - - - - - - - - - - TELF. - - - - - -

0 POR TRANSFERÉNCIA BANCÁRIA
0 PAGO DOMICILIADO

N.l.F.

BANCO/CAIXA , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Desexa recibir:

CONTA/LIBRETA - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_

Relóxio/s «A Nosa Historia», ao prezo de 3.800 ptas. /u.

TITULAR

Exemplar/es da Historia Xeral, ao prezo.de 2.500 ptas. /u.

Nº SUCURSAL - - - - - - - - - POVOACIÓN - - - - - - - -

_

Exemplar/es de O Gato.

PROVÍNCIA - - - - - - - - -

_

Colección/óns da Historia de Galicia infantil, ao precio de 9.000 ptas.

Entidade 1 1

_

Exemplar/es de Castelao, ao precio de 1.450 ptas. /u.

N11 Canta

. _

Exemplares de O Can, ao prezo de1 .000 ptas. /u.

---'------------==--------------

1 Sucursal 1 1

¡·

~~=:==:--:,~~.!::;:::::;-'--'--.J........1
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._l_._I__.__.....__._.l___._I_..l___._I_._l___.I

.E

18 DE DECEMBRO DE 1997

MUNDO

33

ANOSATERRA

Nº 809 - ANO XXI

..

Matilde Artés, Sacha
'Mandos militares españois participaron na ditadúra arxentina'
*

CARME VIDAL

"Rompemos a dor para facela pública" di Matilde Artés, Sacha, resumindo asi os vinte anos
de loita das Nais e Aboas da Praza _de Maio e sintetizando un camiño que continua no proceso da Audiéncia Nacional e no seu libro Crónica de una desaparición (Espasa CaJpe) que ven
de apresentar na Galiza da man de Amnistia Internacional. A sua é unha loita contra o siléncio, por recuperar a memória do horror que sofriron en cada unha das ditaduras militares que
asolaron Latinoamérica. Con moita dor literaturizou a sua vida e con moito esforzo está a difundir o seu libro, recebendo respostas como a do delegado de El Corte Inglés na Galiza que
lle impediu apresentalo no ámbito cultural dicindo que non queria sé tratasen "temas políticos".

Apreséntase o libro cando se
debate se debe continuar o
proceso contra a ditadura militar na Audiéncia en Madrid ~

É certo ; sen querer coincide a
apresentación deste libro cando
se dirime en Madrid, na Audiéncia Nacional, se o XL:Jizo vai continuar. Non aturo este debate e asi
digo que o dia 6 de Novembro se
lle pediu unha entrevista ao fiscal
xeral Jesus Cardenal d)mo no
seu momento se lle pedira a
Granados que permitiu que o
xuizo seguira porque cumpriu a
sua palabra de non obstaculizar
o seu camiño. Levamos vintetres
meses co xuizo e Cardenal non
nos deu nengunha resposta.
É.unha decisión política?;

..

E o poder xudicial quen ten que
determinar se o proceso debe
continuar. Se hai que chegar á
corte suprema, chegaremos, se
nos enfrontamos a unha ditadura non irnos parar aquL Sete en
contra, catro favorábeis e tres
abstencións nas votacións dentro da Xunta de fiscais quer dicer que houbo moitas tensións,
porque lexislación hai abando
_como paré3: seguir.
O feito desairen á luz colaboracións dé militares españole~ coa ditadura arxentina podé poñer trabas ao proceso?

É un desafio para o governo es. pañol. Se é unha democrácia o
poder xudicial ten que ser independente do execütiv0. Sabemos

que o governo e outros estamentos arxentinos están presionando
porque se sabe que algo tivo que
ver España coque pasaba na Arxentina durante a ditadura, houbo
cargos da ditadura ·que viñeron
nesta altura. Tamén fago unha
chamada a Manuel Fraga para
que., xa que média en moitas
causas, qu_e interceda polos gale-gas desaparecidos na Arxentina.
Se é tan demócrata e quer facer
tanto pala sua terra ten que responder á xente deste pavo que
chora polos desaparecidos e a
todos aqueles que volven a·s
seus ollas para acá Fraga pode
avalar a celebración do xuizo.
A que ven entón· falar agora
de falta de competéncia co
xuizo tan avanzado?

Acórdase agora que non é competénci,a despois de case dous
anos? E extrano. Nun ·médio saiu
un venres un documental que se
chamaba "Os campos da marte",
o luns xa o fiscal da Audiéncia
Nacional apresenfaba a recusación de que non era xurisdlcional.
Hai no caso moitos interrogantes
porque cabe tamén perguntar que
facia daquela o xefe dos servizos
de intelixéncia en Madrid, men-tras confesaba Scilingo. Só o argumento de que entre os milleiros
dos nosos fillos tirados ao mar, e ·
confesado por el, podía haber alg ün español é
abondó para que
sexa xulgado cando esté aquí.

en asuntos internos e falta de
respeito á soberania nacional.

É Ménen o que fala de soberanía nacional, pero non o di cando vende armas a outros paises
ou cando a Ferrari lle regala un
Testarrosa que costa unha fortuna ou se lle ve sair dos hoteis
máis caros . Ai non intervén a soberanía nacional como tampouco intervén cando se descobre
que mandos españoi? militares
foron en ·plena ditatjura a Arxentina. Garzón pediu o listado de
militares que foron alá e a actividade que desenvolveron , por iso
digo que son
cuestións políticas e non xudiciais as que queO informe de
re n impedir que
Fungairiño xustificanáo as ditacheguemos ao final. Fixéronse induras Jnilitares,
vai máis alá da Je rcá m b i os , no
orde xurídica?
dGcumental do
que falaba saiu
un nome dun miliÉ aberrante portar, pero hai máis
que nengunha diQue busca ao verter
como hai persoas
tad u ra se pode
en palabras a sua próque fixeron escoxustificar. Pergunpria história?
la r:ia armada estarialle ao fiscal
pañola. Tamén
se a el lle teria
É moi difícil literaturi·
hai intereses mogustado estar ali
zar a vida. O escritor
netários arxentitorturando xente
recréase en imaxes, a
nos operando; o
e matando xa
min costoume moito
- que , polo visto ,
almirante Massedarlle sentido literára e o seu grupo
entende que era
rio, fíxeno con moitínecesário masadeu
Jugar a que
sima dor pero tam'én
existise
Prosegur
crar a toda unha
era un desafio á miña
con capital arxenxeración . Voulle ·
própria memór-ia. O
pedir unha entretinQ:_
reto é loitar contra o
vista a Fungairiño
olvido, non lle botar
Unha das nais
para que me diga
un velo por riba. Foi
da · Praza de
iso na miña cara,
unha decisión como
Maio foi asasiporque segundo
homenaxe á miña tinada en Madrid.
di a miña tilla está
lla, a ese tillo que
non poido ser prótamarta con razón e
gonista da sua próEse é un dos feío que viviu a miña
pria história porque
tos que permitiria
neta Carla tamén
tivo que sofri r os
que o xuizo seestá xustificado .
meus exílios e tamén
gúise adiante ,
a miña neta porque
porque non se
Que importáncia
simboliza todos o
ten para vostepode dicer que
que querían os seus
non fara xurisdides que os cripais
e
os
compañeiminais · sexan
cional. Foi asasiros e, como non, a
nada en Madrid e
xulgados destoda esa xeraci-ón
estamos ainda á ·
pois de que o
marabillosa de xoves
espera
de que se
caso fose peque entregaron a sua
aclaren as cir chado no seu
vida querendo cam~
cunstánc ias da
país coas leis de
biar a sociedade.
obediéncia debisua marte.
da e ponto.final?
É entón un documenHoubo
un ha
to contra o siléncio?
chamada á soAlá foron xulgaEse é o obxectivo.
lidariedade, esdos pero nu nea
Non cobro un peso
tá h recibindo
se cumpriron as
por sair nos meios de
apoios ·para lesenténcias. Valocomunicación, os que
var testemuñas
ro o que supuxo
venden morbo gañan
ao xuiz._~?
daquela ter feíto
por iso, nós ternos
un xuizo, sentado
que estar agradecidas
aos criminais no
A comisión que
por .sair. Convenceuse formou en Gabanquiño cando
me o escritor Vázquez
liza permitiu que
pouco antes eran
Montalbán -autor do
viñeran testemuos reís do munpróloge- de que o fiñas arxentinas.
do. Tivo que haxese público, de que
Son moitos os
ber un grande valoitase contra os del o.r civil. Ago·ra
que queren vir
mos do olvido.
porque é a espeben, que aconteranza de que se
despois?
ce u
Sendo unha cria de
poda facer xustiServiu para dicer
doce anos confronto
. za. A xente está
que todo aquilo
o que podia ser un
entolecida co xuigo·lpe militar na Arque estabamos
xentina, cando tiñazo, como o están
denunciando era
mos que sair da. esos que participaverdade pero é
cola porque desde
ron naquel hoincríbel que se
arriba tiraban turne e
rror . Agora os
dictaran esas leis
niorte. Os que pensase-us tillos son
para paralizar o
ba m os libremente
maiores e perproceso. Foi unacabamos violados ;
guntan como foha decisión polítitorturados. Preten .:.
ron capaces de
ca porque deter
dian quebrarte.•
participar n~quedaquela aos mili-·
la masacre can tares daria lugar
do saen a relucir
a unha rebelión,
os nomes da infámia. Canfor- _
como houbo intentos diso .. Homariamonos con lograr que a
xendia seria oportuno. Por iso
sentéocia se leve a cabo e que
pensamos que o xuizo de Garos culpábeis non podan sair
zón é xusto e adecuado. Moitos
máis da Arxentina. Que a Ardeses miserábeis morreron sen
xentina ao longo e ao ancho se
ser x1,.1lgados._
convirta nun grande cárcere para os criminais . +
Fálase tamén de intromis-ión

'Coñecin
o golpismo
aos doce anos'

:'%/icuno.>· tV2/Vo.rf7~uz.
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mo Arxentina ou Viaxes no País .
de E/al, ben difundidas por Xerais
. e Galaxia respectivamente.
6. Non vos sei quen sexan os
"algúns" ocultadores da ideoloxía de Antonio Soto Canaleja .
Canto a min, coido que escribín
páxinas dabondo acerca do personaxe e sempre o tratei como
"anarquista internacionalista",
ao tempo de "republicano galeguista", fundador do centro galega máis austral do mundo.

Os xornais galegas
teñen un defecto:
·todos se parecen
demasiado entre si.
Todos tan .agora .
1 agasallo de cubertos
e culleres.

7. Sinto que coidedes que vos
desafío. Ao contrario, téndovos
a man. Aínda hai días talaba
con amigos de Comodoro Rivadavia, que saben moito da revolución do 21, e voltamos áfigura
do Víctor Pérez Prego. Adiante,
como vos dixen, que ese personaxe é voso; pero tamén noso,
dos que na Ferrolterra (uns galegas e outros, coma min, foráneos) nos fixemos diferentes.

Escrebia, hai máis .de

1

unha década, o
humorista Xesus
(Chich1) ·campos: "que
puta é a vida do
·militante do Bloque".
Segue a selo. Xosé
Manuel Bei.ras estivo o
dia 18 e11_Bilbao e
concedeu duas ·
entrevistas á rádio,
outras duas á
televisión, cinco a
dife'rE~ntes xornais e
outra a unha revista,
- Resposta
asistiu ademais a unha·
_ .
· rolda de prensa, a un · · aos cenetlstas
xantar de traballo e a
Respondo con estas notas ás.
unha cea con
que me dirixe Xavier Costas
Sueiras en nome do Sindicato de.
representantes da
Oficios Varios de CNT de Vigo; e
colectividade galega e
fágoo porque quen eala, outorga,
entre médias ·
e queri non responde, seica des..:
preza. Eu non teño costume nin
pronunciou unha
de outorgar nin de facer despreconferéncia.

•1 Estase a producir un
1
1
1
-1
1

boom (como antes se
decia) da música
galega, sobre todo tora
de Galjza. Grupos e
interpretes que o

zos e quixera com'ezar pedindo
desculpas pola "certa ironía e
arrogancia" que detectaron os
cenetistas na miña primeira carta
sobre a homenaxe a Antonio So.to. Din os profesionais da tel~co
municación que, cando o receptor interpretou mal a mensaxe, o
máis probable é que o emisor a
transmitise incorrectamente.

Núnca quixen amolar, de veras.
Quizais errei no ton. E vaiamos
aos puntos da vosa carta:
1. Non entendo o primeiro. Eu no[l

ílJe piquei por ser "ninguneado"
(verbo tan arxentino), sinxelamente porque non o fun, nin pola CIG
nin polo Concello de Ferrol, senón, moi ao contrario, innecesariamente mencionado cando o meu
labor de cronista xa estaba feíto.

2. Pregúntame a que vén neste
caso a vosa mención de "Israel e
Palestina" e da revista Grial. E
insisto no valor do contacto persoal con quen trataron a Antonio
Soto durante a revolución e no
s~u retorno a Río Gallegos .para
dar contas dos feítos, dez anos
despois; e ao longo dos treitos
de vida que pasou en Punta Are-

AULAD

nas. Do oído e anotado, do fotografado e gravado, deduzo que
Soto e os seus compañeiros de
sindicato eran uns deliciosos ilusos , humanistas dispostos a faceren o ben por vía sindical
_(anarquista, na tendencia domo- _
mento) . As vasas son noticias.
As miñas, notas de entrevistas,
fotos e titas, que conservo.
3. A memoria do "gallego" Soto
pervive en función da súa xesta,
do épico, do social e do nacional:
aconteceu porque un grupo de poboadores pioneiros e proletarios
se enfrontaron ás mañas do capitalismo estranxeiro. Cómpre coñecer a Patagonia para saber o que
senten os "NYC" ("nacidos y criados''), netos daqueles pioneiros,
ao veren hoxe
como Benetton
compra estancias inmensas Amemoria do
nas terras que
nunca fo ron Gallego Soto
dos avós.

4. Cadaquén
vigonet/aulad.com

r/ Hernán Cortés 28, VIGO. telf. 43 42 '15
accesos

dende 3º BUP - FP 1

----~----------------.

ten a súa moral, e xulga ao
seu xeito os
fins e os medios. Eu entendo a vosa
interpretación,

pervive en
función da sua
xesta, do épico,
do social, do
nacional.

pero .quixera

CANTINA MEXICANA

que entendesedes o meu punto de vista: Galicia hoxe vive nun sistema de
democracia que ,permite a un alcalde do PP homenaxear coa
CIG a un terrolán da F.ORA.
1

LIB=iEAA • PAPELEÁA

~íbrería especíalízada en Mull~1J
Cul~ura galega,

Líteratura,
Economía esocíedade alternatívas.
Papelería ecolóxica

Triunfo, 1 - 36202 VIGO
Tfno efox (986) 43 37 68

RUA MARTIN CODAX
VIGO

\

Na despedida, unha mostra de
disgusto, porque me chamades
"malabarista" da verba. Eu son
contador de historias, polo dereito. Por isa admiro a xesta dos
utópicos como Soto e Pérez
Prego, que algún día hei de novelar ... co voso permiso. Apertas sen chanza .•
XAVIER ALCALA

(A CORUÑA)

Resposta
do Departamento
de Filoloxía Galega
sobre o Decreto
de Homologación
Con reración á información publicada no n2 806, correspondente
ó 27 de novembro de 1997, a
Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela acordou facer pública a seguinte nota:
Efectivamente, existe un Real
Decreto 1954/1994 sobre homologación de títulos universitarios
oficiais, en que se regula a equivalencia entre as titulacións anteriores á recente implantación dos
novos planos de estudio, e as
correspondentes a estes últimos.
Tamén é certo que as novas titulacións de Filoloxía Galega e de
Filoloxía Portuguesa aparecen
sen correspondencia nos planos
vellos, mentres que a antiga Filoloxía Hispánica, en tódalas súas especialidades, se homologa
coa nova Filoloxía Hispánica.

É evidente que en tal Decreto
se ignora a previa existencia da
Subsección de Filoloxía Ga/egoPortuguesa dentro da Sección
de Filoloxía Hispánica, e a obvia
correspondencia desta vella titulación coas novas de Filoloxía
Ga.lega e Filoloxía Portuguesa.
Este erro pode redundar en prexu ízo dos titulados na vella Filoloxía Hispánica (Subsección
Galega-Portugués).

5. Perdón se non ' me dirixín a
vós; pero tampouco me dirixín á
CIG. Foi Luís Pérez Leira quen
me pediu copia da partida de nacemento ·de Soto e mais o enderezo e o teléfono da -filla. Quizais
el estivese máis atento ca VÓS-· ás
miñas intervencións insistentes
sobre o tema durante os nove últimos anos en xornais, radio e televisión. E, xa que talamos de
atención a quen se mariifesta en
Endebén, _na información publipúblico, permitídeme voltar ao
cada por A Nosa Terra. aparece
punto 2 1 a Israel e Grial: parécecómplice
denunciado o "silencio _
me ben curioso que fosedes redo Instituto da Lingua Galega, o
parar nunha croniquiñá. escrita
Departamento de Filoloxía Galenunha revista literaria de tan pe- . ga da -Uhiversidade e a Consellequena difusión e que nunca repa- . ría de Educación~, e recóllese a
rasedes en crónicas de vulto coafirmación de que "todo está tra-
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mado desde hai tres anos polos
organismos defensores do galego normativo". Tanto unha coma
a outra imputacións son radical- ·
mente falsas, polo menos no que
atinxe ó Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de
Santiago. Podemos asegurar,
ademais, que este Departamento -coma o conxunto da Universidade de Santiago (e presumimos que tamén as da Coruña e
Vigo)- actuou sempre dando
por suposto que a antiga Filoloxía Hispánica (galego-portugués)
é unha especialidade distinta de
Filoloxía Hispánica (español), e
mais que a -primeira corresponde
ás actuais Filoloxía Galega e Fíloloxía Portuguesa, en tanto que
a segunda corresponde á actual
Fíloloxía Hispánica.
En primeiro lugar, o problema
afecta por igual ás tres Universidades galegas, e non só á Universidade de Santiago, como se dá a
entender no seu semanario. Por
outra banda, caso de teren existido silencios cómplices -causa
que negamos rotundamente-,
estes afectarían a tódolos membros da área de Filoloxías Galega
e Portuguesa (que agrupa en cada universidade os docentes de
lingua e literatura galegas e lingua
e literatura portuguesas), calquera
que sexa a súa posición normativa, pois ata que saltou este problema á prensa ninguén advertiu
sobre o problem a derivado
da literalidade
do mencionanoso
do Decreto.

o

Departamento,
ninfoi
consultado
previamente
sobre ocontido
do Decreto, nin
foi infonnado
posteriormente
áaprobación do
mesmo.

En seg1.mdo lugar, polo que
se refire ó naso Departamento, queremos
facer
constar que
este nin foi
consultado
previamente
sobre o contido do Decreto,
nin foi informad o posteriormente á aprobación
do
mesmo ; en
consecuencia,
a imputación que recolle o seu
medio é falsa, por non dicir calumniosa. Por P,arte, hai que aclarar
que nin as Areas nin os Departamentos (e moito menos os Institutos) teñen competencia sobre as
titulacións, e polo tanto ningún tipo
de responsabilidade directa neste
asunto; o que non quita que nós
consideremos que debemos ser
consultados ou informados cando
as decisións nos afecten, o que
non ocorr!3U neste caso.
En terceiro Jugar, informamos
que o Departamento iniciou as
xestións pertinentes a través das
canles regulamentarias para
aclarar se por parte do Ministerio
se realizou unha petición previa
de información á use, e, en ca-_
so positivo, as razóns palas q~e
non nos foi cursada no momento
oportuno. E, sobre todo, as conducentes a tratar de rectifica-la
medida <;¡ue comentamos, da
que resulta unha situación absurda e iflxusta para os antigos
titulados en Filoloxía Hispánica
(Galego-Portugués). f ·
ROSARIO ÁLV AREZ,
DIRECTORA DO DEPARTAMENTO
DE FILOLOXIA GALEGA DE
- · SAN::rlAGO
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Suso Sanmartin
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merecen son
escoitados coma
nunca. Esquécese
moito, sen embargo, a
Milladoiro. Recordan,
algunha vez, que
tocaron con Chieftains.
Futil gabanza. Porque,
perdoando a fachenda,
deberan ser Chieftains
os que alardeasen de
tocar con Milladoiro.

·P ide o periódico
Gralha o "boicote á
lotaria" (por
"espanhola"). Son
perigosos ns
purismos. No mesmo
núme-ro gábanse de
que-o deseñador
Miguelanxo Prado teña ·
"até, trabalhado coma
factoría Spielberg na

Axenda Alternativa (/alega 98 ·
MELLORA9 INTRODUCIDAS

PÁXINA POR DIA ORGANIZACIÓN HORÁRIA
FASES DA LUA · ALMANAQUE MENSUAL EN
CADA PÁXINA NOTAS AO FINAL DÓ MES
MAIS INFORMACIÓN NO GUIEIRO ALTERNATIVO

Fai os teus pedimé~fos a:
VERBO LIVRE ·APARTADO DE· CORREIO~S. 6.123 · 36200 VIGO (GALIZA)

- 1 serie de desenhos
1 animados Men in
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1 black'. Pois Spielberg
1 ben sendo un sionista,
1 amigos dos cartas, no
1 maior império do

-1 mundo.
1

1 u~alquera pode
: participar neste ,
programa con so
: _enviar esta hoxa
coberta", din no
1 programa Cada día
: concurso da T~G. Por
1 sorte a cámara oferece
1 un primeiro plano da
1 folla de inscripción,
1 senón quedaria todo o
1 mundo sen saber que
1 raio quedan dicer.

1
·I
1
1
·I

-..,_

SegunCfo un anúncio
ministerial afirmar que
un está enfermo sen
estala é infantil. O
estado perde
anualmente médio
billón de pesetas por
mor das baixas deenfermidade, disque.
Coma se todos os que
piden a báixa
estivesen a mentir. De
·aquí a pouco dirán que
os obreiros non
necesitan dormir e
ampliarán a xornada a
dazaseis horas. Só os
salvaria unha protesta
dos colchoneiros.
O paro nos Est~dos
Unidos é do 5%. Claro
que hai moito
traballador mal pago,
· per9 s.obre todo
convén lembrar que o
2% da povoación
activa está no
cárcere.•

O galego
na universidade

lingüístico que garantan unha · - : porcentaxe mínima de docéncia
·en galega. en todas as áreas. _

Gonzalo

-Facilidades e axudas para publicar en ·galega. .

Hoxe a comunidade universitária, .e a sociedade en xeral, debe mostrarse especialmente ·
unánime e contundente.
A discriminación e agresión lingüística sufrida por unha compañei ra nosa hai pouco májs dun
mes norí é un feíto tan illad<1 como algúns pensan. Debaixo
dunha envoltura estatutária
normalizadora,
a Universidade Actitudes
moitas veces
agocha actitu- pasivas cara a
des ancoradas língua provocan
no tempo da
intoleráncia lin- .que se continúe
güística.
con dinámicas

- Traducción ao gal ego da bibliografía básica de cada área
de coñecemento.
-=--Elaboración de vocabulários e
nomenclatura básica na nosa
língua.
-Criación de mecanismos que
eviten o incumprimento do Regulamento de Uso do Galega na
Universidade e que subsanen
as irregularidades.
-Potenciar de maneira efectiva ·
a creación de Comisións de
Normalización Lingüística en todos os centros.

OVTRA
Vt'Z.·E-S~

Expresarse na españolizadas
nosa língua detraballo
non é só un
dereito reco- universitário.
ñecido -pola
constitución ou
polo estatuto .
de autonomía. E un .deber para
calquera galego que crea no faturo da súa cultura. A sáude da língua e a súa preséncia nos distintos ámbitos sociais é un indicador
normalizador da sociedade, está
aínda moi lonxe de ser real .
da nosa autoestima. Debe ser
motivo de profunda reflexión para toda a sociedade o significado de
Non só son feitos como o de Mesucesos como o acorrido na Fadicina os que impiden a galeguicultade de Medicina, precisamenzacion efectiva da Universidade.
te na Universidade galega.
Actitudes pasivas cara a língua,
e indiferentes cara o conflito linÉ por iso que debemos facer un güístico no que vive a nosa soesforzo conxunto para mostrarlles
ciedade provocan ·que se contia algunhas persoas que a maioría
núe con dinámicas españolizados galegas defendemos e reivindas de traballo universitário que,
dicamos o uso da nosa língua a
desde lago, nunca van cambiar
todos os niveis como maneira úoise non existen iniciativas ao resca de preservar a nosa identidade
peito. Por iso queremos pedirlles
colectiva. En todo caso, a Plataa todos .os membros da comuniforma por unha Universidade Nordade -universitária que se involumalizada non promoveu esta mocren no proxecto dunha universibilizaGión só como un chamamen- - dade normalizada.
to conlra a intoleráncia lingüística.
Pretendemos tamén entender esA responsabilidade é aínda
te acto como unha reivindicación
maior no caso das persoas que
de maiores cotas dé galeguizateñen nas súas mans a coordición para a nosa Universidade. O
nación e xestión da vida univerideal de Universidade como elesitária. Se a equipa reitoral ten
mento normalizado, e polo tanto
como obxectivo unha galeguiza-

Para coordinar todo isto, dotar de
maior orzamento e persoal especializado ao Servicio de Normalización Lingüística da Universidade, que sería tamén o encargado
de elaborar un Plan de Normalización Lingüística a nivel universitário atendendo ás peculiaridades de cada departamento.

T~RRID~L
p~SAD~LOI

ción efectiva da nosa universidade , non abonda con que o
manifeste por escrito.
Entre as medidas concretas que
debe tomar unha equipa de governo realmente comprometida co
proceso tle normalización da nosa
língua, sinalamos as seguintes:
-Criación de prazas con perfil

FEDEERHS
· No artigo do número anterior adicado a lembrar ao
actor galego-uruguaio Pepe Fernández, dislizouse
unha gralla no nome de autor. Onde puña Luís Pérez
Rivas, debia poñer Luís
Pérez Rodríguez.•

Entendemos isto como propostas
básicas que contribuirían, xunto
co compromiso inescusábel de
cada un de nós coa língua, a
criar unha nova Universidade na
que o normal sería traballar en
galega. lsto repercutiría de xeito
decisivo, non o dubidemos , na
normalización social do galega.
Estamos a talar do tempo no que
mobilizacións como a de hoxe
non terían ningún sentido.+
PLATAFORMA POR UNHA
UNIVERSIDADE NORMALIZADA
(manifesto fido ó remate da manifestación
"En Galego, entendámonos ~ o mércores
17 de decembro de 1997).

Contra
o libro

A NOSA TERRA

O congreso sobre O feito diferencial galega .·
analisa a música como sinal de identidade
-0- PAULA CASTRO

Desde o 15 ao 19 de Decembro celébrase en Compostela o 11 Congreso
sobre O feito diferencial gal.ego, centrado nesta ocasión na música tradi..
cional ou popular e culta galega e os distintos aspectos que a caracterizan. Mália centrarse o congreso na música, os seus organizadores esperan que teñan unha continuidade cara o futuro e xa teñen programado
para a terceira edición a análise do feito diferencial na antropoloxia.
"T rátase de debater e de decatarnos de que ainda estamos empezando", a egura o coordenador
do congre o, Carlos Villanueva,
quen exp lica que para artellar este event precisar n dtm ano de
traballo. Un debate que d feíto
e d u a l ngo de te días propi-

ciado non só polos ponentes senón polo interese amasado polos
participantes, que coincidiron en
destacar o descoñecimento xeralizado que hai sobre a música galega, tanto culta como tradicional e a importáncia de que se celebren e te tipo de encontros. Ao

entender dos congresistas un dos
aspectos que máis interese está
xerando no congreso é a posta en
comun dos resultados das distintas investigacións que se veñen
realizando por todo o país xunto
coa posibilidade de analisar as dificultades coas que se atopan os
que desenvolven o seu labor neste campo, derivadas, sobre todo,
das escasas axudas e apoio que
oferece a administración.
O feíto diferencial na música galega analisóuse desde as orixes ao
clasicismo, pasando pola música
medieval, os critérios, fontes e

Pilar Alén
Pilar Alén ven de publicar en
Edicións A Nosa Terra o libro
'Hi tória da Mú ica Galega.
Canto , cantigas e cántico ".Este
é o primeiro traballo que se publica no país sobre este tema. Nel
analisa as peculiaridades da criación musical e resalta as dificultade que teñen os inve tigadores
para poder recoller o xa escaso
ve tíxio de tradición oral que
quedan, tanto por problemas ma- •
teriais como económico .
Pódese falar de distintos periodos histórico na músiéa galega?

'Gal iza foi un importante centro.
de produción musical no século XVIII,

/

~ MIGUEL A. FERNÁN ..VELLO

~nsan

que o libro. é só unha
simples mercancía e non ven nel
materiais para a interpretación
tamén un producto cultural. Jack
da música medieval galega, a imLang díxoo desta manéira: "Un ben
portáncia da música relixiosa, as
do espírito non é comparábel a un
··bases do nacionalismo musical e
ben industrial tradicional. Non vao folclorismo como uso e abuso
len as mesmas leis para bens do esda tradLción. Pero tamén se estabeleceron as bases historiográfi- . pírito --que son únicos e
orixinais- e para productos fabricas, o tratamento do feíto galega
na música culta do século XX, a- cados en serie. Unha película non é
un zapató, nin un libro é unha pasmúsica tradicional e culturas mitilla de xabón".
noritárias, a popular na sociedade rural, o folk, as suas fontes e
0ies, coa ministra de Educacion eorixes até chegar ao pop-rock.
Cultura á cabeza, non ven con bos
Todo un abano de ponéncias
olios a pluralidade cultural nin a
que tratan de estabelecer as pe~
existencia de liberdade de expreculiaridades e sinais de identidasión, nin senten o debido respecto
de dei:ivadas da arte musical.+
polos dereitos de autores, editores _e
lectores de libros. Eliminando o
prezo fixo do libro, como quere o
Govemo de José Maria Aznar, elifumase tamén a liberdade de edición, a liberdade de expresión e a
liberdade de compra. Deixouno ben
claro
Ví~tor Freixanes: "A liberalical moi importante porque de feízación levaríanos a unha auténtica to viñan mestres, intérpretes e
dictadura do mercado inmediatiscompositores de fóra, sobre todo
ta". Ou, dito doutra maneira, en
·no Barroco e no XIX. Da música
palabras de Juan de Isasa, Presidentradicional tíranse máis diferénte da Federación de Gremios de
cias ~arque están. máis_arraigadas
Editores do Estado español, "é menno pavo e este transmite o seu
tira que a medida proposta polo Gopróprio ser, o seu xeito de pensar,
bemo
sexa unha medida liberalizade vivir e traballar. Son cancións
.
dora.
É,
ás avesas, unha
de campo, de berce, de entroido
intervención
brutal no libre comer-que teñen relación ·directa co pacio como non se producía desde os
vo onde se realizan.
tempos da autarquía" .
Na actualidade asistimos a un
intento de recuperar a música
tradicional, cales son as principais dificultades que se atopan?
Se por algo se caracteriza a música
tradiciónal ou popular é pola inexis ténci a de partituras, por iso
chamámola música ·de tradición
oral, porque foi transmitida polo
pavo de xeración en xeración. Esa
recollida agora é moi importante
pero tamén moi laboriosa porque
implica ir pavo a pavo, aldea por
aldea e ter a sorte de atapar .a persoas que realmente lembren esas
cancións ou eses bailes. Alén cliso,
o labor do investigador é tamén
depurar esa recollida e volverlle o
sentido orixinal porque sempre se
atopan deformadas pola rádio, a
televisión e os méíos audiovisuais
en xeral.

Hai quen estabelece diferéncias
entre a música tradicional e a
popular, pódense tratar de for ..
ma diferenciada?

ministrad~

A a i s .eles, coa
Educación ·e Cultura á cabeza, semellan non enÚnder. "Liberar" os
prezos dos libros, segundo cálculos
da Federación de Libreiros de Galicia, suporía o peche do 40% das librerías do noso país. Ou sexa, arredor de 1.200 traballadores afectados
e amplas zonas de Galiza desertizadas no que ao servizo que prestan as
librerías se refere: Así as causas, o
que eles queren, coa ministra de
Educación e Cultura á cabeza, é beneficiarás grandes superficies comerciais. Fica claro, e así nolo recorda o Presidente estatal dos
editores, que determinadas multin~
cionais francesas da-distribución de
productos de_cnsumo serían as au. ténticas beneficiadas polas medidas
· "liberalizadoras" do Gobemo, o que,
curiosamente, traería consigo unha
práctica que non lles -permiten nin
no seu propio país.

0ies, os que desprezan o Úbro, os
que queren confundilo coas latas de
sardiñas, saben que aplicando as
súas malévolas medidas van conseCoido que son connotacións a
guir que se publique menos e que se
posteriori, mentres que nas orilea aínda menos do que hoxe s.e le.
xes hai moi poucas diferéncias.
vo, porque noutros momentos, e
Van conseguir que a poesía, o teatro
A
música
tradicional
en
realidamiramos as Cantigas de Santa Mae o ensaio teñan serias dificuldades
feíto, se agora mesmo hai proble- , renciais, pero haberia que matizade é música popular, o. que acoria, que son de corte culto porque
para
veren a luz saídos do prelo.
10.
Son
partidária
da
idea
de
que
mas
para
estudar
a
mú
ica
tradirre é que-Se entendemos por múneste sentido foron concebidas
Van
conseguir
que o prezo dos litodo país, toda nación e mesmo
cional é precisamente porque
sica popular a que canta o povo,_
por Alfonso X e os seus colaborabros
suba
e
que
os habitantes máis
por zonas dentro da própria Galinas institucións civís nbn existiu
eso non é verdade. Dentro de
dores, teñen todas elas un sabor
alonxados dos grandes núcleos de
za,
ten
modos
de
vida
distintos
e
esa
precaución,
mentres
que
os
cada
país
alguén
tivo
que
ter
inpopular, tratan da vida ·cotiá da
poboación non poidan ser lectores
iso reflíctese na arte e polo tanto
arquivos das catedrais están cbeventado esa canción ou ese baisociedade do momento.
inmediatos de libros. Van conseguir
na música. Pero tamén hai que
os de partituras. Por iso, agora
le. Non nacen por xeración esque as linguas e as culturas "minorirecoñecer
que
non
hai
moitas
dipoder:nos
facer
história
desa
múpontánea.
Se
entendemos
por
Pódese falar, logo, dunha granzadas" teñan cada vez máis probleferéncias entre a música culta gasica, mentres que da outra non.
música popular a música dos pode influéncia da música relixibmas á hora de producir
lega
e
o
resto,
b~sicamente
porv os e por música tradicional
sa ao longo da história.
editorialmente
obras científicas e
que a música histórica galega, a
Cales serian os elementos difeaquela que se transmitiu -por traliterarias.
Sobre
eles, sobre os que
música que se facia nas catedrais,
renciais da música galega a resdición oral, é o mesmo ..A músiHai que recoñecer que o peso da
están contra o libro e contra o plua
música
culta
está
feíta
case
toda
peito
da
que
se
facia
noutros
ca
popular
non
é
a
música
que
igrexa foi moi forte e ademais foi
ralismo cultural, caia a nasa máis
por músicos de fóra. Isto...é de descanta o povo sen máis senón que
lugares?
unha institución que se preccu·
severa crítica pondo en marcha a
tacar
porque
dernostra
que
Galiza
unhas persoas crian uns. cantos e
pou de gardar coidadosamente
nosa acción consecuente antes de
era un centro de produción musíPor suposto hai elementos difeapartires daí fanse populares.•
todos os seus documentos. De
que a súa irresponsabilidade nos
· L_.--------------------------------,,------~--------------------,---'-------1. leve directamente ao desastre.•
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• Maria Gándara
recolleu o·préinio
Garcia Barros .A escritora Maria Gándara rece-beu no concello da Estrada o
prémto Gatcia Barros concedido
- pala obra titulada Magog. A au-tora, natural de Celanova e residente en Vigo, fora galardoada
hai cinco-anos co prémio Merlin
pala obra Os mómias. A premiada tamén foi finalista no certame narrativo O Barco de Vapor.
Gándara ten traballado en teatro inf¡mtil e entre as obras que
ten publicado están Brumas de - _

outubro, Conxurados, N octumo
de Dragón ou A via fant4stica. f

• Carlos Penelas,
gañador do
_Prémio de Poesia

Espiral Maior
O Martes 16 de Decembro foi
dado a coñecer en Cm:npostel_a o
gañado~ da VI Edición do
Prérµio de Poesia Espiral Maior,
trátase de Carlos Penelas
Martín, que apresentou a obra
As linhages do fria. Penelas, de
22 anos, impúxose sobre outros
37 autores. Esta obra consta de
20 composicións próximas á poesia social. Os xúri deste ano estaba composto polos poetas e
críticos Xosé Maria Alvarez
Cáccamo, Xavier Baixeras e Miguel Anxo Femán-Vello. O prémio de Poesía Espiral Maior foi
criado para posibilitar a
aparición de novas poetas, menores de 35 anos e que non teñan' publicado nengun libro en
solitário. •

• Ciclo de teatro
· non profisional
·en M.oaña
O Departamento de Cultura do
Concello de Moaña, xunto cos
representantes de várias campa- ñias teatrais de Moaña e
· Cangas, organiza un ciclo de teatro para grupos non
profisionais que pretende ser un

........ .... •••.•.................•....•......•........•..•..••••.••..••; ••......•...
~
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• Bomenaxe a Pardo-de Cela
Ademais dos actos que tradicionalmente organiza Galiza
Nova en Mondoñedo en
homenaxe ao Mariscal Pardo
de Cela (dos_que informou o
núméro 808 de A Nos a T erra,
do pasado 11 de Decembro),
tamén na Coruña, en ·
Compostela en Ourense hai
actos dedicados a este heroi
nacional. No salón de actos do
Instituto Eusébio da Guarda
·da Coruña e organizada pala

Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, o Mércores 17 de
Decembro celebróuse unha
homenaxe a Pardo de Cela
que consistiu na leitura do libreto de Cabanillas e Vilar
Ponte O Mariscal. Participaron
no acto quince actores coordenados e dirixidos por Santiago
Femández. Un acto semellante ten lugar Xoves 18 ás oito
e meia da tarde na Asodación
Cultural Auriense.de Ourense.

o

-Por outra banda, no marco das
xomadas Pardo de Cela, un
símbolo da Galiza ; na cafetaria
Airas Nunes de Compostela,
ás dez da noite do Martes 16 e
Mércores 17 de Decembro, a
Asociación Cultural O Galo
organizou unhas conferéncias
nas que participaron os historiadores Francisco Malla e
García Oro e o director do
Instituto Pai Sarmiento, Pardo
de Guevara.+

··························································:··········································
ensaio para estabilizar esta actividade nos vindeiros anos: Os
meses de Decembro <leste ano e
Xaneiro de 1998 son as datas
para desenvolver o curso, que
programa actuacións os Sábados
· ás dez e meia da noite no cent_ro
-sócio-cultural Daniel Castelao.
Nos casos de i:eatro infantil as
actuacións serán ás seis e meia
da tarde en dias de semana. O
primeiro grupo é Teatro Ancorado uro de Cangas, qué o Sába- _

do 20 de Decembro inl'erpreta a
o_bra Sala de Espe_ra. b Sábado
27 des te mes tócalle o tumo a
Lirilampo, coa obra Teledeum de
Albert Boadella. +

•Nova editorial
de poesia
- Letras de Cal é a nova editorial

• AGAL comemora
ó centenário
do nacimento de Rodrigues
Lapa e Blancó Amor
A Associa~om Galega da Língua, AGAL, organiza
vários actos para comemorar o centenário do nacimento do profesor Manuel Rodrigues Lapa (membro de honra da AGAL) e do escritor ourensán
Eduardo Blanco Amor. O Xoves 18 de Decembro,
das sete da tarde ás nove .da noite na Faculdade de
Humanidades de Ourense, o profesor universitário
Isaac Alonso Estravis pronúncia unha con:feréncia
titulada "A Galiza, os galegas e a língua segundo
Rodrigues Lapa" e a catedrática universitária Maria
do Canno Hemíquez Salido fala sobre-"A vida e a
obra do profesor Rodrigues Lapa". As duas
conferéncias van seguidas dun colóquiq. ,
A vida: e a obra de Blanco Amor é obxecto de homenaxe con sendos actos a celebrar o días 22 e 23 de
Decembro no Lice-u Recreo Ourensán. A Obra de
Blanco Amor - narrativa e teatro.... centra unha mesa
redonda a celebrar o dia 22 a partir das sete e meia
· da tarde, que canta coa participación dos profesores
Manuel Rivera Cascudo e Júlio Prieto Nespereira e
os escritores Joel Rodrigues Gomes e Joám Guisám
Seixas. O 23 ás mesmas horas vários.amigos do escritor abordan a sua vida; trátase de José Posada, Nemésio Barxa, Jacobe de Arce Temes, Segismupdo Bobillo Mórgade e Maria do Carmo Henríquez Salido.+

de poesia que se apr~senta o Xoves 18 de Decembro na Coruña,
na libraria Lume ás oito e meia
da tarde e no Pub Tío Ovídio ás
dez da noite. Os autores dos
dous primeiros libros, Kikq N eves, con Ruído de motos, e lgor
Lugris, con Quen nos defende a
nós dos idiotas, corren a cargo
dos dous actos de apresentación
dunha editorial que se autotitl!.lla
como de "poesia enerxética e
nova". +.

Manuel Mera, presidente da CIG e fun·
dador de ERGA.

• Celébranse
os actos polo
aniversário
deERGA
O Martes 16 de Decembr tiv
lugar na Faculdade d Hi tória de
Compostela o primeiro do acto
organizados polo Comités Aberras de Faculdade e os Comités
Abertos de Estudantes con motivo do XXV aniversário da fundación de Estudantes Revolucionários Galega , ERGA. Neste
primeiro acto anali óu e a primeira etapa desta organización, que
foi de 1972a1975. Participaron
os ex integrantes de ERGA Manuel Mera, hoxe presidente da
CIG , Alfredo Suárez Canal, hoxe
deputado do BNG, e Xesus Seixo,
n a actualidade mernbro da CIG.
O Mércores 17, tamén na Faculdade de História e baixo o título
"Do soño ao desencanto", Xúlio
Rios, Manuel Vázquez e Xaquin
Leiceaga abordaron o ano de
consolidación e esmorecimento
da organización. O Xov 18 ás
oito e meio da tarde na Faculdade
de Xeografia Ro ário Regueir ,
Francisco Jorquera e Manu l Antelo tratan ad aparición de ERGA e o nacim nto de n vas
alternativas estudianti nunha
mesa redonda titu lada "O camiñ
queda". O Venr 19 ' it e
meia da tarde hai unha
concen trad ' n n rua Xeneral
Pardiñas, onde foi as inad
etudante Cherna Fuentes, e ás n ve e meia da noite na Re idéncia
Universitária Mon te da C nd a
descóbrese unha praca n
lembranza de a organización. +
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Do "selvaggio
brasiliano"

Este é um texto sobre a vida do músico
Carlos Gomes, que servirá de base para
um filme de longa metragem ( ... ) .
lsto é um filme, ou melhor, o texto de um
filme que tem como pano de fundo a ópera, como principal personagem um músico que depois de amado e glorificaao foi
esquecido e abandonado, um filme que
pergunta se uma pessoa pode vir a ser
aquilo que ela nao é, um filme que fala
da coragem de fater e o medo de errar.
[Rubcm Fon ca: «lsto é um filme,.]

En 1994 a Editora chwarcz de

1

Este «texto básico» para um filme
upuña, na altura, unha nova
orientación criativa na contundeme e excelente obra do sel axe
mestre da ficción, mineiro por
nacimento e carioca por vi' en~
cia, que e dera a coñecer co 'brutali mo' inno ador de que falou
Alfredo Bo i, a lucidez sociolóxica e a apurada técnica plural do
eu c nto das década de '60

(Os Prisíoneiros [1963], A Coleira
do Cao [1965], Lí1cia MacCarmey
[1967]) '70 (0 Homem de Fe ereíro ou Mar~o [1973), Feliz Ano
Novo [1975], O Cobrador [1979]),
afirmánd e com un d grand

conta de libro& 1.

1

· A poesia
de Pura V ázquez

A globalidade da súa escrita reXera is·publica A saudade e outros posulta, nunna ollada retrospectiemas, titulo coque Victoria Sanjurjo
va aos trinta e catro anos pasa,
apresenta unha edición de dous libros
dos, dunha teimosa coherencia e
fundamentais de Pura Vázquez: o que
dunha insultante cualidade, ·padá título a este e
O desacougo; o
ra alén· dos moldes xenéricos é
primeiro publimúltiplas estruturas en que se
cado en 1963 e
insere ou das constantes temátio segundo en
cas diversas a que s~rve. Unha
1971. Agora O
perfeita carpintaría ficcional, · desacougo varia a ·
unha atrevida enxeñarfa narratisua primeira versión posta que a
va, unha pertubadora arquitecpoeta ourensán
tura da angustia e da inseguranpreparou unha
za e mais unha poderosa consnova edición motrución lingüística, que dá carpo
dificada. A saudaao esqueleto enigmático da exisde e a visión idealizada
que Pura Vázquez mantivo da Galiza,
tencia, alicerzan as pertinaces
sobre todo desde kmxe, marcan a obra
dicotomías que xeran a doentía
dunha escritora que, segundo Sanjurjo,
e yeloz escri· engarza co intimismo máis romántico . .
ta literaría
Pura Vázquez, nascida en 1918 en Oude Rubem
rense, representa un dos excepcionais
·Fonseca: secasos de mulleres que publicaron de
maneira continuada na década do·s
xo e morte, Un intento,
trinta e dos corenta. •
amor e vio- guiado pola
lencia, elitis,
paixón
mo e vulgariReflexión
dade, arte e antropoló ..
vida, éxito e xica de
sobre ecolo:xismo e
fracaso, fa- resgatar as
miliaridade e
cristiandade
es trañeza, experiencias
O teólogo V_ictorino Pérez Prieto apreinocencia e depersoas
senta o ensaio Do teu verdor cinguido,
culpa, poder sen _
nome,
cuxo.fübtítulo Ecolo:>..-ismo e cristianismo
e marxinaliaponta á reflexión sobre "as verdade
esforzo,
dade, etc.
des materiais

ntulo: O Selvagem da Ópera.
Autor: Rubem fonseca.
Editorial: Companhia das Letras.

a Paul publicaba unha nova
bra do contl ta, romanci ta e
'rot iri ta' de cinema Rubem
Fon eca: O Selvagem da Ópera.
D d a atalaia pcr oal dos eu
e enta e nove an de idade e
na madureza criattva do trinta e
un transcorridos de de a publicación da úa primeira recolla
narrativa, o popular autor brasil iro redixiu un complexo e
atraínte texto híbrido.

1
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miseria,

PEREIRO

mestre do conto e da narrativa
breve deste éculo coas súas última colecráneas neste difícil e
ousado xénero conciso de escrita
ficcional (Romance Negro e Qu,
tms Histárías [1992], O Buraco na

romances 'negros' do Brasil máis
contemporáneo -especialmente
dos espazos e das personaxes citadinas da cosmópole carioca- (0
Caso Marel [1973], A Grande Ar,
te [1983], Buzo & Spallanzani

Parede [1995]).

[1986], Vastas Emo~oes e Pensamentos Imperfeitos [1988]), diluín-

A obra difu amente romane ca,
parafllmica e biográfica de que
hoxe quero falar, renunciaba a
moitas das constantes -auténticas
ob esións- do conxunto do seu

do, porén, o basilar envolvimento
ficcional e asumindo a referencial
componente histórica que, por
volta da contraditoriamente
atractiva figura do presidente Ge- ·

_

Ben é verda- traballo
de que desas
'obsesións'
aludidas al~
gunhas reaparecen na anomalía que supón
a respeito do conxun_to a amálgama textual- sobre o 'caboclo'
Carlos Gomes; ora ben, transfiguradas alegoricamente nas peripecias vitais e no retrato psicolóxico des~a personaxe histórica
(P~~a á

páxina seguinte)

da causa ecoloxista". O libro•
editado en Espiral Maior, achéganos á xénese
dos problemas
ecolóxicos e, nas
verbas do prologuista Xosé An:
tón Miguelez Diaz,
"oferece unha'
perspectiva política ou global para
respeitar a multiplicidade das causas e das consecuéncias
que os comportamentos hwnanos e sociais teñen sobre o naso meio natural
máis alá do anecdótico ou do
individual".•
.

NARRATIVA

Cantos para xóvenes

NARRAT IVA

Aera

Novela narrada case como unha crónica, lineal, cun estilo sobrio, que conquire
un retrato de costumes que nos trasladan ó pasado, onde a música é un eleme~
. to omnipresente que marca as diferencia,s estéticas e tamén ideolóxicas entre os
distintos protagonistas.
·

de Acuaria

NA MESMA COLECCIÓN

Catre cantos é o título xenérico do
volume que reune as histórias gañado- ·
ras no concurso que con voca a Fundación O G,-elo-Amigos de Galicia.
Paulo Mar-rínez, de
Be'gonte, é o autor
de Demo, Susana
Villaverde, de Santiago, escrebeu Lembranzas, Aida Noceda, do coléxio com- postelán de Fontiñas,
aporra O pozo do tempo e Bibiana Amoedo, de Sotuomaior, é
a autora de Bambú.•

O arxentino R9berto
Arlt na Galiza de 1935

XERAIS
A ERA DE ACUARIO
Xosé Ramón Pena

~~
~~

<;:ALZADOS LOLA

MANANCIAL

Suso de Toro
PREMIO BlANCO ANiOR, 1997

Xavier Manteiga

PREMIO XERAIS, 1997

O escritor Roberto Artl, un dos nomes
da literatura contemporánea arxentina,
vis itou Galiza en 1934. Daquela escrebia crónicas no xomal El Mundo de
Bos Aires ao tempo que asinaba as columnas co titulo A!!,Uafuerte5 poneílas.
Rodolfo Alonso, fil to· de galegas, resgata en
Ediciós do Castro
as Aguafuertes gallegas, crónicas non
incluídas nas antoloxias e que retratan
o seu paso pola Coruña, Betanzos,
Compostela, Vigo ou
Pontevedra. •

40

ANOSA TERRA

18 DE DECEMBRO DE 1997 • N2 809
/

(Ven da páxina anterior)

de que s~ nos fomecen múltiplos
-inxentes- elementos, tanto da
súa biografía factual e, e;pecialrnente, da súa' etopeia, corno da
reconstrución dos tempos e dos
espazos contextuais en que de·
rnaneira torturada axiu.

1\

_¡

O libro-filme está estrutura<!lo
cunha engrenaxe irracionalista en
breves secuencias narrativas e
plásticas, descritivas e expositivas,
á maneira cinematográfica e construídas con frases curtas no tempo
presente, que se ven interrompidas, para alén das reflexións de
que logo falaremos, por sintéticas
infonnacións laterais e históricoarnbientais de teor digresivo, explicativo, ponderativo ou anedótico. O leitor acaba por contemplar na súa leitura apaixonada,
ademais da vida - «ampre et d.olore»- do compositor campineiro
de Il Guarani, desde os seus vinte
e tres anos en 1859 até a ideal impostura c~nográfica e a grotesca
realidade da súa morte en Belém
en 1896, a Italia do mundo esplendoroso e cruel do «bel canto», do ambiente bohemio da iconoclasta «scapigliatura», o Brasil
de fins do século pasado co Imperador D. Pedro, a proclamación
da República, a Princesa Isabel, a
abolición da escravitude, etc.
De todas as maneiras, paciente
leitor, non querería ~guir disertando a respeito da anómala obra
fonsequiana sen o convidar antes,
nun voluntarioso paréntese, á leitura de todas e cada unha das
obras atrás referidas. Recomendar
aquí algunha de entre todas elas
resúltarne certarnente difícil. Porén, se non se quer . debruzar na
leitura do todo ou dos seus Cantos
Reunidos [1994], comece coa ficción fragmentar dun gratuíto e
impune asasinat.o en « 74 Degraus» (da colectánea Feliz Ano
Novo, censurada e submetida a
u~· sonado proceso), siga co canto
'literario' arredor do 'suposto' diario de Joseph Conrad sobre Stephen Crane, «Labaredas nas trevas» de Romance Negro e Outras
Histórias, continúe cunha das
máis extraordinarias narrativas líricas de amor que teño lido, «O
Balao Fantasma» d'O Buraco na.
Pared.e, perseveré co 'fantástico
social' de teor psicoloxizante e
naturalista dos romances parapoliciais como O Caso Morel ou-A
Grande Arte, persista con ... E ga-

LIBRARIA

ráñtolle, requintado leitor, que,
fascinado e· ansioso, deambulará
palas librarías -felizmente a súa
obra xa está nas man.tras dalgunha.S especializadas no neso país- á
procura das restantes entregas,
comprendendo á vez as innúmeras ·razóns en que asenta o enorme prestixio intelectual, o desrne-,
dido éxito popular -e o grande as~
cendente patriarcal <leste mestre
das letras brasileiras.

-Resulta saudábel observar ·corno
a respeitabilidade cultural e o inserirnento -nos restritos territorios
da « Kult-u'r>~ é compatíbel coa
popularidade dos complexos romances 'negros', (in)voluntarias
crónicas feroces, desgarradas e
crúas da 'xungla de -asfalto', deste
noso autor -ao igual que os doutros rnoitos nas últimas décadas-,
-axudando a desfacer o subrepticiamente vixente malentendido
de que xa falara Gilbert Keith
Chesterton cando se refería hai
xa décadas ao xénero policial en
sentido lato: «Por unha curiosa
confusión, moitos crítico¿ mo dernos pasaron dp. premisa de
que unha obra me?tra pode ser
impopular, á outra premisa, que
se non é impopular non pode ser
unha obra boa». De feíto, Fonseca foi quen de asumir o caracter
«estercorario» ou «esterqueiro»
que Claudel atribuíra ao xénero,
tinxíndoo de impiedosa e, por
veces, pornográfica obscenidade
ou de absurdo e insolidario rela,
cionamento agresivo, sup:rimindo
o rnarabilloso léxico e libertando
9 «ingrediente popular» ao inserilo nos espazos ficcionais do «ro- .
manee realista e social», como xa
profetizara Thomas Na~cejac que
podería acontecer no futuro.

A verdade é que a rniña pretensión inicial era a de falar da súa
última obra publicada, de título
/ tan decimonónica · e popularmente 'arnadiano', E do Meio do

Mundo Prostituto Só Amores
Guardei ao Meu Charuto. Histórias de Amor, rnáis unha vez un
dos libros de rnaiores vendas no ·
Brasil nestas semanas, rnais a recente celebración dunhas xornadas en Ourense sobre cinema
e literatura - que se centraron
nas proxeccións dalgúns filmes
baseados en narrativas ficcionais- ou a recente aparición de
Calzados Lola de Suso de Toro,
último 'Prefuio Blanco-Amor',
que mudou en romance un
guión cinernatógráfico previo,
fixéronrne lembrar e reler O Selvagem da Ópera e, actualizando
as notas de leitura que para min
redixira xa hai uns anos sobre o
seu fundamental carácter literario, centrar. especialmente neste
texto o meu convite á leitura
dunha ~xcelente ~plural escrita.
Regresemos, portanto , á obra
. compósita sobre o decimonónico
músico brasileiro. O seu carácter
_anómalo ultrapasa a relación de
difer~nza que ten a respeito da
globálidade da~ escrita fonsequiana, atinxindo un teor de estrañeza
derivado da agregación de, cando
menos, carro modos xenéric-0s irn- .
puros: o biográfico-interpretativo
á Stephan Zweig, o alegórico-romanesco, ó ensafstico-reflexivo e
mais o pragmático-fílmico. Todas
estas direccións complementares
de escrita conforman un aberro
texto magmfoco a que ·algún ~
turo 'roteirista', u~petidarnente interpelado polo escritor, dará concreción nun 'roteiro' cinematográfico de ·entre a's moitas rotas
potencialmente posíbeis naquel.
Polo contrario, o leitor goza da
vantaxe da non opción limitativa
na ~úa apropriación e reelaboración mental dos complexos materiais oferecidos na escrita literaria,
retendo o que o 'romance' mostra
e optando polo que para el pode
demostrar sen máis intermediación que a derivada do horizonte
de sentido do significativo conglomerado textual.
Os modos xenéricos abstracta e
sucintamente distinguidos e enumerados van así tecendo un dis- ·
curso fascinante na súa pluralidade de rexisttos e contidos. A biografía do autor de Lo Schiavo, para

alén de calquer idealizada ou obxectiva reconstrución de -feítos,
dados, datas e contextos vitais,
derivada dunha ni.oí rigorosa ,pesquisa, obedece a un matizadísimo
retrato psicolóxico terra a tena
do artista -tarnén de calquer artista- debaténdose contraditoriamente nas súas limitacións humanas e nas súas grandezas cria,
doras, axindo cos condicionantes
persoais, históricos e ideolóxicos
do tempo e das sociedades, italiana e brasileira, civil e artística, en
que lle tocou viver sublimes éxitos e degradantes fracasos.

É así que a connotada atmosfera
romántica e a denotada factualidade, que condicionaron o penoso devir vital do que pode ser
considerado ornáis capaz compositor de óperas na esteira de Verdi, soh substanciadas ficcionalmente, adquirindo unha capacidade alegórica intemporal e unha
notoria virtualidade actualizadora
na eterna reflexión sobre
a arte e a vida
con minúscu- A
las e, tamén,
sobre a Arte e globalidad e
a Vida con dasúa
máiúsculas. escrita
lsto é, acho
que O Selva- resulta,

gem da Opera

nunha

encerra en si ollada
tanto a datada
e localizada retrospectiva
b i o g r a fía , aos trinta e
concretá e . catro anos
apurada, dun pasados,
autor operísti- dunha
co, dun artista, corno a re- teimosa
flexión xeral coherencia e
sobre o criador en cal- dunha
quer tempo e insultante
lugar. Permí- cualidade
tame, estimado leitor, explicarme cun
exemplo tirado da nosa actualidade. Tiña,
nestes días, a ocasión de ler a extraordinaria e axustada actualización política d'A Peste de Camus
que Xosé Manuel Beiras realizou
de rnaneira modélica no seu discurso do acto de investidura do
Presidente da Xunta de Galiza; e
víñame á rnen te esta como unha
posíbel analoxía exemplificadora
da plural potencialidade dunha
alegoría literaria que se xerara

nun contexto concreto, datado e
localizado. Pois ben, salvando todas as obvias diferenzas, é desta
riqueza de prolongación interpretativa do que lle pretendo falar a
respeito da obra que hoxe nos
ocupa.
Nese sentido, o modo ensa( tico-reflexivo, partindo do discurso biográfico, introduce as consideracións do autor sobre a narrativa e o proceso de criación,
. sobre as relacións entre cinema
e literatura, sobre a s(ia criativi_dade desinhibida a pesar do imperio do biográfico e da verdade
histórica, sobre o imaxinario visual e o imaxinario reflexivo, obre o medo d fracaso e a art
anódina que non transporta nen
aos ceo nen ao inferno , obre ... Un tal di curo fragmentar
e intercalado permite extrair o
aldo moral que a hi toria nos
vai ~ m cendo e facilita a pr xección da particularidad vital
do pa ado na validez xeral da
abstracción intemporal.
Enfin, caro leitor, coido que e te
texto gargantue co, ape ar de e
querer recoñocer a i proprio repetidamente como un filme, per,
tence ao xénero da ficción «problemática» dun certeiro escritor
«explorador» e «de cubridor »
máis do que «inventor», por u ar
dos tennos e das preferencias literarias de Ernesto Sábato, por min
compartidas. A escrita d'O Selvagem da Ópera fica aquén do literario e cabe nas elásticas fronteiras do romance; felizmente, porque como dixera o narrador ar,
xentino «a tentativa de escreber
un romance que se pareza a cinema consiste en algo así como
se un ubrnarino, subxugado polo
prestixio da aviación, lograse dar
brincos fora da auga mediante a
axuda dunha hélice e dun par de
pequenas asas. A úas t rpes fazañas faríanno orrir con tenra
ironía, considerando que ese u ,
marino, en lugar de descender ás
profundidade o eánicas, onde é
rei e eñ r, tent d maneira va
copiar a aparello que
pr poñen outros fin , que t ñen ut1
posibililades, mai tamén outr
limitacións».
Portante, arriscado leit r, m
gúllese nas profunda agua
te proceloso oceano literari .
C. PAULO MARTf NEZ PEREIRO
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Título: CalzadÓs Lola.
Autor: Suso de Toro.
Editorial: Edición Xerais.

Unha nova andaina, con este
Prémio Blanco Amor, Suso de
Toro desvincúlase da sua habitual forma de' narrar. Eis a eséncia de moitos artigos que sobre

Calzados Lola
se teñen publicad até
hoxe, moitas
vece como
t ndo dunha
hábll ampaña publicitária, que o autor é home
qu
pabila
a indif r ncia de quen o
1 a,
xa ou
e coite. E algo de razón
teñen, i to
n n e paree ao de To-

As voces
narrativas
e tán ben
ensambladas.
O que si vai
ntorpecer
·a Leitura
é a torpeza
e tilí tica
que moitas
vece, torna
incompreníbel o texto.

Mai n n im s n
falar d
"traxédia atlántica", p r moito
qu
aut
m nto xa

do loroso está ainda be,n
lonxe da traxédia en senso clásico. A catarse fica
en p ura insinuación,
máis ben semella como
se despois do climax non
houbera camiño a seguir
senón o retorno á liña de
saida. E cómpre dicer que
a dosificación do suspense e logo o mantemento
da gradación climática
están moi ben logrados,
pero cando agardas solución a tanta agonía só
atopas a desesperanza de ·
que pouco foi o solventado con tamaño esforzo.
A capacidade de sofrimento de Manuel, Miguel, Susana, Arturo ou
mesmo Paula, é grande,
pero o eus froitos son
nimios, desilusionan se
cadra porque o remate é
demasiado aberto, tanto
cantas frontes de dor foro n explotada nunha
trama moi ben artellada
e na que pasiño a pasiño, imo de cubrindo novos datos que nos axudan
a ir encaixando as pezas
do puzzle. Sen embargo
i to o que ten de atlántico débello ao lugar onde
transcorren os feito , polo demai me mo poderia
er au traliana. Outro do
argumento que tamén se
vén oindo di que se trata
dunha novela extensa,
cou a que xa nen comentário merece poi esas urxéncias xa non as temo
e nunca a cantidade é sinónimo de calidade.
En principio foi concebida como un proxecto de
guión cinematográfico e
i o nóta e no de envolvernento da acción, ern- Suso de Toro.
pre lineal e precipitada
nun de fiar de consecutivo no
autor con poucos recursos salvo
que e m turan e pionaxe que o paso dun a outro sexa
: qu rer aber o que non
natural, e ainda asi.
acaba · ndo culpábel
do-, m rre , adultérios,
Precisamente a complexidade
inc to ... Vam , que hai
estructural foi un dos factores
salientados por Pilar Vázquez
ab nd ingrediente para captar a atención. Pa ar dun a ouCue ta cando deu a coñecer o
veredicto. Atinada observación
tr , de menor a maior intensique non debe facernos pensar
dad , é algo agradábel mentres
1 o critor f i hábil como
nun discur o difícil de ler. Todo
o contrário, as voces narrativas
para fuxir do amoreamento de
están ben ensambladas. O que
tópico , cou a que acostuma
si vai entorpecer a leitura é a
can ar ademais de indicar un
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leitot merece un mírespeito e, a estas alturas, non se lle
pode ofrecer un texto
carente de mínimos
estilísticos: non custa
moito esforzo poñer
unha pausa máis ou
menos, coidar a gramaticali:dade mínimamente ( demasiados erros pronominais
nos O .D. e O.L) e
tratar con certo coidado a linguaxe, unha linguaxe que parece con-taxiada dun
dos narradores, ade mais de lembramos a
etapa anterior, e iguala as personaxes ainda que merezan contB.r con ideolectos
próprios - alguén pode falar de premonición envolvente, pero a estratéxia narrativa non demanda
tal. En eséritor da sua
proxección é totalmente inadmisíbel tamaña despreocupación por algo que deixa tan mal parada a
imaxe da literatura
galega e que é criticábe l no máis novel autor sen que se sinta
ofendido no seu orgullo. Agora só nos resta que a edición en
castelán, xa se vencieron os dereitos antes
de cazar a peza, sexa
impoluta; entón estará clara a mensaxe: ai
ledes o que merecedes. E o peor é que
agora non vai haber
tantas oportunidades
de revisar o texto como hbubo en A somA. IGLESIAS bra cazadora, non eremos que precise reimpresións, agás altruismo autorial
ou editorial, suficientes para dar
unha versión coidada do que
puido ser unha boa novela.
ni~o

torpeza estilística que moitas ·
veces, moitísimas, torna incomprensíbel o texto . Ao longo de
toda a novela percébese un descoido que non ten perdón,
practicamente calquera páxina
de Calzados Lola pode ser empregado como exercicio no cal
aprendices de narradores fagan
enmendas correctoras. Si, hai
un fondo e preciso estudio da sicoloxia das personaX:es, rnáis logrado nas femininas, dentro
dunha trama atrai.nte, pero o

Quedámonos co '·'diálogo interior" das páxinas de Lola, desgraciadamente ,moi poucas, que,
en cerros momentos, nos fixeron
lembrar A marte de Virxilio de
Hermann Broch. Máis nada,
agardemos mellores entregas.+
XOSÉ M. EIRÉ

DE GALICIA

en preparación:
HISTORIA DO CINE

A

EDICIÓNS

AllOSAUllllA

fRANCISéO RODRÍGUEZ

Antes do vran, cando se coñeceron as primeiras informacións do proxecto do Govemo para a denominada eufemisticamente mellara do ensino das Humanidades no
sistema educativo español, o BNG pediu a
comparecéncia da Ministra de Educación ·
no Congreso. Cómpre falar do que o proxecto de Decretó e o Plano que o acompaña representan, de que son.sintoma.
A señora Ministra cjtou personalidades de
"grande prestixio", entre elas o señor Muñoz Malina, comprometidas na lexitima-,.
ción do plano. Unha cita do fi lósofo,
pretensamente iconoclasta, Femando Savater, preside-o. Curiosamente, alguén que
adoita estabelecer paralelismos entre nacionalismo e franquismo. Alguén que adoita falar das "malas pulgas" nacionalistas, ·e
que fai ataques tan burdos coino o que segue contra o bispo Setién: ''Haznos a los
vascos independíentes, dependientes o medio pensionistas. Lo que corresponda; pero,
por favor, no nos dejes solos c_on monseñ9r
. Setién y sus píos conmilitones". A seguir figuran historiadores que, como o señor Fernando García de Cortázar, cometen deslices sintomáticos nas suas publicacións de
grande tiraxe, supostamente rigorosas:
"Desde el siglo XIX, una misma ideología,
el nacionalismo, engangrena los desacuer. dos al inventar términos excluyentes: España frente a Cataluña. Euskadi o Galiza".
Asi poderiamos continuar co resto dos "expertos" historiadores a maior parte deles
pertencentes á Fundación Univa:rsitár:ia Ortega y Gasset, grande intelectual da España
que opinaba: "España es una cosa hecha
por Castilla. Y hay razones para ir sospe-

chanclo que, en general, sólo cabezas cas'te-; - Falan de caréncias histüricas, de debate
científico, de realidade plural para xustifillanas tienen órganos adecuados para percicaren o plano. Oigamos algunhas causas.
bir el gran problema de la ES['.aña integral".
T endo presente a documentación histórica dos séculas XI ao XII, non acreditamos
Non irnos falar dos intereses ideolóxicoque nengun dos "expertos" analísase con
políticos subxacentes no proxecto; tam..coidado a Historia Compostelana ou o Códipouco irnos falar dos grandes ·intereses ecoce Calixtino, que non son obra de sectários
nómicos que sen dúvida hai, conexos con
nacionalistas. Falan en xeral da Europa e,
algunhas gran~es editoriais. Privilixiemos
en particular e polo miudo, da Galiza, que
o que, teoricamenteºcompartimos cos "exera un termo que abranguia un 'espazo sopertos" oficiais. Din que a história é intercio-cultural e político máis amplo que o
pretación, pero non instrumentalización,
actual, na transizón do século XI ao XII.
que corremos o perigo de que as xeracións
Pola Compostelana podemos saber que o fasucesivas sexan xeracións de ignorantes,
·que caían na xenofóbia e mesmo no racismoso rei Afonso VII, que se estuda nos limo, ainda máis, no fascismo. A señora Mi- . bros de texto escolares no relativo á Reconquista, foi coroado como rei de Galiza
nistra aludiu ao intento. de eliminaren os
en 1110 por Xelmírez na catedral de Comprexuízos. Debemos dar,.. Hes alguns dados
postela. Traducido do latín di: "Levaron a
desde un país como a Galiza, tan concreto
Santiago, con grande e nobre comitiva e
como agachado desde o ponto de v-ista histórico. Padecemos g.ravísimos prexuízos,
en médio da alegria de todos, ao infante
que ia r.einar. O bispo vestido de pontififalla ·de informadón, instrumentalización
cal, e os outros. dérigqs convenientemente
da história, ignoráncia .na nosa sociedade e
da opinión pública española... E todo isto
revestidos de adubios eclesiásticos recebepor mor e como consecuéncia de preservar
ron-no en gloriosa procisión; tomando-o
un mito, unha idea que se chama España.
pontífice, conduciu-no con ánimo gozoso
Oeste xeito, a Galiza ten unha presenza
perante o altar de Santiago Apóstolo e alí,
praticamente nula no sistema educativo
segundo as normas dos canons, unxiu-no
en termos xerais. Os esforzos rigorosos que
relixiosamente como rei, entregou-lle a espada e máis o cetrn e, coroado coa diadese están a facer para que aboie o país teñep
na pretensión guvemativa unha nova pema de ouro, füm sentar ao xa proclamado
reí na sede pontifical. Logo, unha vez celexa, a sumar a todas as incomprensións, si- '
lerizos e malformacións xa históricas. Bltá
brada a misa solemnemente, segundo
claro que a história escrev~m-na os venceconstum?, levando ao novo rd ao seu padores. A reacción que houbo en moitos
zo, o bispo convidou a todos os próceres da
meios españois, respeito dos recentes resulGaliza ao banquete real".
tados eleitorais na Galiza,' proban grande
ignoráncia histórica, espírito anti;demoSon conscientes as nenp.s e os nenos galegcs
crático e incomprensión fonda.
e españois de que grande parte dos reis era-

íñas que figurau até o século xm como de
León e Castela pertencían a famílias oligár~uicas de Galiza ou eran por elas educad s
en língua galega? Ou é que alguén s ere
que o xurdimento da lfrica galaico-p rtugÚesa veu do ceo e se debe ao carácter intrínseco da língua galega c9mo líng~a fina e
culta cando convén? Sabemos que Feman. do II e Afonso IX da época de máximo esplendor da Galiza como reino, están epultados na catedral de Santiago, nunha capela fechada, que non se pode ver? A onde
conduce esta desinformación histórica? ...
Poderiamo continuar. Pero o noso neno
e nenas, e .o no os futuros pecial· t en
história, estudan que o reino de A túria
existiu, e que fi i o orixinariam nte central.
Se os "e erto "val n para i to ...
Para o que mo galego e g l ga, n n
"españoles hasta las cachas", c mo e consi,
dera o Sr. Fraga lribame, u and a frase textual de Ortega, plano non ondu e á r ctificación da h.i tória, para que par za na
sua real dimen ión, en obviar v rdad
b,
xectivas, contradición , conflito , tensión
que no conduciron a onde hoxe estarna .
Tratan de seguir ocultando, censurando, en
nome do mitó de España, aplicado en re,
trospectiva. como empre. No caso da Galiza, xa se ve de que envergadura son as anulacións retrospectivas. O Govemo, e
eu
"expertos", debían recoñecer que pers guen
atallar o "mal" do nacionali mo e anular toda pegada indiciária do carácter plurinadonal do Estado Español. Exercen de tei,
mudos imperialistas, como diría Castelao. •
FRANCISCO RoDRTGUEZ é

deputado do BNG no Congreso

o

A NOSA '!'ERRA

18 DE DECEMBRO DE 1997 • Nº 809

~3

\

Por que tarda en comezar a es,
creber en galego?
Publiquei no ano 69 unha novela
en castelán e logo pasei moito
tempo sen publicar narrativa pe,
ro si crítica literária. Nos anos oi,
tenta sairon duas novelas máis
en castelán ademáis de dous ¡¡,
bros sobre literatura fantástica e
un de teoria literária. En galega
comecei no 87 porque non me
atrevia. De adolescente todo o
grupo de ?migos ,entre eles o po,
eta José Angel Valente, alterna,
bmnos as duas linguas, deixando
o galego para a poesia. A pesares
do _esforzo que fixera o grupo
Nós, segui:¡i.mos rendo o galega
como unha lingua lírica. Coñe,
cin a lingua que se falaba en Ou,
ren e e a literária era a que em,
pregaban os de Nós que estaban
elaborando a prosa galega moder,
na. Con motiv do diadas Letras
Galeg adicad a m u pai e o
an d eu c ntenário chamá,
ronm <l vários sítio para pedir,
me rraballo obre Vicente Rico
nt n animeime e cribin un,
ha n rraci n n galega que e
r co ll r n en· Memórias dun emi,
grante. entinme tentado a escre,
ber fundamentalmente en galega
e hoxe ' o fago nesta lingua.

Antón Risco
1

'O franquismo obrigou á xeración Nós
a escreber en castelán'
9* CARME VIDAL

Ten afirmado que o narrador ·é
un historiador.

Menta a miudo o grupo N ós no que se mes tura a unión familiar e emotiva coa admiración literária e P°'
lítica. Antón Risco volve a Galiza despois de ter pasado boa parte da sua vida entre Franza, Estados Uni,
dos e Canadá. Mália ter comezado tarde a publicar en galego, nas suas obraS' sobrancean referentes pr&
prios como a emigración ou a figura do cacique. Finalista do prémio T orrénte Ballester con Fillos' do rio
que pronto sairá _á luz, de Risco esperamos ademáis en breve a publicadon de duas novas obras, unha
novela de humor negro chamada Tánata e As tres-gráeias, na que a história se mestura coa fantasía.

Meu pai xa tiña moito interese
pola vangarda e pola investiga,
ción literária que herdei eu.
Sempre me preocupei de ofertar
diferentes formas pensando que
o nanador non pode dicilo todo
e o lector é o que_enche as lago,
as. Se nunha escea hai unha parella e na outra unha personaxe
soa na casa, hai un valeiro na,
rrativo e o leitor é .quen enche
esa elipse. T oda leitura é activa
e o leitor é lin colaborador nece,
sário do autor, ademais de enri,
quecer a leitura cos seus referen,
tes. Está o caso de Valente que
leu As metamorfoses de Proteo de
maneira distinta a como o fixo
xente máis nova ou que non é
de Ourense .
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É importante a bagaxe literária
do próprio escritor?
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F r n o que comezaron a
m d rnidade na Galiza, int nta,
ron moderniza la
abril a ao
mundo. F r n pioneiro á hora
de facer hi tória, xeografia, ar,
queoloxia ... en galega. Decidi,
ron pór obre a mesa que calquer
matéria 'ª científicas tamén,
·podian desenvolver e en galego
e eles fixeron Ó primeiro esforzo.
Como lle afectou o franquismo
á xeración?
Era a E paña única, todo o que
fose unha nacionalidade distinta
era absolutamente negado. Fixe,
ron que todos escrebiran en cas,
telán, mesmo aqueles que estive,
ran no Partido Galeguista como
foi o caso de Otero Pedrayo que
escrebia cun seudónimo artigas
preciosos en La Región. Otero vi,
viu o posfranquismo pero os ou,

Sempre hai un referente históri,
co. Nesa novela o referente era
máis forre porque ac;:umulo moi,
'tas experiéncias próprias vividas,
hai moitas anécdotas ourensáns.
Pretendia apresentar unha ima,
xe de Ourense, da Galiza e dou,
tras comunidades das mesmas
características pero a partir d a
miña experiencia ourensán de
cincuenta anos. Quedei canten,
to cando Valente me escribiu di,
cindo que se recoñecia nese Ou,
rense. Existe ese referente histórico pero cando se fa¡ literatura
tamén se mitifica, ao igual , os
historiadores, tamén mitifican .
Fai unha aposta literária pensa,
da como un xogo a tres nunha
in.teracción entre personaxes,
leitor e escritor, é un esforzo
no traballo coas técnicas?

O grupo Nós é un referente
constante para vo.stede, pesou
moito na ua formación?

Foi un do momentos claves da
nosa cultura?

que é unha homenaxe á xera,
ción Nós. Hai un referente claro
aó cacique, unha institución ga,
lega que continua. A idea é que
está en todas partes e é todo pero
tamén existe unha responsabili,
dade colectiva, son as metamor,
foses do cacique que se conforma _
en todo o pavo. En todas as per,
sonaxes hai un compromiso, ain,
da que iriconsciente, co cacique.

tres non e nin chegaron a imax'i,
nar unha ituación como a de
hoxe. O galego era naquel tempo
unha lingua rexeitada. Oicfanlles
"non pasaredes de Mont rte", e
chegar n ben mái lonxe.
Sentiu a represión daquela épo,
ca a pesares de ser fillo de Vi,
cente Risco?
Claro que sentimos, ainda que
non fosemos perseguidos policialmente, sentia!nonos reprimidos
de rapaces porque non podíamos
ler o que queriamos como fam,
pouco podiamos ir ao cine. Moi,
tos optamos por fuxir; eu fíxenno
cando tiven oportunidade, pri,
meiro á Franza, despois a Estados
Unidos e por fin a Canadá, onde
fiquei até agora que volto a Gali,
za. Toda a xente que se interesa
pola cultura galega'sabe o que sig,
·nificou Nós. Critícanselle causas,
entre elas a sua Lingua, pero nin,

gun deles era filólogo ainda que a
quixeran pulir ao máximo teñdo
sempre como horizonte o portu,
gués, naturalmente.
Entón viviu a sua marcha a
Franza como un exilio.
Foi unha maneira de fuxir. To,
dos oñamos con ,ir alén dos Pi,
rineo , con respirar un pouco de
ar. O ambiente era ·realmente
· terríbel, sentiamonos como nun
campo de concentración con to,
do controlado. Desde o ponto
de vista-cultural era tremendo.
Meu- pal, aind a que apoiara o
franquismo por medo ao que
chamaba a revolución, dicia que
como mal menor se tivese·cartos
alugaria un camión, iria a Paris,
encheriao de libros e traeriao
para a Galiza.
En Paris compromét~se política,
mente do lado do comunismo?

Chegar daquela a París era ir a
outro mundo, ali comprometin,
me políticamente, fíxenine amigo
de moitos exilados, 'tanto socialis,
tas como anarquistas ou de es,
querda republicana, sen nengun
problema. Coincidin ademáis nos
anos sesenta co tempo da inde,
pendéncia de Alxéria e participei
en moitas manifestacións. Nunca
pertencin ao Partido Comunista,
pero era o máis organizado no
exílio francés e fun compañeiro
de viaxe, cheguei a traer propa,
ganda co~unista · a Galiza en ma,
leras de dobre fondo.
A pesares de estar fóra, comeza
a escreber narrativa con re,
ferentes galegos. Contos .d e
emigrantes e unha recreación
do cacique que mesmo adica ao
protagonista de O porco de pé.

É ce rro, en A metamorfose de
Proteo , do que Anxo ,Tarrio di

Chégase á esqita por ser leitor .
Non se fai unha novela se non se
len novelas e o mesmo acontece
coa poesía e o teatro. O autor ten
un hipercódigo que é o conxunto
referencial, os elementos cos que
vai traballar. O leitor ten tamén
o seu· hipercódigo, polo que ree,
1
labora o que le. ·A literatura gale,
ga está nun bo momento, de grande riqu~za, óptimo compara~
do con outras literaturas. Non
desmerece en absoluto outras, si, ·
tuacións, sabendo ademáis que
houbo corenta anos de si l én~io.
Continua defendendo a necesi,
dade de primar a experiementa,
ción fronte á teoria ·nas ctases
de literatura?
A literatura como arte é unha
práctica·e o que OCOf!e é qLte moi,
tas veces chega a teoría a un nivel
tan abstracto que perde o sentido
da obra. Pasou con certa semióti,
.ca como a de Greimas que era to,
da Lmha concepción rnoi escolás,
tica, ben tramada pero d unha abs,
tracción excesiva, cando se quería
aplicar quedaba en nada. Nas cla,
se5 d~ literatura terian que seguir
a idea de que a mellar maneira de
facer un cesto é facé_ndoo. •
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u .n ha tena Ubre para , vivir con comodidad e e en harm~nía
iz

coa natúi.eza.

Como , m-á"'..~dan os iempos. Como dictan
os
....

cánones-4a catidade.
~-

· cheo

..,, ~

Un

urba~ismo ó servicio da m"aioría,

-c1.,_t_ espacios verdes, de bibliotecas, de centros

. socialsi "" ~~ cas,as . da C!:_tltura, ~e instél.lacións deportivas.
Uicación atenta ós homes e ' as mulleres~ realizada contra a especutac}ón e a usura do espacio urbano.
Unha gránde
·Cidade xard.ín que demostra
que paga a pena
- "'
.
-

cada día.
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Xoán Manuel Estévez
'Non ternos unha indúst~ia discográfica que
resposte á madurez acadada no folk'
9* PAULA BERGANTl'90S

Sostén que o folle está a viver unha etapa dourada que contrasta coa febleza da indústria discográfica e o
pouco apoio que se lle presta á música galega. Xosé Manuel Estévez é un dos poucos críticos que se ocupan
da nosa música, cunha traxectória encetada a comezos dos oitenta. Por aquelas datas escribiu a sua primeira colaboración en A Nosa T erra. Meses máis tarde mandou á redacción o artigo Vigo a outra mOvú1.a no
qu explicaba que ademai da movida apuntalada por formacións como Sinisiestro Total e Golpes Baixos
xistian outros grupos e locais dos que non se falaba e que tamen dinamizaban a cidade. Doce anos despois,
con olidado corno colaborador do xomal e como crítico musical, laméntase da "falla dun xomalismo musical n Galiza" com nta a nece idade de que sigan a consolidarse novos nomes dentro do "momento dou-·
rad qu
tá a viv r o folle". Ne te data ven de participar na xomadas O Feíto Diferencial Galego na
Música que c 1 bran n Santiago cunha ponéncia que aborda a evolución da música folle desde o 1975.

a outros que tomaban o relevo.
Neste contextoi cal e a situación da indústria discográfica?
O potencial artístico, a variedade, a madurez que acadou no noso país a música folk non se co- .
rresponde coa sttuación na que
se atopa a indústria discográfica,
praticamente inexistente. Nesta
indústria, a diferéncia do que
acontece coas editoriais que funcioncm. con bastante normalidade, clase unha situación anómala.
En Euskadi. tefien unha produtora que se chama Elkar, que concentra aos grupos máis .represen,
tativos. En Cataluña, o plato forre, que son os cantautores, editaos tamén unha produtora que está en Sabadell. Pala contra en
Galiza nen as multinacionais,
salvo casos especiais, se interesan
por ún catálogo galego nen tampouco _crista liza unha empresa
forte galega. Hai case vinte anos
houbQ intentos ffiQi bos. Ruada
na Coruña, por exemplo, tivo a
habilidade de fichar a Fuxan Os
Ventas, nos derraeiros anos da
sua anterior xeira e a Milladoiro
cando empezaban. Lago corríeteu
erras que a levaron a desapare,
cer.- Hai intentos ciscados pero
non se consolida unha indústria
que aposte forte. Para min é un
mistério. Algunha xente opina,
que como no caso dos libros, a
música está moi supedi-rada as
subvencións institucionais. Non
existe esa necesidade de buscar
mercados e a veces a iniciativa
privada tamen ten as suas causas
boqs. Se un artista trunfa é por- ·
que ten un respaldo do seu púbhco. Depender da subvención pública prestase moito chanchullo
En que situación se atopa a
música de autor?

Desde a aparición de Milladoiro até hoxe cambiou moito o
panorama da música folk.
O momento que está a viver este
tipo de música é óptimo. Neste
verán 97 culminouse unha auténtica id.a.de de ouro no folk. Hai un
grupo asentadísimo, que é Milladoiro e que xunto cos Chieftains e
os chilenos Inti Illimani son as formación de folk con máis actuacións concertadas nos cinco continentes. Ao disco que grabaron
coa Orquesta de Cámara Inglesa
no se lle deu a importáncia que
realmente ten, pero sempre se po-

de revalorizar co tempo. Por outra banda outros nomes como Berrogüeto, Xosé Manuel Budiño ou
Carlos NL'tñez, non fan máis que
confirmar as boas espetativas que
os que seguimos a sua traxectória
sempre alviscamos.
Todo isto empeceu como unha
reivindicación nacionalista. A
princípios do ano 75, antes da Pti,
.maveira, no Pavillón de Santa
Isabel en Santiago celebrouse un
festival que sentou as bases para a
recuperación da música tradicional. Recuperouse, por exemplo, o
uso da zanfoña, que estaba moi es-

Moi mal. Presisamente neste xornal Antón Seoane escribiu hai algo máis·-dun ano un artigo moi
extenso sobre o tema no que chegaba a unha conclusión bastante
dramátiéa coa que estóu totalmente dacordo. O problema é que
non exi te un público receptor
para mensaxes elaboradas, causas
que si o hai noutros idiomas como
o portugués o catalán ou o caste-lán. Cando os cantautores da
época de Voces Ceibes ian grabar
os discos a Barcelona, comenta-ban que namentras autores como
Llach, Raimon ou Serrar, contaban histórias, tramas, relatos, como pequenas obras literária., aqui
non se pasaba da simp le _e e1emental reivindicación. Hoxe pasados case trinta anos a situación
non cambiou. Se cantas unha
canción como cantou Uxia nun
disco de ha( anos, na que decia
Odiome como ás batas de casa con,
migo dentro, facendo referencia á
alienación das amas de casa, a
maioria da xente non o vai enten,
quencida. e revitalizouse a gaita,
der. A própria Uxia comentaba
un instrumento cunha conotanunha entrevista que ex,iste unha
temática moi ampla por cubriT,
ción moi pexorativa desde o franquismo. Asentáronse os pilares,
que -ela tampouco pode abordar
na sua totalidade. Non hai apenas
do que hoxe, pasados máis de vinletristas e ademais danse casos pate anos, é esta esplendorosaJealitéticos- Por exemplo, o último
dade. Empezouse pouco a pouco e
hoxe existen nomes totalmente
disco de. Jei Noguerol, que é un
cantautor recuperado no ver_án
consolidados como Milladofro e
<leste ano despois de levar algun
Emflio Cao e outros que van catempo sen gravar, ten unhas canmiño cliso. T amen houbo fonnacións preciosas, con ·moito gusto,
, cións como Doa ou Matto Congrio
cunha fantasia desbordante e p.aque quedaron no camiño, pero
sou desapercibido. Os cantautores
dentro nunha dinámica bastante
son como corredores de fondo que
normalizada. Os músicos xun.tá, banse e formaban grupos, est.es - ven que están predicando no deserto e que ~ moi difícil subsistir. ·
grupos desaparecian e daban paso
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Como recollen os meios de comunicación a realidade músical?
Os meios de comunicación, sobre
todo a rádio, que teria que ser o
principal encargado de divulgar a
música desta xente, permanece
allea e despitada. Hai veces que
para enterarte do que hai en Galiza tes que escoitar Rádio 3, que
ven de Madrid, onde mal que ben
si fan un seguimento puntual. A
ventaxa que ten a rádio estatal española é que ten persoal moi cualificado, que adicaron a vida ao
estudó da música, que viaxan, que
incluso teñen libros publicados.
Aquí é bastante evidente que as
tradicionais radiofórm.ulas o que·
se busca é a figura do pinchadiscos
que pode saber calé a última novidade pero non fai un seguimen_to dun fenómeno musical concreto. É xente moi permeábel aos diJados da moda, das multinacionais que poden presionar para
que un produto incida na sociedade. Por exemplo, Luar na Lubre lago de que Mike' Ofield coñeza a
sua música e grave un tema deles,
·fichaos a Wagner e unha canción
de Zeca Afonso chega á lista de
éxitos de M80. Isto sucede sempre
a través dun circuito moi especial.
É o · mesmo caso que o de Carlos
N úñez, fichado tamén por u.nha
internacional. O diséo de Xosé
M~uel Budiño, por exempló, se
non chega á categoria de ouro vai
ser en parte porque non ten ese
soporte publicitário detrás.
Despois está o -problema de que
desde os meios públicos non
existe un verdadeiro apoio. O
outro día falando cun amigo ga,
lego que vive en Barcelona
comentábame que nese momento na TV3 estaban emitindo un
~special de Raimon. Eu estou
por ver na TVG un especial sobre Emílio Cao. El mesmo comenta qu-e ten feito ofertas e
que nunca 11as aceptaron. Falamos dun autor galega que na
Euskal Televista, en Euskadi,
ten emitido programas especiais.
Estase a celebrar o 25 aniver,
sário da aparición de Xuventudes Musicais. Vostede viviu de
perto ese nascemento.
As Xuventudes Musicais foron o
me.u Bachiller antes de facer crítica para ANT. Para mina música
era por un disco ou ir a un concerto como un _espectador máis.
Desde que no ano 79, recén chegado a Vigo a traballar, entrei na
_asoc:iación e empecei a de{?cobrir
o que babia detrás dos cenários,
saber que os músicos detrás dos
focos e dos aplausos tamen pasan
~ suas necesidades. Todo un co,
ñecemento moi útil para logo poder escribir. Pero a evolución de
Xuventude Musicais é unha eró,
nica máis do desinterese institudonal. Eles mesmo apareceron
na prensa estes dias, queixádosense da falla de apoio. Houbo _u na
época na que estiveron espalladas
por toda Galiza. Nos anos despois
do franquismo quixo utilizarse como plataforma para os cantautores contestátari.os, pero o proxecto non se conseguiu manter. No
marasmo da transición, cando
non existía unha politica cultural
moi definida por parte das institucións, permitían ¡ que a asociación fixera causas interesantes.
Agora parece _que descobriron
que fotografiarse con artistas tarrien da ".votos e a asociación deixou de ter o potencial que tfüa. +

Al
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A MISOXÍNIA VIOLENTA, A ACTUALIDADE DE PONDAL
MIGUEL-RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

O sexo, concebido como
o foi maioritarimente até hoxe,
é fascismo sexual
D.P.

T ornando como base os estudos literarios
sobre o autor, e en especial o antedito de
Carme Blancó, quixera· tentar nunhas
poucas hñas facer o enlace entre a exposi,
ción poétka que Pondal {ixo da muller,
ben clarexada polos críticos, co mundo
real e coa constancia que nis~e houbo, e
segue habendo, dos vencellos entre miso,
xinia violeñta e situacións de poder.

O tema da mull~r na poesía de Por:id~l ten sido argumento ·suxerente dabondo para
ser tratado pola crítica galega én artigos e monografias sobre o autor. A sua
misoxinia, explicitada no fermoso universo poético que· criou, é tratada recentemente
por Carme Blanco nun artigo do segundo número Unión Libre, que. co título de
"Mulleres na utopía celta de Pondal", examina os xeitos cosque Pondal encaixa a
figura feminina nos seus versos.

ciación respecto ao varón (as Clásicas r.eivindicacións feministas de despenaliiación'
do aborto, de crftka dó matrimonio ou de
igualdade nas responsabilidades familiares
e dpmésticas, son ·rexei_tadas por unha boa
parte da xeración xove actó.al, atiabortistas, siareiras da familia tradicional, enten,·
déndo -~ maternidadé comó ci"feito senllei,
. ro na realización dfi:nulle·r,)naruxas satis,
feítas na ·sua siru"ai-·
eón). N~ ·ráíz do .prq- _ .
blema está °<i idea da;
diferé'ricia_ció.i:i.-·entre
muller ·e ~home, ·Uri.ha ~
guerra Cl:lltural por se- '
xos, na que segue ím- bul:da a sociedade p·ot
ent~iro, atribuindo
distintas funcións a
un· ou outro xéenero,
baseadas nas súas di, ·
ferentes caracterís,
ticas.
Con
iste
apriorismo o que xur,
da será o ensarillado
patriarcal, én. lóxita
·coa colocación xerár,
quica do varón como
dominante e a muller
sendo relegada a un
· posta de submisión.

A o llada das relacións home,muller., ao
traversa da concepción que se desprende
da poesía pohdaliana, axuda a comprender
a afimiación -de que o que hai no fondo de
toda relación persoal entre xéneros é unha
relación de poder: Isa releváncia da dife,
réncia sexual no campo pers.oal {afnda.q~e.
poida tam~n defeI).derse que trascende di,
rectamente ao ..soci.al, e· así na biblografía
recente o antropólogo Manuel · Delgado
chega a explicar en "Las palabras de otro
homhi;e (anticlericalismo y misoginia)",
certos feítos da· Guerra Civil española en
clave sexista) po"de ser moi matizada no
vencello de amistade·, onde aínda aerúa a
razón e non directamente o instinto, por
máis que .se vexa turbada, por tmha banda,
polo sentimento amoroso, que permite e!l'
trar ao instinto reflectido no estado de
enamoramento (protecionismo raiando no
. control e ciúmes que se achegan ao egoís,
mo), e polo aspecto· externo á relación, co
influxo dunha sociedade machista ou pa, 1
triarcal como a nosa. Conseguintemente,
malia que se teña unha educación non se,
xista ou ás boas intencións coas que a mu,
ller ou o varón comencen a relación, son
Nise concepto de
persoa só dous ele,
moitos ·os elementos sociais e individuais
mentas poderian tra,
que han coadxuvar a que se vaia troc~do
· guer diferencias por
nunha situación dominante,sometida~
razón de sexo: a ffia,
temidade e o instinto Eduardo Pondal.
O anteror en canto ao .cada vez máis ago,
sexual. O primeiro ~
.
, chado machismo na sociedade; en canto
ao individual, as causas corren paralelo ca,
un argumento serodio, que non serve para
miño, non facendo explícita linha concep, . termar da dif~renciación nun tempo no
ción arraigada das funcións do home e da
que as lexislacióµs da maioría dos países
muller.simplesmente porque "non se leva"
aqmiten e regulan a adopción como novo
pu "non está-ben visto", e dándolle o sufí,
sistema .de fihación, separando entre pro,
ciente enfeite para que non pareza o mes, , · xenitor e relación de filiación, reservada
mo, séndoo en esencia. Se a concepción · só~ ao adoptante.
da muller nas xeracións máis mozas seme,
En consecuencia, a análise é máis diáfa,
Ha que cambiou é debido ao maior achega,
na, aínda que; ao tempo, crúa e isenta de
mento entre sexos no que fornas educados,
valoracións. E no sexo onde se artella a
sendo a relación entendida con áis natura,
situación de poder que integra a relación
·lizade, pero levando na inmensa parte dos
·casos o mesmo sexismo qÚe os devanceiros · de xénero Freud xa albiscou a relevanda
tiveron, atenuado na apariencia, pero
do sexual, e a. psicoloxía posterior desen,
volveu o seu labor neste campo. Tense
agravado agora respecto ás xeracións dos
afirmado que para o funcionamento da
anos 60 e 70 en que, polo pendular ideoló,
xico, son as p_róprias mozas as que reda,
part~ instintiva hai que darlle o que pide,
a relación .macho,femia, sen perxuizo de
expresa ou tacitamente unha diferen-

man

que a razón deb-a e poida encarreirar os
excesos (e "botarse ao monte"). Aquí no
se:x'.ual e con istas teorías, sí parecería im- ·
prescin.díbel -facer a distinción feminino,
masculino e enchela co contído animal
(:natural, din algúns) ·de macho ou. domi,
:n.ant~ e femia. Abonda cuns versos de
-Pondal para ilustrar o anterior: "Pilleina
·entré os pinos soa / alba de medo tornou;
·
/ quixo fuxir, mais
non pudo / (que sabe que peixe eu
son) : / Rogábame de
rodillas, / de ·rodillas
me rogou; / ·tembrou
como a vara verde /
que estremece a virazón. / Cal quen te,
me ser oída, dixo:
pídocho por Dios! /
Estás fresca! -lle
contesto- / vente a
min con oracións: J
Non solta nunca o
raposo / a galiña que
pillou; ! astra zugar,
lle o mel todo / non
solta a flor o abe llón, /nin a branca e
doce pomba /larga o
montesío azor".
A non equiparación
xerárquica entre xé,
neros explicítase en
especial no campo
sexual, onde se amo,
sa o machismo en estado máis puro, máis
"natural". Repárese nos calificativos e o
tratamento en xeral que se dá á muller nas
publicacións eróticas (dende a boa poesía
até a pornografía máis noxenta, na que a
exposjciórr é máis clara, por tosca e primi,
tiva. E exemplificativo que dos relatos que
compoñen os "Contos eróticos." de Xerais,
na súa versión para homes, a maioría céntranse de cheo en violacións e sexo violento), ou léanse os anuncios de prostitu,
ción nos xornais (proporción de mulleres
e varón& e prácticas a realizar), e compro,
barase que na meirande parte dos casos
trátase ·de facer patente a colocación en
situaicón de dominio {físico-sexual), ao ·
cal se chega forzando, yiolando, facendo
uso da forza (ou de calquera outro xeito de
poder) sobre a muller que se somete; ou

cando non se pon ao home nes_? situación
superior, rebáix ase, á muller. E, pois, no
campo sexual onde se xesta a relación de
poder exposta, espallada lago noutros
vencellos presoais, criando o problema de
discriminación machista e misóx ina que
houbo, que temos e, senda unha mágoa,
haberá.
A crítica a Pondal que fan Forcadela ou
Feneiro nas súas monografías sobre au,
tor {falando de baixeza moral ou loucura,
diante. de apoloxías da violación como o
poema antes transcrito) non está xustifi,
cada no plano artístico, no que a calidade
dos poema mi óxinos de Pondal é ex ce,
lente, ervindo para emocionarnos se nos
pomos do lado selvaxe dun varón típico
da sociedade patriarcal (dominará mociña débil, pa iva, humillada; mai e corre,
diza e gardadora dun "ben", a súa liberdade sexual, que home "pilla", como fai
quen está xerarquicament moi por riba).
Carmen Blanco matiza unh.a interpreta,
ción só atenta á lit ralidade poéica, r mitindo a un marco literario e hi tórico de,
terminado e a súa con rexrualización na
construcción ideolóxica de Pondal.

o
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Pero tamén parece certo que ni e imaxi,
nario poético equiparado en valore á na,
tureza, en semellanza co que logo ería o
primitivismo nietz cheano, Pondal fa¡ o
espaHamento ante referido, concebindo
o resto da relación entre muller e varón
coa lóxica de domínio derivada do exual.
Aí é onde se atopa o xérmolo misóxino,
contaxiado despois a todo o arillo ocial.
T rátase de loitar contra o in tinto, corre,
xíndoo, entendendo as relación sexuais
en plena igualdade, levando o que xa
noutros campos se propuxo {e ainda non
se executou) tamen á sexualidade, non
baseada no domínio (rnáis ou meno rna,
quilado) dun sobre do ourro, enón na to,
tal equiparación entre os sexos. O que xa
defendía Simone de Beauvoir, pedindo
que "homes e mullere afirmen en equí,
vocos a sua fraternidade", que "remate o
sadismo e masoquismo ao recoñ cer e o
dous compañeiros como emellante ", e
que "aceptasen amar a unha emellante
en vez de a unha escrava".

A misoxinia violenta da poesía do bardo
de Bergantiños, unida á úa "ética" guerreira ou militar e a separación que acolle
(a tradicional) entre caractere e funcións
para muller e varón, convfrteo nun autor
que require unha fonda anál ie e xplicación (como a de Carme Blanco), para
que así os lectores poidamos disfr itar de
boa poesía galega sen que se vexa exercitada, nen tan só no xogo poético, a d i criminación sexual.•
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A -M archa do Antigo Reino de rota pola Europa
.Os sons galegas dunha banda alemana sorptenden en Escóciá
9* MARGA ROMERO

Foi na compaña dos Rambling
Rovers como cheguei á illa de
Ra 'arsa en Escocia e como coñedn a historia de Calum Macleod, que non desexo dicir que foi
triste. Foi con eles con quen coñecín a historia de Calum Macleod que viña escrita en acordes de guitarra e de ocarina e
agora que chega o frío de decembro e a noite máis longa do ano
quero compartila con vostedes.
Os Rambling Rovers son alemáns, de T réveris, son un grupo
Folk con humor e con xenio.
Son coñecedores das posibilidade da música popular, das expreións dos pobos, Volker Dellwo,
un dos membros do grupo, estuda
gaélico e gal g . Todo isto ben a
cont para dicirlles que coñecen
moi ben o panorama musical galega; os nomes de Milladoiro,

Uxia, Xorima, Na Lúa, Chouteira, Xeque Mate, Budiño, Carlos
Núñez, Berrogüeto, Leilía ... están
nas colecci6ns dos seus discos.
Andreas Sittman, Volker Delwo,
Thomas Krarner, Werner Schóder e Thomas Meier son os compoñentes de te grupo. Neste verán pasado viaxaron a Galiza,
acompañado do escocés Steven
Byme e tocaron na Asociación
de veciño a Galiza, acompañados do escocés Sreven Byme e
tocaron na Asociación de veci. ños de Castrelos cos que teñen
unha estreita relación. En T réveris chegaron compartir unha noite musical con Mercedes Peón,
no contexto do V Congreso Internacional de Estudio Galegos.
Poi ben, eles aben de nós.

r

A Marcha do Antigo Reino tocábast: nas ocasións salenes. É testemuña un momento de esplendor do reino de Galiza.

laba gaélico e era emprendedor,
unha conclusión que lles anticipo. Tiña que camiñar máis desete mUlas dende a súa casa ata a
estrada máis próxima. Só hai unha estrada nesa illa, os habitantes
diríxense á costa e dende alí trasládanse en barca ata ourro punto
da mesma. Outra posibilidade é
deixar o coche na estrada e ir camiñando ata a casa, neste caso sete millas, todo para poder estar
comunicado co porto que o levaría en barca a illa de Skye, en inglés que non ten que ver co ceo,
pero que en gaélico si parece ter
uqe ver coas nubes porque o seu
nome é an t-Eilean Sgtheanach e
lembra ás ás dun paxaro. Calum
quería unha rrada pola que perc rrer esas ete millas, solicitou a
con trucción d ta trada, un camiñ asfaltado polo que ó poden
ir coch nunha dirección, así é
a estrada da illa. Solicitudes, pedimentos e negativas levaron a Calu m a tomar unha decisión: construír a úa propia e trada, esa estrada que o levaría a outra estrada
iso é

para pcx:ler trasladarse como as ás
dun paxaro máis libre. Quince
anos así, construindo unha estrada, cos seus repectivos invernas e
as súas primaveras, co teimudo
desexo de rematar a obra, e quizais tamén pendurar µn ramo, ou
co desalento que ás veces tamén
nos chega cando nos agarramos a
empresas que teñen que ver coa
nosa dignidade. Rematou a estrada e dezasete meses despois Calum Macleod morreu. Hoxe remos a súa estrada e a súa historia
. que está nunha fermosa composición chamada Calum's Road, que
o grupo escocés Capercaillie nos
trasmite a través do sonido de
acordeón, guitarra e baixo.
Cos Rambling Rovers unha pode
moverse seguindo os seus c9ncertos por parte de Alemaña. E posible escoitalos nunha granxa, entre vacas, cabales, cochos, unha
granxa na que un gandeiro feliz,
non afectado por supertaxas, os
convoca para que toquen; tamén
nunha librería da cidade de Marx

nunha semana dedicada á Irlanda,
ou no Centro de Mainz, no mesmo lugar no que días antes actuara Carlos N úñez, neste espacio
eles tocan con outros grupos para
recaudar fondos para nenas e nenos enfermos de cancro. Podemos
descender á cripta do Martinskloster, en Tréveris, ou achegarnos á cidade de Worms, onde está
o impresionante cemiterio xudeo
e onde Lutero comezou a facer das
súas. Mesmo podemos percorrer
con eles Escocia e vibrar coa música nos Pubs d~· Edimburgo. Nos
seus concertos tiai algo que nos é
moi próximo, algo familiar e que
pode conmover, porque se toca de
corazón, con repeto e libremente
é a Marcha do Antigo Reino de
Galiza que Voker Dellwo ínter- preta cos seus ollas pechados en
ocarina, construída por Paparrolo
en Compostela, e en Escocia a
Marcha soa con outra ocarina
máis a de Steven Byrne. E, saben
vostedes, cando paree.e que a peza
espira, nese alento final, entre a
guitarra de Andreas Sittmann e a

marcha entra na Calum,s Road. E
.deste xeito un recuncho da Europa únese aos soños das ás dun paxaro. Non seise os Rambling Ro-'
vers sabían que falaban da liberdade do pobo, do seu dereito ·a ser e
a crear. O que si sei é qúe a historia de Calum Madeod non me
parece triste, gústame como eles
ma cantan, e emocioname detrás
-da nosa marcha. ¿Que queren que
lle5 diga? dá a impresión de que ás
veces a música toma o libre camiño do exilio para integrarse nun
eter eterno ao que nunca pdoerán
acceder miles de gaiteiros con aires militáres. Un galano para poder escoitar o ultimo CD dos
Rambling Rovers xuntamente (..O
Sharmrock envolvido no título
de More Folk Music, poden facer. se con el na Asociación de Castre los de Vigo, falar co gaiteiro
Antonio González, que andou a
tocar a gaita galega e tamén a nosa Marcha libremente pola Alemaña, esa música é unha esperanza para despois deste Nadal e
para un.ano májs libre. •

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lml!llll _ _ _ _ _ _ _
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ARQUNO SONORO DE GALICIA
Escolma de Entrevistas realizadas por
Margarita Ledo, Carlos Casares e Claudia
Rodríguez Fer a Ánxel Fole, a quen foi
adicado o Día das Letras Galegas 1997.
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Bersolaris e regueifeiros irmanados en Donostia

..

Celebrouse en Dorlostia o Campeonito do País Basca
gost:oso á efeméride, na gorentei,
ra compaña de investigadores pe,
ninsuJares e extrapeninsulares da
literatura oral, procedentes de
outras rexións e nacións. De Sa,
lamanca procedía Elena Llamas,
loira rap az a con devanceiros
monfortinos, da Universidade da
Laguna (Tenerife) acerc o use
Maximiliano Trapero, investiga,
dor da décima canária, poesía po,
pular que se mantén nas lllas e
en Latinoamérica, Félix Munart
acudiu como entendido na glosa
mallorquina e por Galiza partid,
pou Domingo Blanco, mergulla,
do no mundo das regueifas. To,
dos eles interviran os dianteiros
dias en conferéncias , celebradas
en vila e cidades do Pafs Basco.

-0- XOSÉ ESTÉVEZ

O 14 de Nadal celebrouse en
Donostia o remate do Campeonato de Bersolaris do País Basco
no velódromo de Anoeta, enteiramente ateigado de público. O
estádio de fútbol, que se atopa a .
sua beira, non acolle tanto persoal, agás nos partidos contra o
Real Madrid ou o Barcelona. O
acto compoñíase de sesións de
mañán e tarde. Pola mañán rea,
lizáronse seis exercícios, dous
binários e catro individuais, con
tres horas de duración. Polo se,
rán outros catro exercícios, un
individual e tres de actuación ou
controvér ia entre dous.

bersolari on poetas popula,
e improv isadores emellantcs
no o r gueifi iro ou d afia,
r , u teñ n unha longa tra,
dición no Paf c a participad' n
en fe tas, xantares, ceas, ~as ou
idrerias, ainda que istes campeo,
natos de afluéncia masiva son re,
centes e datan do ano oitenta.

Recibimos a mensaxe dos versos
ao traveso dunha tradución simul,
tánea, fe íta cunha responsábe l
profisionalidade, pero ficaba nídio
que na maioria das ocasións per,
<liamos o sabor dos contidos, a
perfeición da métrica e da rima e a
grácia da ironía e picardía, vence,
Hadas a situacións concretas da re,
alidade máis próxima . Emporiso,
podiase abranguer que Egaña ten
o don da elaboración poética e da
xebra ironía, Lizaso unha voz rexa
e ben entoada, a sorna do labrego
e a madureza da comunicación e a
única rapaza, Maialen Lujanbio,
de Hemani, o galano do estilo di,
recto e aguilloador, sen metáforas.

FW1 convidado, como galeuzcano
enxebre, pola direción da Aso,
ciación de Bersolaris, dirixida por
lmanol Lazkano a carón do se,
gredário, Ko ldo Tapia. A organi,
zación sobranceu pola ua miude,
za e o agasallo permanente. Co,
ma noutra coxuntura anterior e
no mesmo cen ário achegueime

donadas co entorno das escolas
bascas (ikastolas) e da normaliza,
ción lingüística, otorgoulle o pri,
meiro premio por segunda vez ó
bersolari Andoni Egaña, primeiro
dos outros sete participantes na
fir~al, clasificados por iste orden:
Sebastián Lizaso, Unai Iturnaga,
Jesús Mari Irazu, Mikel Mendiza,
bal, Haritz Lopategi, Jon Maia e a
única rapaza, Maialen Lujanbio.
O bersolarismo, para un obser,
vador imparcial foráneo , é un
fenómeno sociolóxico, difícil
de expricar e comprender des,
de moitos pontos de vista. Co,
mo chegou a ser un auténtico
espectáculo de masas, que su,
. pttra ao fútbol en ocasións,
íntegramente retransmitido por
ETB e vária~ rádios perante to,
Pinto de Herbón, regueifeiro galego
do un do mingo? Como p ode
águantar unha moitedume , a
pé firme , coa boca aberta e fixa
E, desde logo, todos sorprendían
a mirada no cénario, tres horas
pola enorme capacidade de impro,
visación, a sua conversión en vo,
dunha mañán e catro dunha
ceiros ideolóxicos da problemática
serán un frío domingo de finais
actual do País e a intensidade de
do outono nun lugar desanxe,
concentración da linguaxe. Acle,
lado coma un velódromo ? Que
mais, resultaba extraordinaria,
poder de organización xurde
dun povo para artellar coa mei,
mente atrainte o apoio constante
dos espectadores e o tépedo, mis,
rande capacidade de detalle un
evento de tal clas? Como é po,
terioso e indescriptíbel vencello
entre o cénario e o público.
"" síbel que a Asociación Basca
de Bersolaris teña na acrualida,
Fenómeno sociolóxico·
de unhos 1.500 socios? Quen
pode entender que unha abon,
Un xurado de sete persoas, rela,
<losa cantidade de bersolaris te,

ñan a axend a totalmente cu,
berta de actuacións en festas de
vilas, sidrerías, locais, etc., para
o vindeiro 1998?
Certamente, a pesares da ima . .
xen deturp'ada e da xistra que so,
pra no Estado fronte a causa bas,
ca, un povo, cunha. língua anees,
tral, mais minoritária e minoriza,
da, que é capaz de organizar un,
ha xuntanza de masas arredor da
literatura oral popular é digno da
máis férveaa admiración. Coido
que a moitos españois viría_lles
moi ben unha pasada pola anoe,
ta dos bersolaris e, se o anteollo
dos prexuizos non os cega, a opi,
nióri sobre Euskal Herria trocarí,
a5e de contado•
Desde estas páxinas fago unha
proposta. Coido que non sería de,
saxeitado que no vindeiro cam,
peonato basco participasen, no
remate do acto, alguns regueiferos
galeuzcar.0s e tarnpouco se esque,
cesen que regueifas galegas fosen
amenizadas por bersolaris bascos ."
A gran regalía dos povos é a sua
palabra específica. Oferendé,
moslle ás nacións a posibilidade
de comunicarse a través dela
para, sen perder a sua própria
identidade, arrequentar a poli,
fonia do universo, pois desde .
unha pequena Pátria pode
ollarse a súa grandeza.+

Os viños do Ribeiro son lixeiros e gráciles ...
Elaborados por expertas mansa través de moias xeracións,
forman parte dunha cultura de moitos séculos.
Son froito da historia.
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9ferécelle aos leitores os ·mellares viños galegas cun 20% de descanto.
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CATA: Cor amarela dourada con leves reflexos verdosos.

Arrecendos complexos de froita madura, delicados e franco
propios da variedad e albar~ña. En boca ten corpo e armazón con
padal suave onde se mastiga a uva. Viño con longa per i tencia
que se identifica coa elaboración artesanal.
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A adega foi fundada en 1970. Quince anos despoi emprénden e

de

as primeiras reformas e plántanse os novos vinedo , incorporándo á
denominación de orixe Rías Baixas en 1990.
Sin renunciar aos métodos tradicionais, como a maceración da uvas unha vez
desgarabulladas e a fermentación maloláctica, nas súas instalacións dan e "Cita
os novos avances tecnolóxicos que conviven a carón da máis pura tradición.
Desde o estricto control dos viñedos, nos que non se utilizan tratamento
agresivos·coa natureza, ata os procesos na adega, na que están de terrada
as levaduras foráneas, dan·como resultado este viño de embotellado
serodio e que se distingue pola súa baixá acidez e delicado saE>_or.
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9. 000 PI'A.
4. 500 PTA.

E TRANSPORTE INCLUÍDO . DESCO TO XA APLICADO.
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. MEMÓRIA DO 36
. estaba moi ocupado pensando
noutras causas. Cando si recei
fervorosamente, e moito, foi ao
regresar ao cárcere.

Elíxio Rodríguez, o galeguista que estivo
a piques de ser fusilado no 36,
resposta ás perguntas de seis escqlares de Lalin
Nunha conversa no Instituto de
Bacherelato Ramón Maria Aller
de Lalin o galeguista Elixio Rodríguez, autor da obra Matádeo
maña (Xerais) comenta con vários estudantes a sua experiéncia nos acontecementos do 36.

Cristina: Que pensa das
persoá.s que por comodidade preferiron quedarse
no bando fascista a pesar
de ter ideas ~epublicanas?

A guerra foi un feíto inxustificábe I e denigrante, 6 co fin de
mantero priviléxios dos poderoo . Non hai nengunha razón para afirmar qu a guerra tivo algo
d bo, n n nada que xustifique o
millón de m rto que causou.

Nilo, Diego, Santiago, Cristina,
Shaila e Enrique,
autores da entrevistas.

Cristina Presas: Que sentiu cando, para poder salvar a vida, tivo
que alistarse no bando fascista?

,

de indisciplina militar. .
Cristina: ·Sente remordementos
por algunha cousa que fixo ou
por algunh~ que deixou de facer?

Santiago Martínez: Como se
sentiu nese momento?

Diego García: Cal foi o seu
maior erro daquela?

Anceiaba moito e ao logralo estoupaba de ledícia e de felicidade. Non era para menos

O contido d-un discur_$o co
que pretendin .xustificar a miña conduta ante unha atitude

NADA NOS INTERESA
MÁIS Q1JE _O GALEGO
NINGUÉN NOS INTERESA
MÁIS CA TI

ASOCIA - T E

Arrepíntome dé ter recurrido á
trapela de abusar da amizade dun
compañeiro oficial con enganos
para lograr a miña fuxida de Sevilla e de Gibaltrar. Tamén puiden
matar a Franco, pero faltoume valor.· Nunca nacin para ser heroe.
Shaila Villamarin: Pódese atopar na guerra algun compañeiro ou amigo?

Coido que a amizade é un b~lo
sentimento exclusivo da xente
de elevada moral e xenerosidade
por enriba de calesquera antagonismos. A guerra non é excluip.te da calidade humana.
Nilo Pardo: Que se lle pasou
pola cabeza cando o ian fusilar
no Furriolo?

No Furriolo nen recei nen me
lembrei de escomendarme a
Deus, como era lóxico naquel
transo. Seria que o rneu cerebro

POLA

NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

Rua do Vi lar 68 - 3ª / Telf. (981) 56 38 85 / Fax_ (981) 58 37 82 15705 Santiago de Compostela

Diego: Nas guerra, somos todos culp~beis de algo?

Os únicos culpábeis son os que
queren impar a sua vontade en
defensa dos seus intereses , sexan
políticos, económicos, territoriais ou relixiosos.
Diego: Que faria se se atopase
con algunha das persoas que o
quixeron matar?

Nada. De feíto dos sicários que
pretenderon asasinanne inda viven dous no meu povo. Só os teño visto de lonxe, sen rencor.
Eles evitan a miña presenza e en
min só provocan sentimentos-de
mágoa.e de desprezo. •

Apelidos:
Enderezo

C.P:

Loca lidade:

Telf

Cuota anual:

5.000 pts
2.000 pts. Estudantes e parados

O O O O Sucursal - DO O D·
de ou libreta de aforro D D D D Do D D D D
Nome da entidade:

MESA

Non. Estou convencido de que
o destino depende só de circunstáncias, ás veces tan insignificantes como poden ser o
frío ou o calor.

Nome:

Caixa/Banco

A

Recoñezo que estiven moitas veces, moitas, en verdadeiro risco
de morrer, salvándome ·por un
peliño. Atribuollo á sorte, á casualidade, ou as circunstáncia§.
Nilo: Cre no destino?

Todos os republicanos atrapados na zona faciosa anceiaban pasarse á republicana. Moitos foron os que
o lograron. Outros morreron no intento. E se alguén
tendo a oportunidade non
a quixo aproveitar, non
vou ser eu quen o xulgue.

Enrique Varela: O meu avó estivo na guerra e dame a entender que tamen houbo algo bo.

Sentfn alivio e tranquilidade. O
alisramento no bando da miña
antipatía non me ocasionou remar o. Non podía elexir, era o
único xeito de salvar o pelexo.
Logo, decidin desertar porque era
nacionalista e sentia noxo e desprezo polo que conta saña masacraban aos meus partidários

Cristina: Despois de atoparse
tantas veces car~ a cara coa
morte deberá sentirse medio
inmortal.

Enderezo:

DC

DO
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BENIGNO ÁLVAREZ,
INTERNACIONALI.STA OU PROTONACIONALISTA?
SANTIAGO PROL BLANCO

.

A Benigno Álvárez a historiografia oficial,
nacional e provincial ninguneouno até o
de agora. T amén o fixeron case todos os
medios de comunicación da II República
fóra aspectos represivos. Foi / aínda é todo
un agravio comparativ0 se o co.ntrabalan,
éeamos con persoeiros case irrelevantes
que disfrutaron de non poucas páxinas en
libros recentes e en enciclopedias de trin- ·
ta e dous tomos e dous apéndices. A ·am,
nesia intencionada semellou todo un des,
propósite para a profilaxe e :para a qeonto,
loxia dos que deberían ou poderian habelo
feito, agás unha excepción. Benigno foi
recuperado, sen .consignas nin apoio institucional de ninguén; dende Maceda. Era
para todos nós, demasiado importante, pa,
ra tratalo somentes como obxecto do pa- .
sado ou como posíbel lexitimación ideolóxica ou política de t~rceiros. A semente
mitificada do mártir agromou, a pesares de
· non poucos atrancos, sesenta anos despois
na súa vila natal, e iso sí é rigor histórico.
O partido ao que daquela estaba adscrito,
tamén contribuiu a ignoralo agás contadas
individualidades locais no 77 xunto coa
cordial excepción, sempre a título persoal,
de don Santiago Álvarez, como intelixentemente foi_ alcumado por Encarna
. Otero na homenaxe que se lle tributou en
Compostela ao loitador antifascista de
San Miguel de Outeiro de Valdeorras. O
PC fíxo cunña clarísima intencionahdade Non lle interesaba a rehabilitación da
súa figura política. No 50 cabodano do seu
pasamento, nin unha triste esquela ou no,
ta de lembranza. Neste 60 cabodano limi,
táronse a unha lacónica adhesión amén
de atinxir protagonismo, foto e cámara fó, ·
ra do programado, na ofrenda floral que
lle tributamos en Vixueses, crebando un
acto que nós presumíamos íntimo e máis
emotivo. Eles, tan amigos da icoholatría
dos seus, sabían ben por qué. Tampouco
apareceu na columna do xoves referencia
algunha do seu _máis conspícub militante.
O historiador profesional debería extremar
-- datas en artig.os monográficos sobre a súa
figura (algo xa conquerimos). Comete ga,
iapos de bulto. Así, Benigno non finóu en
. 1936 pouco despois do golpe de Estado, senón que se fixo lembranza o 13 de marzo
do ano seguinte aos dous días de cumplir
trinta e sete anos e aos sete meses e vintetFés días de esi:alar a Guerra en Galiza~ Toda unha etemidade para quen tiña pasto
prezo a súa cabeza vivo .ou morto. Nós
chegamos a eyrar ·algún dato (militancia)
por confiar noutro historiador profesional

que manexou xa tres cifras diferentes en
textos distintos para co mesmo tema. Coi,
damos debería empregar (unha suxerencia) como foro de debate este semanario.
Aqui, nesta xenerosa casa, naceu -in_icial,
mente co monográfico dos Mártires clo 36 e
cos artigas posterio:r;es- a recuperación da
figu,ra política e humán do veterinario de
Maceda. Se acude a
· outro foro de ámbito
tan p~rticularmente
colateral, quizais tarde,
mos. outros tres meses
en ter localizada a co,
laboración pois non es-, .
caneamos toda a pren,
sa diariamente e moito
menos en período vacacional. Non nos faga
pensar mal.

Ademáis nós non ficcionamos nin magnificamos os feítos: Benigno esixíu falar en
galega no IV Congreso do Partido en Se,
villa ( 17,23 de Marzo do 3 2) aínda que
non apareza rexistrado en actas (lóxico).
Sorpréndenos que non manexe ningún
_dato ,testemufia,, pois foi moi comentado
nos. fiadeiros políticos galegas e ninguén
·
· rexeitou ese feito en
Galiza mentres durou
a República senda re,
ferente até para o mes,
mísimo Castelao, como manifestaría Soto
-do que tanto refuga,
en Teima no 77 . Ta,
mén ternos decla,ra,
cións de enemigos acérrimos del, que o seguían moi de cerca, e
que despois no frané¡u ismo foron cadros
relevantes a nivel provincial.

'A semente
.

mitificada do mártir
agromou,
a pesares de non
poucos atrancos,
sesenta anos despois
·na súa vila natal,
e isa é rigor
histórico".

O historiador profesio,
nal
-frío
· por
definición- escribe que
"non consta documen,
talmente en ningures
que Benigno Alvarez
falase en galega en Sevilla ou en Madrid, ou
-que defeDdese o dereito de autodetermina,
ción para · Galiza e
máis a súa consideración como nación". Quizais debf!ría ter es,
crito "non teño constancia documental",
xa que logo, o calendario de novas sobre
Benigno obecede, pola nosa banda, a unha estratéxia dilatada no tempo que de- ·
. moramos intencionadamente para unha
publicación ben máis ambiciosa que as
parciais aparecidas até o de agora. Leva-mos nisto, xunto con outros amigos de
Maceda, dende hai moito tempo. Porén,.
pensamos sería tamén- un dislate cuestio,
nar as fontes orais. Pertencen á memoria
colectiva dos perdedores daquela estafa de
Guerra Civil (Haro Tecglen); forman par- '
-te dun sentimento compartido, 'cheo de
afecto e admiración e hoxe xa case n9n
son posíbeis 'º peµúltimo mohicano, ami,
go -íntimo de Benigno, daquela xenera- .
ción de macedáns que viviu cunha digni- dade fora do co~ún, deixounos con 98
anos no Nadal pasado e nós non só as res,
petamos·, senón que case as veneramos
con toda:s as consecuencias. Non ternos
nada que perder e sí m6ito que ganar pola
dignidade da causa que r:ios levou a estar,
_xunto cos outros membros d;;i. Comisión
de Homenaxe, onde tiñamos que estar.

Falou en galega nas
Cortes'Yepublicanas no
36 (11 de Maio). Limi,
támonos, polo de ago,
ra, a remitilo ao pri,
meiro libro de Memo,
rias de Santiago Álvarez, (pxna. 204-3º)
que, plaxiando verbas do historiador· pro,
fesional, tarripouco son "un exemplo nidio
de imparcialidade e obxectividade". A
inelegancia de só citar, por ahí, a Luis Soto· demostra que non hai lecturas inocentes e ·que, as veces, estas poden trocarse en
ambiguedades ben calculadas.

Defendeu enerxicamente o dereito de autodeterminación para Galiza ao longo de
toda a etapa republicana. Está rigurosa e
suficientemente contrastado, pola nosa
banda nas fontes orais que tanto desdeña e
que, mal que lle pese, tamén son fontes
históricas-, que nun dos mitins en Ourense
con Alexandre Bóveda na campaña a prol
do plebiscito díxolle o que xa publicamo
outras veces: Non se podía ser brando na
reivindicación nacional, había que ser moi
esixente para coa nosa realidade diferen,
ciada e o dereito de autodeterminación de,
bería ser unha cuestión inseparábel da nacionalidade. Unha das poucas testemuñas
aínda vivas, Elixio Rodríguez -tan alonxa,
do da órbita élo PC daquela e tan perto do
PO de Bóveda,, é un dos referentes dos
que pode tirar. Outros, cecais con máis no-

toriedade deixárono escrito en artigas, libros e espallado en conferencias.
Nós conservamos gravacións na mesma
liña de persoas -xa desaparecidas- que se
adscribían ao ideario de Largo Caballero.
¿Non ahonda?
Orabén, o historiador profesional debería
ser conscente das dificultades con que se
pode atapar á hora de reconstruir e de re,
considerar o que foi o Partido Comunista
en Galiza nesa época. Un partido revolu~
cionario, insurreccionista e clandestino ca,
se toda a súa andaina -con todo o que iso
conlevaba-; con dema iado atentado ,
perseguidos, morto , pro crit s e exiliado ;
con publicación perdidas, arquivo inac,
cesíbeis e outro queimados; hemer te as
bibliotecas privada arrasada e, me mamente, as en íbei pegada da memoria
dos achegado aterradas de poi de holo,
caustos como o da familia de Benigno da
que caeron oito do seus membro e de comarcas como a de Maceda na que levamo
cuantificado, polo de agora, vintecinco
víctimas entre paseado , de aparecido e
fusilados. Por favor, un pouco mái de calor diante daquele oprobio o intr tan
difíclles no que cada día e libraban bata,
llas contra a intolerancia e o fa ci mo e
onde todo dexenernu na inrazón e na
máis perversa das irracionalidades. ¿Non
estaremos axudando, en nome de certo cienfifsmo a intereses alleo e quizais moi pouco aleccionadores? As coli ión , a estas alturas, poden ser demoledoras, xa que logo,
luces e sombras imo adxudicarllas a case
todos os que puideron chegar a er alguén
naqueles intres.
¿Internacionalista ou protonaci nali ta?
Benigno tiñao claro; moitf imo mái claro que os orfo e atoutiñante herdeiro
daquelas sigla (o actuai e o de fai ben
pouco). Re to dun naufraxi anunciad
dende hai tres década que non oub r n
nin quixer n ev lucion r e eguir
lúcido vieira.
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A com~moración do asalto de CangáS polos piratas
afonda nos es tudos de história local
.

.

'

Xerardo Das Airas publica un estu4o sobre Ós acontecementos no 3 80 .-do seu ~abodano .
'*c.v.
Na comemoración do 380 ani,
versário do asalto de Cangas Pº'
los piratas acontecido no 1617
o etnógrafo Xerardo Das Airas
ven de publicar un estudo que,
partindo deste episódio real,
fai unha análise daquel tempo
na hi tória da vila do Morrazo.

Á maneira dun d cumento de
ép ca, a publicación de Das
Airas encádra e no intentos
de recup~r ción do estudos lo,
éais. Acompañado de d · cu,
mento do tempo, unha e col,
ma de léxico e a narración do
acontecemento en banda dese,
ñada, o e rudo fai unha análise
do contexto hi tórico e das
particularidade ociais da vila
mariñeira. Amáis, o estudoso
adéntra e no feito acontecí,
do en Decembro de 1617 que
aquearon e produciron a mi é,
ria dos cangueses. O documen,
to agora editado fora recollido
do arquivo do Concello de
Santiago polo investigador re,
publicano Bernardo de Barreiro
e publicado no xomal Galicia
diplomática xunto a el o autor
cangué aporta un poema po,
pu lar anónimo que, egundo
a Aira " upón unha da es,
casa mo tra da ép ca, anóni,
ma e pupular, nun momento de
de aparición do galego como
lingua e crita' e tra mite "os
intre dramático da de espe,
raicón, da imp tencia, da inde,
e n ión da furtiva e apresura,
da fuxida ante un inimigo im,
pi bl
impi ".

H i ag ra 3 80 an
pilotadas p r pirat m uros
a ntrár n n ria e , ant a
r i téncia at pada en Vigo di,
a anga invadind a
a land aos v1cmos,
d l obrigad a fuxir
o utr
mpeñados n a loita
por se defend r fr nte aos asa!,
tante . os ca rt
r cadados
en toda a Galiza con truironse
barcos para defender as costas
dos turco,berberiscos. A histó,
ria a pé do mar acompañada
por cartografía da época con,
clue en que Galiza sofría unha
"constante sangría humana e
de recursos, froito das constan,
tes depredacións e asaltos que
os piratas e corsários de todo
tipo exercian, xa apresando
aos mariñeiros que. faenaban
no mar xa saindo de dia e de
noi te a terra onde co ll ian a
homes, mulleres e nenos, ma,
tando a uns e levándose a ou,
tros, senda máis de cincocen,
tos os que cada ano sufrían es,
ta calamidade".
A história, publicada polo
Concello de Cangas, responde
ben ao seu título de "crónkas

romanceadas" porque os feitos
reais aparecen relatados á ma,
neira da literatura de aventu,
ras. Tirado todo exotis~o dos

corsários e piratas, as nasas rias
gardan mil histórias marcadas
polo protagonismo do mar qµe _,
vai ser, segundo sinala Das Ai,

ras, "obxecto dunha maior ex,
plotación e de provisión de
·enormes benefícios, asunto es,
te no que puxeron os ollas os

detentadores do poder escolás,
rico e civil e,que tamén por es,
ta causa haberian manter enci,
rrados pleitos".+
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'A .NOSA TERR~ E.
A LITERATURA
NO TEMPO
DAS IRMANDADES
EMILIO XOSÉ ÍNSUA

No nacimento das lrmandades da Pala
arrincar do centralista Estado españól uncomo ente ·nacionalista confluiron unha
ha institución de relativo autogoberno
série de factores de índole tanto interna _ como foi a Mancomunitat. Ambos fenócomo externa á propia sociedade galega
menos permitían soñar "unha reconstrucde entón.
ción mundial que modernizase os estados",
en palabras de Ramón Villar Ponte. A toEntre os primeiros caberia sinalar a parálise
ma do poder polos sovit;ts no vello impéda Académia Galega
rio tzarista (vista con
como entidade chamapouca simpatía por
da inicialmente a agluunha significativa
tinar aos defensores do
parre · dos membros
das lrmandades) proidioma e a promover o
seu uso. A elaboración
vocou, como é sabido,
dunha gramática e dun
a entrada nas Irmandicionário do galego sedades de persoeiros
guía daquela pendente e
como Risco, Cuevio avanzo castelanizadm
llas ·ou Otero Pedraio,
temerosos da "bolxeera a cada máis evidente nos ámbitos urbanos
vización" da Galiza, e
e mesocráticos do país
fixo estremecer as ba("Meniñas da Cruña, fa. ses ideolóxicas e pólíkule galego", conminaba
ticas de moitas sociePondal, advertindo o fedades, entre as que a
nómeno) : A "rexionaligalega non foi unha
zación" do sistema liteexcepción. ·
rário galego era un feíto
As lrmandades, nacipolo curto voo estético
da maioria das produ- xornalí~tico
das á altura de 1916,
. ció ns ( cinxidas a uñ
supu'x:eron por unha
costumismo choído), ·
banda a superación
pola escasez do seu nú(por extensión númerrie·ro e polo precário
rica ·e por conceptuacultivo dos xéneros non
lización de Galiia co;
poéticos. Ademais, promo nación) do rexioducíase unha adopción·
nalismo, por outra
indiscutida da "Villa y
consolidaron o idioCorte" como referente·único das correntes
ma como pedra angular do movimento. O
estéticas a cultivar, en español por suposto,
espallamento das lrmandades prodúcese
e como único ámbito no que acadar glórias
con certa rapidez mediante a utilización
e trunfos literários, ao xeito dos Valle- lnde diferentes elementos propagandísticos:
clán, Linares Rivas e tantos outros. T amén
bs mítins, a correspondéncia epistolar, os
compre ter en canta a desfeita da experiénartigas de prensa, o contacto persoal, etc.
cia agrário-rexionalista da "Solidaridad
A nova entidade contará axiña cun voGallega", na que deitaran as suas derradeiceiro, o periódico ex-solidái.-io "A Nosa
ras enerxias, nunca sobradas, os principais . T erra". Redacrado íntegramente en galenúcleos do galeguismo finisecular. O sistega, ·será dirixido inicialmente por Xosé
ma tumista, cuneirista e caciquil da ResIglésias Roura, ainda que vai ser Antón
tauración sumia na impoténcia a quen.proVillar Ponte, na prática, o seu auténtico
pugnaba calquera caste de política distinta,
"factotum" até a sua demisión forzada, en
xaneiro ·de 1922, ·no contexto da escisión
controlaba até a esterilidade a cultura emanada dos circos oficiais e lanzaba ao vento
que dá pé ao surximento da l.N.G. A I~
as supostas exceléncias dos seus próceres
mandade matriz, -a coruñesa, dirixe a ex(Besada, Riestra, Bugallal, Dato ... ) a través
pansión, desprazándose os seus máis signide numerosos e ben pagos órgaos xomalísficados persoeiros a outras localidades paticos, a "prensa vellouqueira" da que falou
ra presentar a entidad.e e asentar con tacVillar Ponte.
tos. "A Nasa T erra" actua como órgao de
todas as agrupacións, se ben na práctica é
No plano externo, os feitos que. inciden
propiedade exclusiva da lrmandade corusobre sectores da intelectualidade galega
ñesa, que goza, por esta e outras razóns
de cara á sua ·toma de consciéncia sobre a
(se.r a iniciadora, ter maior número de
necesidade de organizarse na defensa do
asociados, contar con líderes carismátipaís e do idioma son dous, basicamente.
cos) dunha indubitábel preeminéncia no
O primeiro deles· ten a ver co denominamovimento. Outras Irmandades locais,
do "esper.tar das nacionalidades" derivado
non obstante, impulsarán as suas próprias
cabeceiras xomalísticas, basicamente á
do conflito bélico que asola Europa neses
anos, mentres que o segundo fai referén·calor da loí.ta eleitoral de febreiro de
ciá á exitosa traxectória do catalanismo
-1918, que resultou un rotundo fracaso papolítico de signo conservador, liderado
ra o nacionalismo, a pesar do entusiasmo
por Prat de la Riba e Cambó, que logra
despregado polos seus candidatos (Portei-

'Toda esa produción
liter'ária, de calidade e
tendéncias tan
desiguais como
diversas, coñecerá sen
embargo un
recoñecimento e
unha difusión grandes
na época xustamente ·
polo soporte
en -que .se
publicaba". ·

_. ¡

Portada do ldearium das lrmandades da Falo.

ro en Celanova, Sanz en Pontedeume,
etc.) e do apoio da Lliga de Cambó.
O xornal máis importante neste como
noutros sentidos foi, efectivamente, "A
Nasa Terra", mais non foi o único: "Galicia" de Perrol, "O Tío Marcos da Portela"
de Ourense, "Rexurdimento" de Betanzos, "Terra Galega" de
Santiago, "A Xusticia"
de Vilalba e o "Heraldo de Arosa" foron algunhas das cabeceiras
impul&adas palas Irmandades. En todas
elas a literatura tivo o
seu espazo.

Cantón Grande, a primeira sé da redacción e administración do xomal. De d
o número 21, porén, "A N a Terra"
múdase á coruñe a rúa Reg de Auga, e
pasa a ser dirixid por Villar Ponte. O
prezos de subscrición de "A Nosa Terra"
eran de 40 céntimos mensuais na Corufia, 50 céntimos mensuai n re t d
país, 10 céntimo
númer solto e 2 pesetas por trimestre en
América.

'Os próprios
colaboradores de A
Nasa Terra eran
invitados unha e
outra vez a apoiar
economicamente a
empresa".

"A Nosa Terra" comezou imprimíndose,
até o número 11, nos
obradoiros de "La Voz
de Galicia'', empresa
xornalística á que estaba vencellado en
calidade de redactor o
promotor fundamental das 1rmandacles :
Antón Villar Ponte ,' así como alguns
dos irmáns da falá coruñeses da primeira ,
hora, como Alejandro Barreiro ou Robustiano Faginas. Non obstante, a partir
do número 12, o xornal nacionalista, de
8 páxinas de estensíón e periodicidade
decenal, pasou a imprimirse na casa ti pográfica Roel. Foi o próprio domicílio
de lglésias Roura (primeiro director), no .

O "Idearium da Hirmandade de Amigos
da Fala en Galicia e
nas colonias gallegas
d' América e Portugal", que talé o subtítulo do naso xornal,
sinalaba no seu primeiro número as seccións coas que pensaba contar asiduamente. Hai várias que se
relacionan de xeito
directo coa literatura.
Unha delas levaría
por título "Ós boetas d'agora"; outra,
adicada á critica e recensión das navidades editoriais, chamariase "Follas Novas", en homenaxe implícita ao libro rosaliano; un ha terceira sección, "Ouro
vello", reproduciría pezas literárias dos
nasos clásicos; outra sección máis, finalmente, titularías.e "Traduciós" e acolle_

(Continua na páxina seguinte)
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teca Gallega'', impulsada polo eru,dito
de orixe astorganá Andrés Martinez Sa. lazar. A prensa era, xa que logo, praticamente o único espazo e soporte accesibel a un bon número de autores, incapaces de afrontaren por si sós e sen meceN ese mesmo primeiro número, de 14 de
nato a edición en forma de libro das
novembro de 1916, insérese unha nota que
suas obras (lémbrese neste senso o proestabelece condicións no tocante á estenvidencial labor filantrópico do galeguissión e índole dos traballos que o noso xorta mondarizano Enrique Peinador co ponal vai acoll er: "Rógaselles ós colaboradores
que non fagan traballos ·longos, pois a amenieta Cabanillas). As páxinas de "A Nosa
T erra", especialmendade do noso boletín rete, mais tamén as das
guire causas curtas". No
restantes cabeceiras
número 7 (15 de Xane~
Terra de prensa· vencelladas
ro de 1917), unha nova
ás lrmandades, serán ·
nota comenta a chegapor
asi lóxico acobillo
da á redacción do xordesa pi:odución litenal dun número abunrária. Cómpre sinalar
dantisimo de traballos,
que toda esa produque terán que ir apareción, de calidade e
cendo por rigoroso turno e con condicións:
tendéncias tan desi"sobor de rodo as poesías
guais como diversas,
teñen que sofrire un recoñecerá sen embartraso maior, porque a esgo un recoñecimento
tética y-o xeito de A Nae unha difusión gransa T erra impiden insertades na época xustare mais que unha ou duas
mente polo soporte
en cada número, Convéxornalístico en que
ñennos, pois, millor as
se publicaba. Poucas
pequenas que as largas".
veces este feíto é tido
en conta nos estudos
de literatura galega
contemporáneos, suxeitos en exceso aos
libros como fonte
privilexiada de información para o deseño
do
panorama
estético-literário galega anterior á gue- •
rra do 36.

aos membros das lrmandades a plant~xarse seriamenté a cuestión da elaboración definitiva dunha norma culta edun modelo ortográfico estándar para o galega. O asunto
estaba ainda, efeétivamente, pendente de
resolución, entre outras razóns, pol a impoténcia da Académia Galega na realización
dese cometido. Os finais do século coñeceran un debate máis ou menos sereo entre
partidários e detractores da escrita etimolóxica. ")otistas" e "aoistas" foron denominados os primeiros, por defenderen- o uso das
letras j e g para representar a palatal fricativa xorda e o emprego da grafía ao( s).
"Equistas" e "oistas" foron denominados os
segundos, por defenderen o uso do xis e da
forma contracta ó(s) en ambos casos.

(Ven da páxina anterior )

ria as versións ao galega de textos de autores de variadas latitudes, tendéncias e
estilos.

'Desde A Nasa
clámase
superar o
molde estético do
costumismo máis
estreito, o uso -dun
idioma galego záfio e
sen depurar e o
tratamento dunha
temática limitada e
sen pretensións de
uni versalidade".

Os próprios colaboradores literários de "A
Nasa T erra" eran invttados unha e outra
vez a apoiar economicamente a empresa,
dado que "os seus traballos aropan n'A Nosa
Terra unha circulación "de calidá" que non
teñen ainda nos xomales mais importantes de

Galicia ( ... ) Ningún xomal gallego está nas
nasas condiciós. Farán maiar tirada, pro ista
non se reparte antre os núcleos de rod' a xente
enxebre de rodal-as ideas políticas e creencias
relixiosas, que costituye a 'Galicia gallega'(. . .)". No número 17 (30 de abril de
1917) insistese nesta idea: "Os que queiran
ere colaboradores han selo tanto literariamente como económicamente". A boa resposta

entrada nas lrmandades: "el gallego ya no
es una lengua literaria; sirye sólo para la sátira y para el regocijo rabelesiano ( ...) debe
conservarse como una parte de nuestro rico,
de nuestro bellísimo folklore ( ... ) pero el que
quiera ser leído, que escriba en castellano".
A combater opinións como esta van destinados artigas e máis artigas sobre o prei~
to do idioma que aparecen nas páxinas de
"A Nosa Terra", a comezar polo titulado
"A bandeira ergueita" que asina, a xeito
de editorial, Antón Villar Ponte no primeiro número. Especialmente lúcido é,
nesta liña, o traballo "Fala y-estética",
asinado por Victoriano T aibo no número
28-29 (30 de agosto de 1917). Despregando unha actitude que .ten moitas concomitáncias coa indignada protesta que ceibarán anos despois Cebreiro e Manuel
António no manifesto "Máis alá", T aibo
clama pala necesidade de superar o molde
estético do costumismo máis estreito, o
uso dun idi9ma galega záfio e sen depurar
e o tratamento dunha temática limitada e ·
sen pretensións de universalidade.

debido á pluma de Antón Villar Ponte. A
vontade de converter a Cabanillas na figura emblemá,tica do sistema literário galega
preside as liñas redixidas pofo director do
naso xomal.
A valoración que lle merecía -a boa parte
da intelectualidade galega de entón o
idioma resúmese perfectamente nun coñecidd co~entário de Risco publicado na
revista La Centuria, pouco antes da sua

O progresivo aumento do cultivo escrito
do idioma, a necesidade de prestixialo e
equiparalo aos demais ·''idiomas de cultura",
a abordaxe de novas campos de expresión,
etc. foro!) alguns dos factores que abrigaron

anuncios fe ita porque se nos pideu pol-os intresados , -pois non pensábamos pu.bricar anuncios- vémonos abrigados a aumenta/a axiña" ,
d' eno no memo lugar), mais tamén, en
boa lóxica, para o e critores. No número

36, ao e cumprir un ano de vida do xomal
ne ta ua segunda época, fálase duns 3.000
ubscritores e duns 6.000 leitores. A boa
marcha económica da empresa xomalística
p rmite, por exemplo, agasallar aos subscritores co envio da conferéncia "O municipio galega,, de Antón Valcárcel, editada
como folleto pola Irmandade coruñesa.
A administración do xomal servia de punto de venda de libros galegas, como é o caso do magnifico Da terra asoballada de Cabanillas. "A Nosa Terra" non deixou de recorrer tampouco á vella fórmula xomalística do "folletón", un tanto ultrapasada entón pola puxanza das coleccións populares
de novela. Nesta fase inicial deu a lume
(números 12 e 17) unhas "Consideracións
sobre a fala galega" asinadas por M.G.B. en
Lugo no 1912 (vertidas ao galega pola re- .
dacción) e tamén o ensaio Ramón Cabani-

llas, poe.ta da Raza (apuntes para un estudio)

A literatura galega carecía na altura de
editoras estábeis, unha vez fechada a experiéncia realmente titánica da "Biblia-

Antón Vilar Ponte.

Outra das facetas literárias presentes en "A
Nosa Terra" na sua etapa inicial é a de_crítica e recensión das navidades editoriais. O
critério seguido pala redacción non é aqui
o do aso do idioma galega nelas, senón
máis ben a pertinéncia ou non desas obras
de cara á demostración das teses das lrmandades. ou o seu desexo de promocionar determinadas figuras ou enfoques estéticos.
Resulta haber asi dous tipos de recensións,
unhas moi loubatórias e outras acedamente
críticas. Outras procuran, ante todo, promocionar elementos literários que sintonizan nese
intre co nacente movimento, por moi diversa
que sexa a sua procedénc ia ou estética e
mesmo cando ainda
non se decidiron polo
emprego do galega como veículo das suas
producións. -Pode detectarse mesmo nalgunha recensión a intención de Villar Ponte de
"atraer" cara ás Irmandades a diversas personalidades un tanto diletan tes na altura, por
variados
motivos.
Os autores identificados de cheo coas Irmandades receben, como non podia-ser menos, un trato eminentemente destacado, quer mediante o anúncio da edición das suas obras, quer mediante comentário eloxiosos das mesmas. Asi
acontece coa reedición de Vento mareiro de
.
Cabanillas.

que obtén ~ xomal faino máis atractivo aos
ollo do comerciantes ("A nosa prana de
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As lrmandades senten, pois, a urxéncia de
consensuar unhas normas lingüísticas.
, Fronte ás posturas máis laxas, que chaman
ao incremento do uso escrito do ·galega
por riba de calquera consideración ·."purista" sobre a calidade do idioma ou a coeréncia da ortografía empregada, non poucas voces advirten sobre os perigosos efectos que esa táctica do "todo val" podia
acarretar: incrementariase a sensación do
galega como un "patois" de escrita anárquica, aumentaria a confusión e a co-existéncia conflitiva de propostas, tomariase
ainda máis remisa determinada xente para
afrontar a leitura, a escrita e a própria
aprendizaxe do galega, etc. As propostas
foneticistas defendidas (ben é certo que
por brevísimo tempo) polo ferrolán Ribalta C'Jnviven neste período inicial das lrmandades cos critérios "académicos", no
estrito senso da verba, defendidos polos
ex-tertulianos da "cava céltica" (Carré,
Lugris). A estas duas tendéncias hai que
engadir as propostas reint egracionistas
que plantexan e mesmo practican persoeiros como Viqueira, Quintanilla ou Risco.
"A Nosa Terra" adica forte criticas á
prensa pontevedresa por reproducir poemas de Curros e Cabariillas en versión española (nº 16). Este tipo de traducións
nada ten a ver coas que o voceiro nacionalista fomenta e ácolle ao longo dos seus
números aurorais. Son traducidos nestes
primeiros compases autor:es da literatura
española como "Azorin" (nº 1), Cervantes (nº 6), Jacinto Benavente (nº 7). O
número 2 de "A Nasa Terra" Teproduce
un anaco da novela La Casa de la Troya
de Pérez Lugin, acompañado da expresiva
frase ~·en gallego, cadra millar". Son tamén
vertidos ao galega poemas e fragmentos
en prosa de autores alemáns (nº 5 e nº
26), italianos (nº 6 e
n º 13) ou franceses
(nº 10, nº 11 e nº
12), entre os que figuran Leopardi, D'Annunzio, Musset ou
Anatole France . Da
literatura catalana
vértese ao .galega o
poema "A vaca cega"
de Maragall (nº 21).

'S enten, po1s,. -a

urxéncia de
consensuar unhas
normas lingüísticas
entre os chamados
.--"J otistas" ou "aoistas"
e os denominados
"equistas" ou "oístas".

O primeiro número de
"A Nosa Terra" inclue un nutrido listado de até 68 redactores e colaboradores.
Asi pois, o xomal "A
Nosa Terra", como
boletin das Irmandades, xogou un papel
de inestimábel valia
no repunte do feble
sistema literário galega, que puido comezar asi a superar a depresión finisecular que tan gravemente
chegara a ameazar a sua mesma existéncia. Precisamen te porque "A Nosa Terra" cumpria a plena consciéncia ese pa-pel fundamental, o seu director, Villar
Pon.te, non tiña .reparo en profetizar que
as páxinas do boletín das Irmandades serian dignas de colección para os galegas
do futuro ... Aquí estamos, no 90 cumpreanos desta cabeceira xornalística, para
corroboralo. t .

.

\
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llustracións de Castelao, Torres e Camilo Díaz Baliño. Abaixo, a da esquerda é de Torres e a da direita de Sesto.

1916. . 1936, vinte anos
de ilustración gráfica en A N osa Terra
-0- X . HENRIQUE ACUÑA

O 17 de Xullo de 1936 saía á rúa o derradeiro. número de A Nosa Te,
rra como voceiro do ~artido Galeguista. p~cipal valedor desta pu-

o

blicación, o director Víctor Casas, non tardou en ser pasado polas armas á vez que a importante rede de correspondentes aberta .por toda
Galicia desaparecía cal purga, víctima da represión e sometemento dos
alzados. Novas autoridades que logo artellan camaleónicos xornais para brillo e fasto da militarada facciosa. El Pueblo Gallego é un deles.
Ocupado -asaltado- o diario
portelista pola virulencia verbal
das fetydelasjons, parte das súas
arrepiantes planas queda reser,
vada á humillación. As glórias
imperiais hispánicas son debuxadas polo lápiz de Manuel T º'
rres, o xugo e as flechas vese recreado por Carlos Maside e as
omamentacións teñen o lizgairo
deseño de Xosé Sesto. Debuxos,
moedas de cambio pola vida.

(

Alto prezo pagado por tres artistas ( marcou o resto das súas vi,
das)que en común tiñ-an o seu
paso polas páxinas de A Nosa Terra ocupados na ilustración gráfica. Unha presencia que nos vinte
anos de traxectoria como voceiro
das irmandades e do galeguismo
organizado soubo da actividade
doutros creadores tan senlleiros
como Castelao, Álvaro Cebreiro
ou Camilo Díaz Baliño.
Da anterior etapa, solidaria e rexionalis ta, o engarce artístico
virá con Femando Cortés, pin,
tor e .escultor betanceiro, discí, ·
pulo da escola coruñesa de Modesto Brocos e Román Navarro.
Realizara a primitiva cabezeira
de 1907 e da súa autoría vai ser
tamén a que apareza o 14 de De,
cembro de 1916 no primeiro número corno boletin decena! d~
Hirmandade da Fala: Un gravado que, de seguro debedor en
pautas artísticas decimonónicas,
ofrece unha lectura ideolóxica
diferenciada ao sustituir a pre,
sencia anterior - un gaiteiro e o
escudo de Galiza- polo protagonismo dunha campesiña erguendo unha fouce e presta a cortar a
corda que terlsan as forzas que
asoballan ao país. Cortés será o
úni.c o ilustrador nos prirneiros

números da ANT aportando o
que xa era habitual n~l desde
1907: a recreación de persoeiros
por medio de gravuras realizadas
a partir de fontes fotográficas.
O estudo desta etapa en canto á
preséncia da ilustración gráfica
non pode desligarse das próprias
capacidades económicas da publi,
cación, o elevado custe da inserción de gravados -tanto de debuxos corno de fotografías- a cenSu,
ra durante a ditadura de Primo de
Rivera e mesmo a peregrinaxe por
distintas imprentas e localidades
da ANT entre 1916 e 1936. ·

cativas- como as qµe mantiña (ou
manteria) en El Sol, Galicia, Faro
de Vigo ou El Pueblo Gallego.
Un Castdao que chega ao porta,
voz das irmandades en pleno pro,
ceso de ·Tadicalización política e
social e escaso -de vieros onde
mostrar- o seu peculiar humoris,
mo fora de residuais voceiros
agraristas, fustradas -e curtas preséncias en xomais-diários e -in,
merso no proceso de creación que
o levaría.a expor os primeiros de,
buxos do que anos despois se convertirá en Álbum Nós. Estampas
que precisamente son repetidas-como outras procedentes doutros
medios (por exemplo, a dos cegos
que ocupara a portada da revista
madrileña La Esfera)- nas páxi,
nas dtinha ANT convertida en
privilexiada propagandista da la,
bor de Castelao como ~onferen
ciante e artista (imaxinado corno
exemplo e guieiro) en anos nos
que se estaban a desenvolver as
primeiras S'!xposicións de Arte
Galega na Coruña e Compostela.
Toda unha eclosion á que estaban
atentos os ideólogos das irmanda,
des oferecendo o seu voceiro para
divulgar as "execeléncias" de pintores como Seijo Rubio, Abelen,
da, Sotorp.ayor, Arturo Cersa, Ricardo Camino por medio da pu,
blicación de gravados dalgunhas
das súas obras e o comezo da colaboración dun xovencísirno Álvaro Cebreiro -só con 16 anos- nas
páxinas da ANT

Ao tempo da inexplicábel e desafortunada desaparición na cuberta
da cabeceira de Cortés no 1917 a
boa notícia é a destacada aparición dos deblixos de Castelao (o
coñecido Lástema de bois ..., sería
o primeiro deles) a toda plana no
número 25 de Xullo de 191 7 ini,
ciando unha serie de preséncias
na ANT por médio de caricaturas, causas e estampas que, ao
contrário do que se poda supor,
non serán tan habituais nen con,
tinuadas - aínda que si ben signifi,

Cebreiro deseña unha nova cuberta en 1920 baixo a influéncia
do art decó e publica en distintos
· números caricaturas de Risco,
Viqueira, o médico Rodríguez,
T eixeira de Pascoaes ou Victo~
riano T aibo. Para a serie "Pinto,
res d'a~ almas" con poemas de
Eladio Rodríguez González apa,
recen as figuras de Imeldo Corral, Indalécio Díaz Baliño, Juan
- Luís ou o mesmo Castelao. Unha
sección á que se suma unha silueta do escúltor M adariaga fe ita
por García Villar e duas autocaricaturas de Cast~lao e Asorey.

Un n ova alteración no deseño
· da cuberta virá de man de Camilo Díaz Baliño en 1922. Afortun ada de cisión qu e achega a
ANT á plástica desenvolta pola
revista Nós desde carro anos antes. Un proceso evolutivo no
que se n otaba a man de Castelao
e o próprio Díaz Baliño, por outra parte, moito máis coidadosos
nas suas entregas artísticas para a
revista cultural do galeguismo
que nas aportadas na ANT

No debuxo de Dlaz ,Baliño plás,
manse, acubillados entre un piñeiro e un carballo, o escudo do
antigo Reino de Galiza e un dól,
men (anta, mamoa) no que se
ceatra a sua vez a estrela da libe,
ración. Todo un compéndio da
estética impulsada nos anos vin,
te polos artistas da xeración Nós
que quixo diferenciarse e superar
a liña rnantida desde a revista
ilustrada viguesa Vida Gallega,
dirixida por un denostado -desde a ANT- Jaime Solá. Os seus
debuxantes e a súa mensaxe, pa,
ra Castelao -antigo colaborador-, significaban o lado contrário por onde debía de ir o humorismo galego, tanto estética co,
·rno ideolóxicamente. Paradig,
mático sería o exemplo de Xaime Prada, un dos asiduos.a Solá,
que colaborara excepcionalmente na ANT (un debuxo) e cos
SJ!US gr:wados publicados por
Anxel C asal en 1929 que remataría sendo un fpnquista convencido e a punto de ser nomeado goverandor civil de Ourense
despois da guerra civil.

Chegada a II República lago de
sufrir as mesquindades e censuras da Ditadura, ANT reflota
con nova presentación ao coida,
do de Víctor Casa . Unha época
que tenta ser innovadora tanto
en formatos como en contidos
pero que se ye frustrada por un,
ha incorrexíbel situación económ ica. O in ten to de introducir
información fotográfíca - ata o
momento residual, repetitiva e
limitada a retratos- ou as aparicións de Castelao
e Maside non logran apuntalar a
unha publicación
que t en taba ad,
qui rir novas fol,
gos desde a súa
co nv e rs ió n e n
voceiro do Partido Galeguista, co
pulo das campañas pr -~stat u to
e o n
u se go
cara a Fren te P ,
p ul ar. N estes
an os republica,
nos frúst anse as c laboración
de Castelao -situación derivada
en boa parte das suas ocupacións
políticas e do seu extrañamente
no Bienio N egro- e as de Cad o
Maside.
Os dous responsábeis da etapa
na que a ANT mantiñ.a a sua redacción en Pomevedra, C asas e
Alexandre Bóve da, r eco rren
desde 1934 á experiéncia do marinense Manuel T arres, tamén
habitual de El Pueblo Gallego, e
ao pulo xuvenil de Xosé Sesto,
discípulo de Castelao no Instituto de Pontevedra. Dous artistas
qqe deseñan ornamentacións
adoptando o linoleurn, unha
técnica a que non era allea o in,
fh1xo de Castelao e a rica· expe,
riéncia das revistas pontevedresas Alborada e Cristal. Por meio
deles, Sesto e sobre todo T arres,
tamén a publicación galeguista
conectaría, aínda que timidamente, ·coa linguaxe esperanzadora que, por eses anos, o movemento renovador da nasa pintura comezaba a transmitir. •
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NOSA TERRA, no seu XC aruversário.
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B O·T El ROS DE MALPIC

Dentro dos ofícios que se dan
. ao redor da pesca, este é moi
peculiar. O de Malpica é o úni,

co. porto pesqueiro de Galiza
que canta con este servizo. o
ofício de boteiro pasa de país a

fillos. Consiste en levar aos ma,
Úñeiros desde o peirao até os
barcos fondeados na boca do

'

porto. Os barcos de Malpica en, tros dt
tran a porto a descargar, pero as vin
amarran a uns douscentos me, sempri

ANOSA TERRA

GuieirQ

.
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'
tros de terra. Os boteiros están
as vintecatro horas de servizo;
sempre a disposición do mari,

ñeiro que queira ir ao barco.
Un boteiro cubre o tumo de dia
e dous o de noite. Á noite é

cando os barcos saen a traballar.
Os barcos de cerco poden desear,
gar duas ou tres veces nunha noi,

59

REPORTAXE:
ANXO IGLESIAS

te.· O boteiro cobra en peixe,· po,
lo sistema tradicional de ~'a par,
te", coma un mariñeiro máis. +

,-
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BOROBÓ

Arrolos de N oiteboa
Ningún arralo mellar podería
.N on sei si o señor Elías andaba
blioteca aberta día de noite; coestaba" tan agradecida, louvóu a
seu fillo proclamándoo ¡Mi jefe
a cotío de ·paseante en cortes;
soñarse para durmir a un nena
ma un oasis literario, descuberto
das dereitas, na España de Fran- . na travesfa do deserto cultural
nacional de falange española trapara deixar de o.uvir o constanco, ·que aquela orxinalísima ga-. · que viñamos facendo moitos dos
dicionalista y de las juntas de
te choromiqueo do seu neto e
ofensiva nacional sindicalista!.
banza que se lle ocorreu a Mariuniversitarios. que perdéramos
os afagos da súa filla para facelo
calar; mancµ1do incansabelmennita Casc-allar na Noitéboa do
Que_rra ~luscuanciviJ.
horrendo ano trinta e sejs, e ·:¿a
Asi, enteiro, sen usar ningunha
te a· xerárquica, e coido que verque tratei nun anaco do pasado. ~-Naquela pous.a da 'c onvivíaÚgla, par"a non disgustar a seµ
tica-1 imaxinación da Lales. Xa
verán (4-IX-97): "¡Galleguito
que en vez de louvar ao meni- · home, que procedía das JONS e
mos algúns ateneistas eón
ño, dedndolle ·¡m.eu rei!, ou
lindo ... ! Caudi1lo de España'',
gustáballe que non lle comese
numerosos burócratas: fon_ningunha letra, ao nome da súa
piropeaba así, liricamente, a
é:ionarios de Prisións, dos sindi¡rri.eu príncipe!' comp as nais de
inesquencible dona de Hipólito
facción. Aquel arralo, tan Ion- ·
catos verticais, da CAMPSA .. . ~ . antes e cecais as pc)Ucas de agode Sá ao flamante tirano.
go e sentido, fixo durmir de
·Vn deles castelán moi serio, cara, pasto que molestaría a seu
marido (quen ademais de funcontado ao meniño.
sou coa Lales e tiveron pronto
un raparigo que choraba como
cionario sindical, por concurso· ¿ ) i soupera a Lales semellante aloumiño, de seguro que
i;oblema maior que tiña
choran todos os nenas; pero
oposición, era un falanxista dos
ales era o de gabar ao
da "revolúción .pendente", e po. o adoutaría para rular a seu
que a naicina arralaba ton
nerio, alá polos anos coarenta
moito mimo continuamente,
lo tanto .rabioso antimonárquieninño titulándoo Su
. ou cincoenta, cando inda resta- . para que o seu choro molestase
co), a füla da Morena aloumiexcelencia el jefe del estado. Resolba unha chea de franquismo: ·un
ñaba· á sua crianza atérrdose aos
veun o sustituindo o adxectivo
o menos poS.íbel aos hóspedes
_Principios: do. Movimento e de
·da Pensión Torre~.
cuarto de século ... e ~índa máis.
posesivo su polo mi, e que.dando
pois Mi excelencia el jefe del estado,
acordo coas Lels Fundamentai~.
A Lales era a filla, casada na caPois este era o nome oficial da
verdadeiramente enternecedor.
sa, da miña patrona dos Madrisemade, en~ vez de ímeu
pausada da Morena, por ser o
apelido do seu home, o ·señor ,·
les, a Morena; tan sacrificada
rei!, chamáballe ¡Mi caudi¡Que pena que non soupera eu
por dar de xantar aos seus hósElías. Un lacazán manchego .
llo, ou ben ¡Mi generalísimo
aínda o precioso verso de Marinipedes, naqueles duros anos de
que deixara a ·labranza que tiña
· de los ejércitos nacioncrles !. Ou.
ta!; para engadilo ao repertorio
fame de isolamento. Eu escolleen Tribaldos, na provincia de .' -tamén: ¡Mi jefe nacional del mode Lales, e poidera <leste xeito ela
ra aquela pintoresca pausada,
Cuenca, para botarlle migas ·de
vimiento! E incluso naquela- arralar, naquela Noiteboa dos coporque se atopaba mesmo enpan ás pombas, na praza de
Noiteboa, en que lle regalou
arenta, a seu naipelo chamándoo
frente do Ateneo, que era entón
S·a nt_a Ana; a do Teatro EspaU:nha canastiña pata o seu rapat-amén ¡galleguito lindo! ... e, ¿por
meu fogar intelectual, coa sá biñol e a Casa Simeón.
ciño a Sección Femenina, como
. qué nqn?, ¡Mi tirano de España!+
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A pedra das cabras
No cume da Barbanza, entre
misterioso, descrido e envexoso, un pastor, sen deixar de vixiar unhas cabuxas que petiscaban a carón dálgunha das mámoas que lle dan fama ao
prehistórico camposanto do
Iroite, asegur6unos que un veciño seu, indo, coma el coas cabuxas para o pasto, oíu como
unha delas, ao pasar a carón
. dunha mámoa, petou co pezuña
no chan e fixo resoar as .entrañas da terra con forte estrondo,
tal unha b~dalada que anuncia~
se o fin do mundo, como se petase na tapa dun pozo sen fondo. Atráído por aquel son, o aldeán acercouse a ver aquilo, e
encontrouse cunha ola de barro
chea de alfaias e moedas de ouro que trocaron o seu sino. ·

6

eguía contando este pastor, con claras mostras d~
envexa, que aquel paisano seu colleu o tesauro e sirhulou que se ía á emigración, para aparecer, ao cabo de catro
anos, instalado no porto de
Vigo ao fronte d.un hotel de
primeira.

--E nin~uén gaña tanto en tan
pouco tempo.
E é que isto das cabuxas capaces
de dar unha nova vida, tamén
pasaba na Grecia antiga, e se
non lembrádevos daquela
_Amaltea que dera de mamar ao
mesmísimo Zeus.

~

.

Pero as cabuxas de Galicia, ademais de facer certo iso de qu~ o
seu leite saca do cativeiro a cal- ·

Tamén pode ser que, cando
comezaron a escasear os cervos, os devotos para non deixar de adorar aos seus intercesores, sacrificábanlle unha cabuxa, e daí o nome de "Pedra
das Cabras".

E quen sabe se ao fina l, cando
o primitivo mundo da supervi·vencia lle foi dando paso a es- .
toutro moito máis mercantil,
aqueles omnipotentes señors
non argallaron o dos tesauros
para que a piadosa comunidade non se esquecesen de mandar, de vez en cando, á falta de
cervos, o fume dunha cabuxiña
para o ceo.

A

sí, aínda que o pareza, as figuras <lestes petroglifos deixaron de representar a uns
cervos, para converterse en cabras, ·tal e como lle chaman os
labregos e coµio nos contan as
lendas que sobre elas chegaron
ata nós, réferindo , por exemplo,
como unha cabuxa, brincando
preto desta laxe de Figueirido,
cada sete xeracións acércase a
unha casa da aldea onde vai nacer un neno, para anunciar que
será comerciante, e. aínda na
peor das crises a súa tenda non ·
~deixará de vender.

Os entendidos aseguran que son
as mq.rcas dunha ~specie de coto de caza e, como están camiñando cara -ao ocaso, teñen que
ver co culto ao sol e á marte,
como o. final dunha etapa que
lle dá paso a outra, tal o caso daquel pastor do lroite.

T

amén teñen razón os que
porfían dicindo que estes
gravados, de hai arredor de
tres mil anos, eran de cervos
que cazaban, e decorábanos con
cores orlando toda a laxe, sobre
9- que queimaban a primeira peza que mataban na temporada,
para ofrecerlla ás divindades, co
fin de que lles axudasen a coller
outras coas que darlle de comer
á comunidade; e os todopoderosos deuses, permitían que seguisen comendo carne para ter

'O Carrabouxo
seguirá recollendo
simpatías .na
televisión'
Estou con vários libros ao tempo,
un deles é o Que me queres amor de
Manuel Riva que releo cada vez
que hai unha novidade obre el e
confirmo o bo que é darlle tanta
voltas e mesmo gravar un filme baseado nun dos relatos. Leo ademáis
a obra de Celestino Fernández de
la Vega O segredo do humor , e como analisa o entresixo de El
Quijote do que fala como un paradigma do humor estou lendo tamén a novela de Ce;.vantes. Gesto
tamén de ler unha enciclopédia de
históri~ natural e pararme nas ilustracións de distintas razas, culturas
e imaxes de seres naturais.
Que recomenda ler?

quen os glorificase. E as cabras
non se cazan que se crían.

quera ·neno, taméil axudan a
encontrar algo moito máis humano, como son os tesauros
que os antigos soterraron a ca-;..
rón das mámoas e nas abas das
montañas.

Xosé Lois:

A

índa sen nome pmpio, estes lexendarios anjmais fixeron moito polos nosos
an tergos. E algunhas aínda están por facelo, como esa da que
se agarda que apareza pola Frouseira, na Mariña luguesa, onde a
tradición sitúa un tesauro que,
se alguén o descobre, este deixarase v~r (e moitos din que o
viran e é fabuloso), pero antes
de que 1ninguén lle bote a man,
fuxirá como se tiv~se pés agachándose neutro sitio, ata que
(como manda a tradición) unha
cabuxa cos seus pezuñas o saque
do fondo da terra.
Como o pastor do Iroite que
segue vixiando ás súas cabuxas, na Frouseira tamén hai
moita xente á espectativa.
Non vaia ser. .. +

En especial animaria a ler os escritores galegas por termos boa literatura e tamén por se atopar co noso
idioma, paisaxe e hi tória. Ferrin,
Manuel Maria, Blanco Amor,
Otero Pedraio e tantos outro ademáis de recoméndar a lectura de
Saramago para no encontrar coa
cultura portuguesa.
Como ve ao Carrabouxo en mo,
vimento?
Vexo un per onaxe nunpa fac ta
distinta pero rec ñ cíb l. Estou
contento de que e coll ran a Carrabouxo para esta bra pi neira.
Ao ter unha e tructura sinxela é
fácil de animar. Repre enta unha
cultura popular e na animaci n
non se rompeu a ua pcr nalidade. Os autores dos debuxos animados foron moi respectuosos con el.
Tira á complicidade co seu hu,
mor, como o ve na televisión?
Fai faltCJ, que chegue ali porque é
moi caro. Pola experiéncia que teño a reacción fronte ás viñetas é
moi positiva e coido que na televisión CO!ltinuará recollendo esa
simpatía.

A voz é sua.
Levo quince anos co Carrabouxo
pero quería que un actor de Ourense lle puxera 'voz, non poido ser e
saquei forzas de flaqueza e da miña
experiencia no teatro para poñerlle
voz porque queria que a sua voz tivese un acento detenninado. •
Hu.mori~ta. Ourense (1949).
Obr.as: Criador do Carrabouxo e a Sabeliña. As
suas colaboracións en ANT saíron escolmadas
no libro 316 chistes de Xosé Lois.
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A arxentina Matilde Artés Sacha
publica Crónica de una desaparición en Espasa Calpe, a história
dunha vida e dunha época política 'en Latinoamérica. Xunto a libros co~o Hasta la Victoria, siem-
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pre, biografía da galega Carrne
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Comes (Ediciós do Castro), conforma un título impresc(ndíbel
para situarmos no drama americano dos anos 70, na que tantos
galegos foron vítimas. +
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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Bue u
•CINEMA

NoNADAL

O Colectivo Reboto apresenta un ciclo para Nada!
que comezou o 12 Decembro e vai até o 4 de Xaneiro. As peliculas proxectaránse nas fins de semana,
os Vemes e os Sábados ás
22 e os Domingos ás 17 h.
Para e te V cnres O Dia da
Besta e o Sábado A Vida de
Brian. P ra a o 26 e o 28
p e e ver Clerks e Os Pic ape dra
en , Xaneiro
Fargo, Jumanji e o Rei León. A proxección será na
a da Cultura con entrada de balde.

:....

Caldas de Reís
•TEATRO

MINISTRO
POLA CARA
Encuadre Produccións apresemará o vindeiro Sábado
Z7 de Decembro no Auditório Principal, Ministros
pola Cara de Ernesto Caballero con Antonio Durán
Morris e Ernesto Chao.

Carballo
•TEATRO

NANO
circuito de teatro organizado polo IGAEM, aprenta o dia 26 Nano polo
Teatro do Adro, na sala municipal.

Cee
•TEATRO

MINI TR
p LA CAR.A

primeiros debuxos animados galegas, ªl!coria do
grupo Lhosca Arias que
recrea a perxonaxe do humorista gráfico Xosé Lois.
Son tres curtos que xuntos
ocupan perto de tres minutos e o CGAl pasa ao
princípio das sesións que
van do 16 aó Sábado 20 .
Para esta semana pódese
ollar: o Xoves 18 de novo
e Veredas (Portugal, 197577, 35 mm, 123 min) do
portugués Joao César. O
prezo da entrada será de
ZOO pta. ou abono de dez
pelfcula 1500 pta. A billet ra- abre 15 minutos
ante da sesións.
• EXPOSICIÓNS

MERCEDE

VI

OS

urante o mes de Decembro na ala de exposicións
da Bibli t ca Miguel González Garcés, mostranse os
último nabaUo pictóricos
da artista Mercedes Viso .

Venres 27 d Decembr

Encuadre produccións leva
peza Miniscros polo. Cara de
Ernesto Cabeller , a Instituto de F. P. Femando Blanco. Actuan Amonio Durán
Morris e Emest Cha .

A Coruña
•CINEMA

Ü RURAL EA
CONSTRUCIÓN
TRADICIONAL
Na Fundación Barrié estará
aberra até 28 de Decembro, cun horário de 11 a
2.4,30 e de 17 ,30 a 21,30 h.
d Mart s a Domingo.
•MÚSICA

MEN!NHO DA RUA E
MOL
O Venres 19 de Decembro, os brasileiros Meninhos da Rua e os galegas
Mol actuará n no Ragna. rock (rua Beiramar). Prezo
500 pta.
0

de terá lugar na Sala Sargadelos a apresentación
do libro Do teu t1erdor cin-

guido . Ecoloxia e Cristianismo de Victorino Pérez
Prieto. A presentación
correrá a cargo do autor
de Xosé Antón Miguélez
Díaz e Xoan Silvar. E o
Venres 19 tamén ás oito

presemarase o libro FerroLáns en Cuba de Guillermo LLorca Freire. Inaugurase tamén unha exposición co mesmo título, que
recorrerá o camiño de
moitos ferroláns na illa. A
apresen:tación vai da man
de Fernando Amarelo e
Juan Blanco Rouco.

Carteleira
~ESTRADAS SECUNDÁRIAS.
Pai vividor e filio adolescente, entre estafa e engado, percorren a España
dos últimos anos da ditadura nunha comédia sensibleira. António Resines facendo de António Resines.

~SETE ANOS NO TÍBET. Brad
Pitt de aventureiro no Tíbet
·nunha película cuxo obxectivo é a xustificación dos colaboracionistas co naz.ismo e a condena do comunismo chinés.

~A MIÑA ESTACION PREFE.RlDA. Catherine Deneuve é a
protagonista desea película francesa ben
construida, aínda que falta de_humor. O
terna central, o amor dun home pola sua
irmá, aparece pudorosamente deslucido.

fJE_ THE

GAME. Un rnultimillonár io pon emoción n.a sua vida
cunha espécie de xogo de rql. Michel
Duglas produtor, ademais de protagonista, ocupa permanentemente a pantalla
para mosnar sob're todo as suas limitacións como actor.
~L.A. CONFIDENCIAL. Revita-

lización do cine negro, coa corrupción da policía de Los Angeles como
tema- Bon filme de temporada.

l1JjJ_ IN&QUT Kevin Kline protagoniza esta película contra a hipocresia
social sobre a homosexualidade. Comédia
amábel que escandalizou nos Estados Unidos, e cupha escena de baile do protagonista da que se gardará memória.

ENKUEROS
Veredas do
portugués
Joáo César
noCGAI da
CORUÑA.

loAo c. MONTEIRO,
YsuJIRU Ozu E
O CARRABOUXO

O novo grupo corufiés
ofrece un concerto o Xoves
18 no Lautrec ás 22 h.

O CGAI apresenta a sua
programación de cinema
para Decembro, conta con
filmes do director xaponés
. Ysujiru Ozu e do portu·gués
Joao
César
Monteiro, no tocante á
producción galega estrean
na Corufia O Carrabouxo.
Un traballo que supón os

Ferrol
• LEITURAS

PÉREZ PRIETO E
. LLORCA FREIRA
O Xoves 18 ás oito da tar-

~DUAS RAPAZAS DE HOXE.
O director Mike Leigh (Secretos e
memira) dirixe este retrato de duas-mulleres qu~ se reunen en Londres anos
despois de rematar os estudos. O Londres
post-thatcheriano nun cine ben construido no que só renxe a doblaxe.

WPERSEGUINDO A AMY~ Película para xóvenes, con bons chistes e exceso de tacos. O lesbianismo e a
pareha vistos desde unha perspectiva pedagóxica . Mensaxe conservadora, am-

pliada coa estética dos noventa.
~A CAMAREIRA DO TITA-

N1C. Bigas Luna acada un dos cúmios da sua carreira con este filme intelixente que acaba sendo unha homenaxe á
profisión de actor. O mellar filme espafiol da temporada_
·
~PERDITA

DURANGO. A experiéncia mexicana de Alex de la
Iglesia resólvese con éxito. Filme na liña
cínica de Taran tino que renova o xénero
norteamericano de v.ioléncia- Nada novo
no fondo, pero frescura nas maneiras.
1JE_NADA QUE PERDER. Comédia de Tim Robbins que se ve con
agrado, ainda que non deixará apenas
pegada no espectador. Un executivo
branca e un delincuente negro fan parella durante a fin de semana.
~A VODA

DO MEU MELLOR
AMIGO . Julia Roberts e a acti:iz
de moda nos Estados Un idos, Cameron
Diaz compiten polo mesmo home nun
filme doce que non destaq1 pola sua orixinalidade.
~ THE

FULL MONTY. Un grupo
de obreiros en paro deciden exibirse espidos nun espectáculo para mulleres como único modo de obter diñeiro. Película inglesa con 1noito humor,
boa factura e crítica social.

llE_ CARNE TRÉMULA.

Almodovar demoscra om:ra vez a sua habi1idade para dirixir- actores e a ·sua impoténcia ante os guións enguedellados.
Sobran algunhas jmaxes tópicas nesta
película con altos e baixos.

'llE_

MARTIN (HACHE). O arxentino Adolfo Aristirain volvese a poñer a cabeza das fitas de calidade
na carteleira. Película, protagonizado
polo ¡¡empre cautivador Federico Luppi,
con diálogos enriquecedores e unha trama case teatral. Magníficas tamén as interpretacións de Eusébio .Poncela e Cecília Roth.t

Lugo

Albert Plá
está en
WGO,VIGO

•MÚSICA

e

VllAGARCIA.

ALBERT PLÁ
O Domingo 21 ás 21,30 h.
Albert Pla apresenca o último traballo en directo,
Veintegenarios, no Auditorio Municipal. O disco
conta con colaboracións
como a de Fermín Muguru za o u Robe lniesta. A
entrada custa 1.500 e pódense mercar con antelación en Don Disco.

Ortigueira
•TEATRO

A°EsMORGA

O dia 26 de Decembro endependéncias municipais o

grupo Sarabela representará

A Esmorga de E. Blanco
Amox:.

Ourense
• EXPOSICIÓNS

ÜRIOL YILAPUIG

O pintor barcelonés ex- .
pón a sua obra desde o pasado dia 10 de Decembro
na galeria Marisa Marimón. Como se tratara dun
diario íntimo os seus oleos
e debuxos reflexan un
mundo interior con obras
simbólicas de persoaxes
que soñan e que supoñen
unha reacción a algo que
Lles emociona. A mostra
estará aberta até o vindeiro 17 de Xaneiro.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS

XOAN CERVIÑO
Até o Domingo Zl deste
mes, na sala de arte Caja
de Madrid . Baixo o título
xenérico de Topografias
Concretas, o autor acolle a
sua primeira exposición
individual que realiza des-
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pois de rematar os estudos
de Belas Artes. Abre de
Luns a Venres de 19 a 21
h, Sábados de 12 a 14 e de
19 a 21 h. e o Domingo so
terá horárÍo de mañá 'de,
12 ·a 14 h .
".
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Con vocatórias

4

éONCURSO NACIONAL
DE POESIA

CuRso DE IDIOMA Ruso .

A Asoci.acigJi Máximo Gorki c?qvoc?
un curso de idioma ruso para todos os
níveis. Maior información na Asovoca o décimo-noveno concurso naciación .Máximo Gorki. Teléfono
cional de poesia para autores nóveis.
Reé:ollén un máximo de 5 poemas poc · (986) 22. 44 57, aberro de 17 20 h.
participante, que teñen que .chegar
antes -el,¡) 15. de Febreiro de 1998, a duÜBRADOIROS DE NATUREZA
plo espazo ~ por triplicado, con lema e
baixo-plica, a: Federico T ápia, 12-1 º.
A casa da Xuventude de Tui convoca
Apartado de Correos 46. A Coruña. O
os obradoiros q~e transcurriran duranprémio é de 40.000 pta.
te os días 20, 22 e 23 coa a finalidade
de ensinar ªº público asistente o aproveitamento do lixo e a reciclaxe do
PRÉMlO LOBO DE CINEMA
papel. Os participantes han de comprender entr os 1O e 30 anos. Maior
. O cineclube chantadino Os Papeiros
información na Casa da Xuventude de
convoca o prémio Lobo de Cinema ao
Tui. Sanz, sfn. Teléfono (986) 60 05
mellor traballo audiovisual sobre meio
68.
ambiente, xunto as IX ~ornadas de
Cinema e Ecoloxia. Os rraballos teñen
CARTElS DA que chegar en fita de vídeo, cunha duración comprendida entre os 5 e os 30
XXIII FESTA DO QUEIXO
minutos, antes do 24 de Decembro de
1997. O enderezo é: Os Pape iros.
O Concello de Arzúa convoca o conApartado 35. 27500 Chantada. Telécurso de carteis anunciadores da XXlll
fono (982) 16 25 82. As fitas pasaranFesta do Queixo que se celebrará o
se ao público en Nadal, dentro das
primeiro Domingo do mes ·de Marzo
Xomadas de Cinema e Ecoloxia.
.
de 1998. Os carteis serán necesaria-

O Facho, agrupación cultural, xa con-

Santiago
• EXPOSICIÓN$

ÜRBANO LUGRIS
O 13 de Decenibro abriu a
exposición de Ur'bano
Lugrís no Auditório de
Galicia. Baixo o título de

Viaxe aredor do mundo dun
fabulador olvidado, recollese a antolóxica máis importan te sobre Urbano
Lugr~ (1908-1973) que
permite redescubrir ao
pintor, escritor e deseña- ·
dor galego que, desde os
confins do seu alucinante
mundo marino, soubo
adíantarse ao curso das
v·anguardias españolas. A
¡nostra abre a té o -28 de
Febreiro de 1998.

ª

mente da medida 60x44, formato vertical. Pódense apresentar tantos traballos como se queira, orixínais e realizados en papel ou lenzo con material e
técnica libre. As obras asinaranse cun
lema e nun sobre a parte irán os datos
persoals. A Comisión outorga un primeiro prémio de 100.000, un. seguhdo
de 50.000 e un terceiro de 25.000 pesetas. Os carteis deberán ser enviados
ao Concello d~ Arzúa (A Coruña) oficinas munidpais,. antes do 2 de Xaneiro de 1998.
PRÉMIO DE NARRACIÓNS
XUVENIS
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio
da Fundación -Caixa Galfcia convoca o

XI Prémío de Narracíóns Xuvenis Rua
Nova, dotado cun primeiro prémio de
250.000 pta. O concurso está aberro
aos que sexan menores 18 anos odia 1
de Abril de 1998, e apresenten traballos por quintuplicado e cos dados persoais. A extensión ha de andar entre
os 25 e os 125 fólios mecanografados a
dobre espazo. O prazo remata_o 2 de
Marzo de 1998 na Biblioteca Nova

T1-Eu COS MESMOS
DEREITOS

Unho noite
en Elsninor
cenifícase

CASA DAS ARTES

Desde o pasado 15 de Decembro esta aberra a exposición Ti-Eu cos mesmos
dereitos, na sala de exposicións do Colexio de Fonseca.

na sala
-Galán de
SANTIAGO.

A.té o 21 de Decembro
exívense as coarenta e
seis obras de artistas españois da Colección de Ar,.. te Contemporáneo da
Fundación Coca-Cola.
Abre cun horario de 11 a
14 e de 17 a 21,30 horas
en laborábeis e de 17 a
21,30 horas o Sábado e de
11 a 14 os Domingos.

CoMFORMANDo
IDEAS
Desde principios de Decembro A Universidade de
Santiago abre a exposición
sobre A Imaxe do V Cente-

ÜFElTOAMÁN •

nario da Universidade e ou-

tros Proxec tos ( 19 77-199 7)
da man dos deseñad ores
Pepe Barro, Xosé Salgado e
Lía SantaAa.
CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEA
A mostra da pin~ora Berta
Cáccamo, xa leva desde
Outubro na sala de instalac ións Dobre Espazo,
comprende deseños de finais dos oitenta. Tamén
no centro gardan unha
mostra de Alberto Datas
que xunta obra que vén
desde os 60 até a actualidade. O CQAC completa
a oferta coa mostra permanente de arte galega
con obras que veñen de
1980. até hoxe, e a Colección da Fundación ARCO. Abre de Martes a Sá·bado de 11 a 20 h. e Domingo de 11 a 14 h. Abre
de 11 a 20 h, de Martes a
Sábado, e de 11 a 14 Domingos e festivos.
•TEATRO -

ÜNHANOITE
NO ElSINOR
Elsinor Teatro da Coruña
apresenterá, na sala . Galán, Unha Noite en Elsinor
ou Hamlet no camarín. Dirixida por Manuel Lorenzo, prémio Nacional de Literatura Dramática 1997.
Poderase ollar durante os

,,

r

1

dias 18, 19, 20 de Decembro ás oit:o da noite.

• EXPOSICIONS

QUIÑONES DE LEÓN

nas coleccións de prensa es-

Desde o pasado 12 de De•CINEMA

Ministros pala
coro, da que SO!:!

C!_NE-CLUBE LUMIERE
Ten prevista a proxeczón de
Niño de Nadie (España
1996) de José Luis Borau para o Xoves 18 de Decembro.

protagonistas
António Durán e
Ernesto Chao,
pódese ver en
CALDAS DE REIS e
CEE.

NOVAS COMÉDIAS
AMERICANAS
Desde o pasado 16 de Decembro até o 2 deXaneiro,
proxectarase no Auditório
do Caixavigo un c:iclo adicado ás Novas Comedias
Americanas, trátase dunha
selección de cinco comedias recentes, protagonizadas por actores novos como son as xoves Cameron
Diaz, Patricia Arquette,
Uma Thurman ou Gwyneth Paltrow. Todas as películas en versión orixinal.
Para esta semana podese
ver o Martes 23 ás 20,30 h,
a segunda películ.a, The
Truth about cats & dogs de
Michael Lehmann.

-----------------------------------------------------,

.Deportes

cembro esta aberra no Museo Quiñones de León, a
exposición Artistas galegas

•CANAS • CARRETES •
•GRAN VARIEDADE
EN APARELLOS •
•CEBOS VIVOS •

A I Polveira, 12 Telf. e Fax {981) 69 47 21 Móbil 989 53 75

7a Sigüeiro - Santiago

L---~--------------------------------------------------~------~

pañola, 1893-1936.

A Asociación Galega de
Artesans, entidade que
organiza Ofeitoamán, amplia a sua mostra coa invitación de artesans foráneos de Portugal e distintos
pontos do Estado español.
Até a data xa son 70 os
expositores que mostrarán
a suas obras na estación
. Marítima do 20 ao 5 de
Xaneiro.

33 (Rua Nova, 33-2º. 15705 Santiago.
Apartado de Correos 63 7. 15 780 Santiago), ou en calquer das oficinas de
Obra social de Caixa Galícia. Informan no (981) 58 44 36.
ÜUIÓNS DE CURTAMETRAXES
O Clube de Cine e Vídeo da Coruña
convoca a Il edición do concurso de
guións de curtametraxes, para persoas
de idades comprendidas entre os 18 e
os 35 anos, que apresenten proxectos
en forma de guión cinematográfico de
ficción cun máximo de 15 follas. O
prazo esta aberto até o 31 de Xaneiro
de 1998. Informa Clube de Cine e Vídeo. Casa do Francés. Campus da zaJ'ateira A Coruña. (981) 16 70 00.
PROXECTOS A PROL DAS
LÍNGUAS MINORlZADAS
A Unidade Europea convoca un concurso de proxectos para a defensa das
línguas minorizadas. De prazo até o 1
de Abril de 1998. Póde e peder información a !vana Suhaloc da OELM, t •
léfono (07-32-2) 218 25 90.t

MusEU EsPAÑOL
DE EsCULTURA
Desde primeiros de mes
esta aberta no centro Caixavigo a exposición que e
compón de 20 esculturas e
20 pinturas, entre as que
se aropan pezas pertencentes a aurore do Renacemento e Barroco e pañol. Abre até o vindeiro 6
de Xaneiro.
CASA
DAS ARTES
O Xoves 25 de Decembro
finaliza a exposición Artistas de Avanguarda, com po ta por cincuenta arti tas novos de todo o Estado
español. A mo tra contará
con persoaxe como Francisco Leiro, Ignacio BasaHo, Txomin Badiola, Broto, Campano e Eva Lootz
entre outro .

•
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Anúncios de balde
• Véndense accións de A Nosa Terra por precisar dos cartos, Bon prezo.
Teléfono: (986) 43 46 85 - 26 40 57.

•Tentamos .organizar un grupo de
bisexuais rebeldes. Obxectivos, critérios e información no apartado 111.
15300 Betanzos. A Coruña.

• Mercaria a bon prezo, de 2! mao,
as obras da Editora Nigra seguin• Vendo finca con casa para res- .
tes: Gal/cía. O oficio de vivir (obra
taurar en Pexegueiro (Tui). Teléfono :
en tres volumenes, A terra, O Mar, A
929 580922.
Cidade. E Galegas, as mans de América. Se as tendes na casa e xa
• Técnica de Laboratório con exnon vos interesan podedes contactar
periéncia (rama Qu[mica), oferécese
con Uxio no teléfono (981) 36 25 80.
para traballar pela zona de Vigo. Tell.
907 324 301
• Precísase mestre para traballar
polas mañás na zona do Condado.
• Precisase mestre/a para formar
Teléfono (929) 84 97 91.
grupo de cantadeiras. Telefono:
(986) 70 85 ,92 .
• Véndese bici de carreiras Méndiz
Columbus Thron Shimano RSX• Mercaria ordenador de segunda
STI. Pedais automáticos. A estrear.
man con CD Rom , a poder ser con
Teléfono (986) 45 11 84, noites.
impresora. Tlf. 908 084117.
80.000 pta.
• Aluga-se cuarto en piso compar• Receve na tua morada o Ne 2
t i ao (12.000 pta.) . Rua do Home
Santo 17, 2Q . Compostela.
do Terra Llvre (Voceiro Nacional
da Assambleia da Mocidade Independentista) enviando 5 seles de 32
• Regalo gatiño fillo de nai exípcia e
pta. á caixa dos correios 561 C. P.
pai siamés, se o queres chama ao te36080 de Ponte Yedra . Neste núléfono (986) 20 95 72 ou ao 47 02 03.
mero : Marx em banda desenhada ,
Crónica dumha cabalgada, A ética
• Merco piso en Vigo, preferenteoutra victima do cancro capitalista.
mente un primeiro. Sobre 10.000.000.
(981) 46 05 67 e 929 02 43 48 .
Festival Havana 97 e muitos máis
artigos.
• Tradutora e interprete de galego,
francés , inglés e castelán. Fanse to• Escudo Reino da Gallza-Portugal ,
inspirado na auténtica tradiQáo eurodo tipo de textos. Mari Fé no teléfono
atlántica da nossa sacrosanta Terra. A
(986) 46 95 90 .
cor, tamanho Din A3. Pre~ 1500 pta.
Xavier Rodríguez. Apartado nQ612 ,
• Abisinia. Desexa colaborado15808 A Corunha.
res para revista cáustica. Os traballos serán en galega (calquera
Versión). Prégase iroína e bo hu• Vendo catro rodas marca Pirelli
195165-R-15 novas e máis catro discos
mor en : artigas, viñetas , contos,
de Mercedes. Teléfono: (988) 27 17 77.
notas de prensa, collage, etc. Enviar cos dados persoais (fotocopia
• Véndese piso na rua Torrente
D.?.I. e teléfono) . Celia López OteBallester, Vigo . 100 metros cadraro , Avda. de Vigo, 20 B. 36640
dos , garaxe e trasteiro. Excelentes
Pontecesures (Pontevedra) . Teléfocondicións económicas . No teléfono
no e fax : (986) 55 71 96.
(986) 42 18 45, pelas tardes perguntar por César Pazos.
• Merco ou alugo casa nos .arredores de Pontevedra, teléfono (982)
• Véndese Siberian Husky, única
56 29 53.
camada na Galiza totalmente branca, pedigre de campións e Rottwei• O Clube de adictos a Deep Purler descendente de campion alep/e de Vigo ven de sacar a revista
mán, pedigre Rosa . Teléfono : (981 )
Hush Magazine adicada á S?Qª De65 06 44 ou 909 47 53 02 .
ep Purple e ao rock dos 70. A venda
en Elepé, La Columna, Virgin e nos
pubs Carpe Diem e Hagar 77, tamen
• Véndese Maclntosh llCI, 20 Mb.
de RAM , 1 Giga de disco duro, pantana cafetería Diseño. 400pts.
lla de 14 pulgadas a cor. 100.000 pta.
telf. (986) 37 57 26.
• Merco cancioneiro de Casto

. ..

Enerudllada

/'

SalJlpedro. T. Buceta. Langgenstrass, 6. 8184 Bachenbülach. Suíza.
• Vendo gatos persas, azuis e negros. Desparasitados. Nadas o 7 de
Agosto de 1997. Teléfono 907 95 22
70 e (981) 56 37 25.
• Alúgase praza de garaxe en
Vigo, na Avda. Alcalde Portanet, 20 .
Teléfono (986) 20 24 69.
•Merco temário, para as _próximal'
oposicións a enxeñeiros técnicos
agrícolas, da X.unta. Traballo e por tal
motivo, non pódo asistir a nengunha
académia. Chamar de 9 a 13 h, de
15,30 a 19,30 h, ao (981) 36 34 72,
perguntar por Xosé António Silveira.
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•Véndese guitarra acústica GIBSON EPIPHONE con ecualizador e
volu-me incorporado. Estuche e
amplicador Yamaha AR 25 wátios.
Ten saída para mesa de mesturas e
para caixa de ritmos, todo novo .
80.000 pta. Teléfono (988) 21 27 08,
perguntar por Richar.
• Gralha, publicac;om infor-mativa
bimestral no N2 18, Outubro-Novem"
bro, inclue um_ha reportagem sobre o
XIV Festival Mundial da Juventude
em Cuba, outro de "Caravane", ó
grande festival que no· 98 visitará
Compostela, entrevista a Ramom Lopes-Suevos, etc. Envio gratuito solicitando-a no Apdo. 678 - 32080 Ourense .
• Axúdanos a encher Galiza de árbores. Merca os bono-árbore de Xevale . Por cincocentas pes~tas plantamos nó teu nome un teixo e un
acivro na Serra do Faro e Ribeir-a
Sacra. Envíanos un xiro postal ou 1alón nominativo a Xevale. Aptdo. 35.
27500 Chantada.
• Vendo piso en Po.nteareas (95
m 2 ). Todo exterior. Tres cuartos,
dous baños, garaxe e -trasteiro. Tamén o cámbio por outro en Vigo.
(986) 66 04 33. Perguntar por Esteban _de 20 a 21 h.
• Oferécese para traballos de re-·
paración alvaneis, azulexo, plaqueta,
etc. Presuposto sen compromiso. Teléfono (986) 26 30 OO.
• Necesítase odontólogo para clínica en Pontevedra. Enviar currículum
vitae ao apartado 2.006 Pontevedra. +

Horizontais:
l. -Superficies 5. Ao reves, naque! lugar 6. Presente d9
verbo haber 8. Lámpada de me~a con brazo flexíbel 9.
Cada un dos aros dunha cadea 11. Femo, fieito 12-.
Aros de metal que se poñen nos dedos como adubío
14. Aó revés, causa envolta en forma de cilindro 15.
Parte final do intestino 16. Abreviado, señora 17. SLnal feito coa cabeza, os ollos ou as mans para darmos a
entend~r algo 20. Couve 23. Contracción de a máis b
· 24. Aparello para pescar tecido de fío, cordas, etc. ·21.
Obriga a que faga algo 29. Desle:¡il, traidor 30. Organi·
zación de Nacións Unidas 31. Saltos, impulsos 32. Fala
en alto a un-público para o convencer de algo 34. Que
non teñen enfermidade 35. Ouvidos.
Verticais:

L Causa alegría 2. Ti.ras de carne que ten o porco ao
longo do lomboe aos lados do espiñazo 3. Expresión pa·
ra manifestar sorpresa 4. Pasan para fóra 5, Pequena lagoa 7. Dialectalmente, eles 8. Bile, líquido que se pro·
duce no flgado para axudar a di.xestión 10. Ao revés,
corten.te natural de auga doce 11. Instrumento en forma
de que S€rve pará ceifar 12. Espida,·sen roupa. 13. Ao
revés, contracción de en e elas 15. Espazo que rodea a
T erra e onde se ven os astros 18. Perde o equilibrio 19.
Extremo ou bordo de algo, no plural 21. Cada unha das
pezas do esqueleto 22. Adiviñeino, interpreteino·25. Os
aneis dunha cadea 26. Contracción de de e os 28. Rédi·
tó 29. In~trumeñto que, cando se fía, serve para envolver o fío que se vai facendo 33. Nese lugar.•
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Duas
mostras do
traballo de
Federico
Ribas, que
xunto con
outros
artistas
galegos,
mostra ·o
seu traballo
na prensa
de 18931936 no
Museu
Quiñones de
León de
VIGO.

•MÚSICA
BERROGÜETO
As cancións da Navicularia,
chegan voltan soar en Vi·
go, o Venres 26 o grupo ga·
lego de folk e sátira social
actua xunto as pandereteiras de Cantigas e Agarimos .
Estarán no Caixavigo ás
22,30 h. Taquilla telefoni·
ca (986) 23 80 51.
PLANTA BAIXA

O Sábado 20 ocupará este
cofiecido pub_ o grupo Bue·
nas noches Rous e o Mar·
tes 30 farao o grupo sueco
Hella copters. As actua·
cións serán ás 23 horas.
ALBERT PLÁ

O Martes 23 de Decembro,
Albert Pla apresentará o seu
último traballo¡ Veintegenarios, gravado en directo. O
disco, critica á actual sacie-

A A

1 B

D R I

I

C E V K.

o
z

R N B

o

u

M E H R
1 e z p u

o u
L

A Q R

u

u s

G

B L E X

u

s

p B R A

E A R G E N T I
L p V X p X e p

I L I A lN A T

yl

o z

I

1

DJ

Unha ~úcea de países sulamericanos.
SOLUCIONS A ENCRUCILLAÓA
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NOITE MÁXICA
DOS FADOS

O Domingo 27 de Decem·
bro ás 22,30 h. Maria do
Ceo Guerra e Alfama farán
a Noite dos Fados no Caixavigo.

E

X

B. V A G

K G N E M A N 1 R

dade vintexenaria, pasiva
ante os problemas sociais,
canta con colaboracións
como a dos artistas, Manolo
Kabezabolo, Robe lniesta
(Exrremoduro) e Fermín
Muguruza, cantante' do des·
feíto grupo Negu úorriak.
O concerto terá lugar na sa·
la Nova b limpia ás 21 h. e
cunh:a entrada de 1.500 pta.

¡
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' sentará o Luns 22 ás 21 h.
na· Praza da Pescaderia, o
seu novo tráballo en direc·
to "yeintegenarios. A entrada é de 1.300 pta, venda
adfantada en ,Vázquez Lescaille, Pub -7 e na Casa da
Cultura.

Vilagarcia
•MÚSICA

Lisboa

ALBERT PLÁ

WLTURGEST

O cantautor catalán apre-

O Culturgest acolle u~ha

serie de actos para o mes
de Decembro, no que
queda de mes podese ollar
até a exposición de
Eduardo Nery 1956-96
Arte Atel ier (na galeria·
2). No refer.ente a música
o . :Z.O_ actuará Paquito
D ' Rivera ás 21,30 no
Grande Auditório. O 18 e
· o 19 ás 21,30 no Grande
Auditório o grupo de teatro T erapeutico do hospi~
tal Júli_o de Matos repre·
sentará Tolerar os tolos de
Joao Silva.•
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Raigame redescubre oofício dos tradicionais ·afiadores ambulantes

Da.chairO ao mundo, afiando o camiño
-0- PAULA BERGANTIÑOS

"Nas sociedades tradicionais as xentes apenas renovan as
suas ferramentas cortantes, as suas navallas barbeiras, as tesouras e demais artigos de coiteleria, e precisan dos servizos
do popular afiador ambulante, que chegan a todas partes portando o seu instrumento de traballo típico, a roda de afiar, e a
técnica artesana na ponta dos seus dedos", explica Xos.é Antón Fidalgo Santamarina, doutor en Filosofia e profesor de Antropoloxia Social na Universidade de Vigo. As suas investigacións sobre os afiadores -xunto aos artigos de Floréncio de
Arboiro, Marta Fierro Osório e Francisco Gómez Cano- recóllense no especial que sobre esta tradicional profesión ~e especial arraigo en Ourense inclue o último número de Raigame. Revista de arte cultura-e tradicións populares, que edita a Escola
Provincial de Danzas e a Agrupación Castro Floxo de Our~nse.

...

"Na prática cotidiana do ofício
-explica Fidalgo Santamarina- o
afiador ambulante apresentsuse
historicamente como un modesto artesano que
percorre co instrumento de traballo as aldeas,
vilas, cidades importantes afiando
calquera utensílio
de punta e fio
que lle entregan
os clientes". Ese
principal instrumento de traballo
é a roda de afiar,
- que mercaban
nos talleres de carpitaria. O taller
de Liñares en Nogueira de Ramuin é un dos primeiros dos que
se ten constáncia.
Segundo dá canta este investigad o r, "os vellos naceiros
-mestres afiadores- encargaban
as rodas de afiar
directamente a
estes artesanos
coñecidos, que
as construian a
medida. Os afiadores xóvenes e
alg uns mutilas
-aprendicescon ánimo de in~
dependéncia
soiana mercar
usada".

Da Tarazana á
. máquina de afiar
O seu ofício tamén foi perme-

ábel ao paso do tempo. Antes
da chegada das primeiras mod ificacións que facilitaron o
transporfe a rastras, a roda de
·
· afiar -coñecida
como Tarazanalevábase
ao
lombo. "Tran scurrido o primeiro cuarto do act u a I século XX
-dá canta Fidalgo Santamarina- todas as
versións da roda
de afiar inician
unha competéncia desigual cos
novos modelos · de bicicleta
que agora aparecen con pe·dras de esmeril e pulidores
instalados no seu cadro. · Tráta$e do veícu/Q de afiar prefe- ·
rido polos afiadóres máis innovadores". "A partir do ecuador
do actual século ,
pero especialmente en todá a
década · dos 60
-engade-, estes
modelos de bicicletas profesionais soportarán
a nova competéncia das _modernas motocicletas". A nova
máquin de afiar
tamén incorporaba un ou dous caixóns para
transportar as ferramentas e
os materiais. Era o antecedente do que nos anos 80 seria
un confortábeL automóbil con
furgón, o coche taller.

Asimilar a técnica,
participar dunha cultura
cqmun
"Evitar meterse en problemas coa
povoación residente, dar a razón
. ao cliente, non praticar o engano
entre os compoñentes do grupo,
axudar a sair do
problema no que
se metese un colega, obedecer ao
naceiro _rnentras
se permañeza
baixo a tutela,
aparecen como
outras tantas reg ras básicas de
conduta que os
aprendices de
afiador deben interiorizar xunto coas técnicas profesionais'', sinala Fidalgo Santaníarina.

Terra avo.a

da salpicada de asentamentos
rurais dispersos e tradiconalmente aillados, unen moi a miudo o seu ofício de afiador aos
de paragüeíro e lañador como
un modo de facer máis rentábeis as suas saidas profesionais".

DESEÑOS: LUIS CID.

Encadradas nas
suas investiga;
cións sobre o ofício tópanse as
entrevistas
a
máis de un cento
de afiadores, un
25 por cento dos
cales. afirmaron ter traballado
"Na percura
nalgunha cidade iberoamericado museu do afiador"
na despois de facelo en Galiza
e outros lugares da península.
Floréncio Martínez Vázquez ,
Como "verdadeiros herois de
ou Floréncio de Arboiro, é escultor e conserva perto de un
histórias ainda non escritas
:-exp"lica-, alguns destes afiacento de rodas de afiar. El
dores conseguimesmo afirma
ron coñecer méque de non ter
dio mundo levanrecollido todo
do como seguro
este património
inseparábel a rocultural "chegada de afiar e os
ria un momento
recordos da sua
en que desapachaira (asi charecería
para
maban a área
sempre, porque
que abarcaban
as institucións
os territórios dos
nunca se preoque procedían)
cuparon". Para
como leais comel o afiador sempañeiros do capre formou parte
miño". As suas áreas de acción
da xente do povo, estivo prepodían incluir máis ou menos
sente na nasa sociedade.
lugares nos que traballar. Den"Penso -sinala- que o mellar
tro das diferentes preferéncias . sítio para unha roda é un muFidalgo Santamaria apunta que
seu. O museu da roda. O muos que "recorrian a Iberia húmiseu do afiador". •

•SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e

ÚlJ 1MA HORA ! !

AlGARVE I SEMANA SANTA

DO 5 DE XANEIRO AO 31 DE MARZO DO 98
IDA E VÓLTA

APARTAMENTOS 4 PERSOAS ¡r-1¡
DESDE .

New York ••••••••••• .-. 62.000
Miami ••••••••••••••••••• 69.000
Hong .K ong ••••••••• 102.900
Orlando •••••••••••••••• 65.000
Rio de Janeiro •••••• 89.900
Santiago de Chile •• 89.900

México ••••••••••••••••• 89.900
Caracas •••••••••••••••• 89.900
Bogotá ••••••••••••••••• 89.900
Johannesburgh ••• 103.900
Buenos Aires ••••••• 110.000

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

Quarteira ············~····º
~
5.1 o·o pta/noite
Vilamoura •••••••••••••••••••••••••~ •••••••••• 10.600 pta/noite
Montechoro ................................. .... 10.200 pta/noite
Alma~áo da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450 pta/noite
Praia da Rocha ••••••••••••••••••••••••••••• 6.000 pta/ noite
/~

,.----

VALIDEZ 6 MESES / ABERTO
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XOSÉ

A.

GACIÑO

C

omo unha avoa que
curtiu a sua tenrura con
mil cicatrice _da vida,
herdeira de mil batallas perdi,
das en séculas de frustracións
-que non esgotan, en embar,
go, a capacidade de revivir as
ilusión -, e te pácio de terra
no que aparecen esta liña
cumpre noventa ano-, unha
boa idade para ntar a contemplar c n rgullo c 'm van
m drando o neto (e a causa que xa son capace de facer), mentr
fai balanc d
Ledfcias e frimenLo .
Algo di o, en cerra maneira, é
e te número e pe ial: un alto
no camiño -breve, por upo to,
que non e pode parar moito a
marcha- para con iderar que
pagou a pena e que, no fond ,
non o fixemo tan mal (polo
meno , digamo que e fixo
que e puido, no meio de cantas
circunstancias adversas).
Pero a causa, desde logo, non
remata aqui, ainda que ista exa a última páxina: quedan
moitos noventa ano mái por
<liante ( e o planeta aguanta o
requenturón) e alguén terá
que eguir a contar á uce ivas xeneración de neto e b · neto a orixe de toda e ta
aventura hi tórica e vital a
meta que en ada momento
se-van per eguindo.
Esta terra no a, nai do antergos, xa avoa, ten a(nda fi rtili,
dade de ab ndo para manter a
ua identidade p r nrib d
vento gl baliz dore
queren ve tir a t do c m m unifi rrne. •

VoLVER AO REGO

,

E

bon que Aznar cite a Bertolt Brecht, poeta e dramaturgo alemán, comunista e participante na fundación da RDA A poesía, como
decía o protagonista da película
O carteiro de Pablo N eruda, non
é de quena escrebe, senón de
quen a necesita. Pero resulta
contraditório coa liña dos xornais, proclives ao partido do
presidente, que hai pouco executaron ideoloxicamente a
Brecht. É ben seguro ademais
que Amar non asistiu á repre- ,
sentadón de O resistibel ascenso
de Arturo Ui., recentemente
rnontado por unha compañia
de teatro madrileña. Nesta obra
brechtiana móstrase con enorme lucidez como o grémio da
coliflor (símil dos terratenentes
prusianos) é capaz de comprar
vontades políticas e manexar o
país até instalar un nazismo que
xulgan vulgar, pero que favore,
ce os seus intereses.•

