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O património de partidos e sindicatos expoliado no 36 poderá ser recuperado 

-Devolver as expropriacións do franquismo 
O proxecto de lei que tramitarán as Cortes para restaurar as propriedades roubadas desde o 18 de Xullo de 1936 a sindicatos e for
,zas políticas, intenta reparar unha débeda que se postergou 60 anos. Unha manchea de cidades e vilas galegas teñen nas suas 
ruas edificíos que deben volver aos seus lexítimos donos ou, no caso de perderse a liña de propriedade, engrosar o património público. 

Inauguración case 
clandestina. da autovia 

A Coruña·Carballo 
Ás once e meia da mañán 

do Martes 30 de 
Decembro, a Xunta anun
ciou que ese mesmo dia, 
ás cinco e meia da tarde, 
procedería a inaugurar a 

autovia A Coruña-Carballo. 
Arrodeados por un intenso 
dispositivo policial, con nu
merosos filtros non impos
tos a militantes populares 

sen cargo institucional, 
Manuel Fraga e Xosé Cui
ña fixeron que as máqui

nas interrompisen o seu 
traballo para realizar unha 
inauguración case clandes

tina. A razón para proce-
der asi era que a Platafor

ma pala Gratuidade da 
Autovía pediu aos afecta
dos que estivesen atentos 

á posibilidade dunha inau
guración deste tipo. A Pla
taforr:na queria expresar a 

sua queixa porque os tu
rismos terán que pagar 

1 ,, ) 245 pesetas para 
1 .._ ,,,_. percorrer os 27 r uilómetros desta via, can-

~ 
do a autovia do Noroeste 

~ 
é de balde até Arteixo. Pa-
ra o Mércores 31, a Plata-
forma convocou unha con-

' 

centración diante do conce-
- 1 llo de Carballo • 

• ================================================= 

DICCIONARIO DE SINÓNIMOS 
DA LINGUA GALEGA 

Camiño Noia, X.M. Gómez Clemente, Pedro Benavente 
(Coordinadores) 

25.000 entradas e 175.000 sinónimos. 
Inclú~ léxico patrimonial e 
indicacións sobre o nivel de uso das 
palabras. Un instrumento 
imprescindible para os que traballan 
coa nasa lingua. 

ga 

Salvar o sector lácteo, 
causa de todos 

~ 

Cando o BNG avisa do clima de explosión social que se está a vivir no 
agro galego polo desmantelamento sistemático e continuado ao que o 
someten os intereses das multinacionais, dos que a Comisión europea é 
correa de transmisión, intereses sumisamente acatadas e executadas po
lo PP, o BNG é acusado de facer eleitoralismo. Cando os sindicatos · 
agrários deciden plantarlle cara, a dereita afirma que alguns tratan de 
politizar organismos como a Mesa do Leite que os conservadores nunca 
quixeron pór a andar e que agora, ademais, tentan finiquitar para que 
produtores e indústrias non conten con lugares de encontro. Cando os 
traballadores de Barreras saen ·á rua defendendo o seu posta de traballo 
son ·alcumados de terroristas. O PSOE ven de darse conta (ainda que 
tarde) de onde o levou a política de sumisión cega e gratuita á sua dire
ción estatal. Agora, o documento realizado por Laxe, realiza unha con
tundente autocrítica. Poda que ao PP lle pase o mesmo, pois moitos dos 
agredidos directamente palas medidas que a Xunta espolea son militan
tes e votantes seus. O problema é que ¡Dara daquelas xa quedará pouco 
que salv~r, se agora non se lle fai fronte decididamente a esta política 
suicida. E causa de todos, proxecto común, incluida a direita galega. t 

Graves 
irregularidades . . . ; 
na pr1vatlzac1on 
de Barreras 
O Consello de ministros vende 
Barreras en médio da xeral des
confianza, tanto palas ilegalida
des no método de privatización 
como pola inseguridade para o 
emprego futuro. A garantia de 
traballo a curto prazo considéra
se coma unha dote para un pro
ceso de liquidación que comeza
ra en Abril de 1991 , co peche da 
fábrica de motores. Xúlio Pedro
sa, vicepresidente da Deputación 
de Pontevedra e concelleiro do 
PP en Vigo, recebe críticas dos 
seus próprios compañeiros de 
partido por aparecer entre os 
compradores. Na opsición, o ex
alcalde Carlos Príncipe sinala 
que Pedrosa non pode ser se
cretário do Consello de Adminis
tración da nacente Grupo Barre
ras e manter ao mesmo tempo 

~ os cargos públicos. Pedrosa blo
~ queou de a pouco no pleno da 
N Deputación un debate sobre a 
~ privatizacion de Barreras. (Páx. 4) 

O informe de Laxe 
cri~ca a submisión 
do PSdG 
ás directrices 
de Madrid 
A executiva do PSdG-PSOE reco
ñece que se equivocou tanto na 
·táctica como na liña que veu se
guindo até de agora, ao aprobar o 
documento apresentado por Gon
zález Laxe. Nel, o ex presidente 
galega, con numerosas contradi
cións para non ferir á liña oficial, 
aposta mesmo porque o PSdG
PSOE se convirta no Partido So
cialista Galego, " unha organiza
ción que debe de vivir sen a de
pendéncia de franquícia e da mar- . 
ca existente (o PSOE)". (~áx. 5) 
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Un proxecto de lei estudará a devolución de bens de sindicatos obreiros, agrários e partidos 

A maioria das vilas galegas contan con edificios e 
bens expropriados polo franquismo 

e<> XAN CARBALLA 

Sindicatos obreiros, sociedades agrárias, partidos e particulares represaliados, son os principais acreedores das proprie
dades expropriadas polo franquismo, através da Comisión Calificadora de Bens Marxistas Incautados. Todos os seus 
edifícios, periódicos, cantas correntes, imprentas, bibliotecas, arquivos e outros bens móveis espallados ola maioria das 
vi las do país, deixaron .. de pertencerlle d,espois do 18 de Xullo de 1936. Agora ábrese un ha posibilidade de restauración . 

o lugar de Corredoira, no conce
llo de Cotobade, a xente retírese 
á Casa de Cultura como "casa 
do povo". Trátase dun edifício 
que outrora tora erguido polos 
afiliados á UGT, que despois 
das negociacións dos anos 80 
pasou a propriedade municipal. 
Os viciños, como neutros moitos 
lugares de Galiza consideran 
que o que fixeron os 'seus avós, 
cos cartas cotizados aos sindi
catos · ou o seu traballo voluntá
rio, ao povo debe seguir perten
cendo. 

Moitas 
sociedades de 
labregos serian 
as-principais 
afectadas dos 
procesos 
expropriatórios 

Como na película Gringo Viejo, 
na que os labregos mexicanos 
subían ao campanário, trunfante. 
si Revolución, a resgatar os pa
peis de propriedade da terra, un 
labor semellante de procura de 
documentación abriga agora 
aos antigos proprietários expo
liados en 1936 a esculcar en ar
quivos e rexistos para demostrar 
que o roubado debe voltar aos 
seus antigos danos. 

A situación é doada de imaxi
nar porque só hai que situarse 
na hipótese de que hoxe se 
producise esa expoliación e 
non se puidese empezar coas 
reclamacións ~té pasados se
senta anos. Só que naqueles 
primeiros 36 anos do século, as 
organizacións sindicais princi
palmente, pero tamén as políti
cas, conseguiran facerse cun 
património próprio construido 
desde unha enorme afiliación. 
CNT, UGT e moitas sociedades 
de labregos conformadas en 
décadas de reivindicación agra
rista, serian as principais afec
tadas d9s procesos expropria
tórios. E o considerado Patri
mónio Histórico, diferente do 
repartido en 1977 entre os sin
dicatos, que eran bens adquiri
dos polo Sindicato Vertical e 
que supuñan o considerado Pa
trimónio Consolidado. 

Unha investigación 
pendente 

No proxecto de lei que vai ser 
debatido nas Cortes o Estado 

Os grupos agrários teñen unho grande releváncia no ano 36. Na foto, Sociedade Agrária de Cristiñade. 

non se compromete a realizar 
de ofício a investigación, ainda 
que promete axudar nela e so-

Casa do Povo en Vigó, proprie~ade da UGT. 

bretodo que a Dirección Xeral 
de Património sexa quen xusti
prece o valor actual do incauta-

do. E a fase final dunha nego
ciación promovida por diferentes 
partidos e nos que aparece co
mo impulsor final o PNV, que 
estima en perta dos 5.000 mi
llóns o património que se lle ten 
que devolver, segundo as inves
tigacións da consultora británica 
Galtier. 

No caso galega hai que consi
derar que o expólio comeza o 
mesmo 18 de Xullo de 1936, e a 
maiores dos organismos sindi
cais, debe considerarse que a 
expropriación foi implacábel con 
moitos particulares, significados 
políticamente, aos que a supre
sión das propriedades supuxo 
un xeito máis de represión. 

Na canta pendente pódense in
cluir desde os arquivos do Parti
do Galeguista, ás propriedades 
de Portela Valladares; desde 
parte da obra de Castelao in
cautada por un tribunal militar 
aos tesauros acumulados polo 
Seminário de E~tudos Galegas; 
da imprenta de Anxel Casal aos 
fundos e edificios de Caixa Ru
raldo Lérez. É ben sintomático 
que en sesenta anos non hou
bese nengunha investigación 
cofiecida, agás a realizada por 
Dionísio Pereira, para tentar es
tabelecer a enorme ferída infrin
xida ao património do país polo 
parón histórico de 1936. . 

É precisamente a falla de datos 
e o inxente labor de investiga
ción por realizar o que implica 
que sexan ·organismos públicos 
(Parlamento, concellos, Univer
sidades, Consello da Cultura,. .. ) 
os encarregados de seguirlle a 
pista a esfas propriedades.+ 
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lnvestigou os bens roubados. no 1936 a·sindicatos obreiros e labregos· guerra e anecdoticamente pode
mos falar dun- taxi marca Hud
son q1;1e tiña a CNT en Vigo, 
que tamén lle expropríaron. As 
Sociedades Agrárias, como pio
neiras en canto a renovación 
tecnolóxica do agro, tiñan se
mentadores e trebellos mecáni
cos que non podian ter ós labre
gos e tamén llos levantaron. 

DiOníS.io. Pereira · 
'O património expropriado en Galiza supón miles de millóns' 

Cal foi a sua experiéncia na 
procura dos bens rapinados 
en 1936? 

No ano 1986 formei parte duriha 
equipa que montou a que hoxe é 
CGT (Confederación General de 
Traballadores), financiada en 
parte polo Ministério de Traballo. 
Percorrimos arquivos como G de 
Salamanca, o Histórico Nacional, 
Banco de España, Rexistos Pro
vinciais, Ministério de Xustiza ou 
os que conservaran os sindica
tos que completábamos talando 
con vellos militantes. A nosa pes
cuda dirixíase a documentar tan
to os locais como os bens mó
veis: rotativas, imprentas, biblio
tecas, fundos fonográficos e ci
nematográficos e tamén contas 
correntes. A base de que se par
tiu para as valoracions é o inven
tário que se fixo en 1977 por par
te da AISS, pero moitas proprie
dades quedaron fóra. 

No Ministério de Xustiza está un 
dos arquivos principais, pero no 
ano 1986 ir al i foi como entrar 
nunha selva de sotos lóbregos, 
sen catalogación. Ademais as 
averiguacións son complexas 
porque grande cantidade de do
cumentación das propriedades 
foi destruida e era difícil de
monstrar as adquisicións. A 
CNT non levaba as proprieda
des ao Rexisto -pero aceitáronse 
declaracións xuradas dos afilia
dos. 

Como foi o proceso de expro
priación? 

so da Federación Gremial Pa
tronal de Vilagarcia. 

Os edifícios eran propriedade 
ou alugados? 

Os alugados voltaron aos seus 
proprietários pero normalmente 
eran locais construidos co esfor
zo económico dos afiliados e o 
traballo voluntário, porque as 
sociedades tiñan unha man de 
obra masiva. Por iso moita xen
te se sinte dona deses edificios 
ainda pasados os anos porque 
saben que os fixeron os se1:1s 
devanceiros .. 

As propriedades non eran só 
edifícios. 

Moitas máis. Por exemplo biblio
tecas: o Centro de Estudos Ger
minal, vencellado ao mundo li
bertário, tiña acumulados 8.000 
volumes, parte dos cales foron 
queimados e outros confiscados . 
e hai uns anos estaba nos bai
xos do concello da Coruña. En 
Vilagarcia, en Porto de Son e 
noutras vilas habia tamén biblio
tecas moi nutridas. Na Coruña 
incautaron a Imprenta Obrera 
montada n6 1914, que era co
mecial pero ao servício das or
ganizacións populares: nos 
anos 80 ainda souben onde es
taba a máquinaria arrombada. 
Tamén haberia que rastrexar as 
cantas correntes, que eran 
abando nutridas. Só no 1937 
conf.iscáronlle en Ferrol unha 
cantidade equivalente a 1 millón 
de pesetas de hoxe. 

Outro. capítulo aparte pode ser o 
das cabeceiras de xomais. So
lidaridad Obrera tiraba semanal
mente 8.000 periódicos; El 
Obrero de1 Ferro! ou Solidaridad 
de Vigo eran cabeceiras sema
nais do PSOE e despois habia 
outros quince periódicos de dife
rente periodicidade. Entre os 
bens republicanos relacionados 
coa prensa habia que facer luz 
sobre Claridad en Compostela, 
El Pueblo Gallego en Vigo ou El 
País en Pontevedra. 

Que estimación monetária fai 
dos bens incautados na Gali
za de carácter sindical? 

Son miles de millóns. O primeiro 
distingo que hai que facer é do 
Património Consolidado, que se 
repartiu entre os sindicatos ac
tuantes no 77, e eran as pro
priedades adquiridas polo Sindi
cato Vertical durante anos. O 
outro é o Património Histórico, 
que reclamaron basicamente 
CNT e UGT. En Galiza a CNT 
pode reclamar arredor de 15 lo
cais e UGT arredor de 40. Cal
cúlase que globamente foron a 
pasar 127 locais á CNS. 

No 1939 argallouse a Comisión 
Calificadora de Bens Marxistas 
Incautados que centralizou o 
proceso. A partir de aí moitos 
dos bens pasan á Central Na
cional Sindicalista (sindicato úni-

co) e outros a Falanxe. Normal
mente non quedaron con moitos 
deles e vendéronos ou arrendá
ronos a concellos, e no rural ás 
Hermandades de Labradores. 
Houbo outro tipo de casos: por 

exemplo en Tui houbo dous lo
cais que foron para a Diócese-, e 
algun en Vigo rematou en loeal 
parroquial. As expropriacións ta
mén foron máis alá das organi
zacións obreiras, como foi o ca-

En Salamanca coñecin o famo
so contencioso dos papeis da 
Generalitat que como en Euska
di, reclama o seu património do
cumental. A CNT exise as cen 
películas que foron rodadas na 

No 1977 comeza a negociación 
do Estado cos grandes sindica
tos sobre património histórico e 
aproximadamente reivindican 
uns 3.500 milllóns cada un. 
Cando o PSOE entra no poder 
concrétase o pago á UGT arre
dor desa cifra, en bens locais ou 
compensacións económicas pe
ro á CNT, como ten un conten
cioso polas siglas, fáiselle unha 
leitura restrictiva do seu patri
mónio e recoñécenselle 268 mi
llóns que pasan a unha canta 
bloqueada nun banco. Hai algo 
máis dun ano a CNT-AIT obteu 
un ha parte deses cartas.+ 

Un encargo para o Parlamento de Galicia 
Tiveron que pasar cáse vintecinco anos por riba da 
morte de Franco, para que un decreto lei contemple, 
tímidamente, unha reparación histórica ao roubo de 
bens re~lizados polos golpistas en 1936. Non 
embargantes, o alcance desta reparación, senda como 
é de grande importáncia, require situar o problema nos 
termos reais que supón para o noso país. 

O Decreto agora aprobado, (que non abordaran, non 
xa as primeiras Cortes Constituintes de 1977, nen 
sequeros governos da UCD nen do PSOE) segue a 
limitar a restauración aos bens dos partidos políticos e 
sindicatos, que podan acreditar a propriedade e unha 
liña de transmisión patrimonial coerente. Quer dicer, 
as reclamacións só poderán ser feitas, nun principio, 
por organizacións que manteñan esa continuidade, oL.i 
sexa PNV, ERC, PSOE, UGT, UDC, ... ficando fóra 
desa restauración unha manchea de organizacións 
sindicais ou mesmo partidos case desaparecidos pero 
de grande implantación na etapa democrática 1931-
1936 (o partido do presidente da República, Manuel 
Azaña, Izquierda Republicana) ou en fase de 
crecemento (Partido Galeguista) . 

En realidade o Decreto responde a unha longa 
negociación impulsada, basicamente , por PNV, Unió 
Democrática e Esquerra Republicana, que 
conseguiron documentar propriedades por valor de 
moitos miles de millóns, nas que se incluían edifícios, 
imprentas, maquinária agrícola, cabeceiras de 
xornais, cantas correntes, ... . que han ser obxecto de 
negociación na sua actualización financeira. Só o 
pacto de siléncio das forzas maioritárias co que se 
realizou a r~stauración democrática de 1977, explica 

que se teña prolongado até hoxe un asunto de tanto 
calado. 

A situación galega afonda a sua peculiaridade na 
situación que se viviu nos días que van do 18 ao 25 de 
Xullo de 1936, data na que finalizaba a ocupación do 
território do país polos militares golpistas. Con efeito 
Galiza viviu en toda regla os efectos dun golpe militar, 
nos que a resisténcia dos oficiais leais á República, 
que os houbo, rematou nun consello de guerra e no 
paredón, dando paso a unha longa noite de represión 
e resisténcia popular que só culminaria, 
simbolicamente, en 1964 cando Xosé Castro Veiga O 
Piloto, era asesinado en Belesar. 

_ Desde o primeiro momento, os sublevados 
consideráronse con direito a facerse coa propriedade 
de todas as organizacións republicanas: políticas, 
sindicais e cidadás. Quizais sexa o património das 
forzas sindicais obreiras e labregas o que máis sofreu 
este expólio. Desde moitas décadas atrás unha das 
teimas destas agrupacións comunais foi facerse con 
locais e edifícios próprios, ben constituindo Casas de 
Pavo, ben conformando lugares de reunión e 
organización, que mesmo suplisen as caréncias dun 
sistema educativo moi deficiente. 

Unha parte dese património sindical foi devolto en 
1977, pero ainda hai poucas semanas se recoñeceu 
que os edifícios das Cámaras Agrárias, moitos dos 
cales ocuparan na ~füadura vellas propriedad~s 
labregas, debian pasar da titularidade que se arrogou 
Xunta -que a Xustiza non considera lexítima- aos 
sindicatos agrários actuais . 

A auséncia de continuidade nominal entre as 
_ organizacións de 1936 e as que saen a luz en 1977, 

precisamente por ser traumática e sanguiñenta, 
requeriría que fose o Parlamento Galega, como 
depositário da vontade democrática, quen se faga 
cargo da búsqueda e negociación que repare ese 
imenso dano histórico. Tarito polas suas posibilidades 
políticas como económicas, o lexislativo debía 
constituir un organismo específico que se encargase 
de rastrexar esas propriedades que van desde os 
arquivos dos partidos e sindicatos (ó do PG foi 
troceado entre Salam-anca e A Coruña), os edifícios 
(sindicais maiormente; o do xornal El Pueblo Gallego 
de Vigo ou os das famílias Casares Quiroga, Miñones 
ou Portela Valladares, por cita alguns casos 
sobranceiros), as cabeceiras de xornais (por exemplo 
El País de Pontevedra), e un longo etcétera que en 
moitos casos o Parlamento pode axudar a que regrese 
aos seus continuadores, como pode ser o património 
do Seminário de Estudos Galegas. 

As normas que nese proceso de búsqueda se 
considerase preciso tomar deberían arbitrar 
mecanismos para que aquel património sen dono 
actual puidese engrosar o do Parlamento ou o doutros 
organismos emanados democráticamente, como os 
concellos, e en todo caso como propriedade pública 
non transferíbel. Tamén se poderia evitar no futuro a 
especulación con eses bens que, en casos de obras 
de arte, seguen revalorizándose cos anos. Por 
exemplo os nunca atopados orixinais do A/bum Nós 
de Castelao, que voces autorizadas situan perto do 
mesmo Ditador. • · 

ANOSA TERRA 
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O advogado do SEPI Xúlio Pedrosa convértese en conselleiro dos corripr~dores, a pes~r de qu~· o proibe a l~i 

Dúbidas sobre, CrlegaUdade da p.rivatización de Barreras 

~· f ., ~ t •• v. .... 

* G. _L':JCA 

O Consello de ministros vende 
Barreras en médio da xeral 
desconfianza, tanto polas ilega
lidades no método de privatiza
ción corno pola inseguridade 
para o emprégo futuro. A garan
tia de traballo a curto prazo 
considérase coma unha dote 
para un proceso de liquidación 
que comezara en Abril de 1991, 
co _peche _da fábrica de motores. 

Xúlio Pedrosa, vicepresidente da 
Deputación de Pontevedra e con-

. celleiro do PP en Vigo, recebe 
críticas dos seus próprios compa
ñei ros de partido por aparecer 
entr~ os compradores. Na opsi
ción, o ex-alcalde Carlos'Príncipe 
sinala que Pedrosa non pode ser 
.secretárió do Corisello de Admi
nistració_n da nacente Grupo Ba
rreras e manter ao mesmo tempo· 
as· cargos públicos. Pedrosa blo
queou qe ª pouco no pleno da 
Deput~cíofi un debate sobre a 

.. pri\l~tiza~iori_ d~ Barreras. 

_· Príncipe dl,que "negócios e polHi
ca non ·poden ir xuntos", pero en 
Xálio Pedros9- dase outra incom
patibilidade de maior porte porque 
de feito intervira en Barreras co
mo advogado do Estado da So
-ciedade Estatal de Prom0ción ln
·dustrial (SEPI). No artigo 1.495, o 
novo Código Civil establece a nu
lidade dos contratos realizados 

· - por directivos e administrativos de 
empresa.s en liquidación cando 

~ estes aparecen ·como adquirintes. 
~ A incapacidade ten unha razón de 
~ moralidade e entra én xogo cando 
~ o mandatário ·ou administrador da 

enxenacióñ auto-contrata e impl.i
ca a nulidade do negócio porque 
dispón de información privilexiada 
sobre a sociedade que se vai 
vendE!r. Doutra parte, o Artigo 439 

- do Código PE¡lnal prescrebe a ina
bilitación da autoridade-ou funcio
nário público que tendo que infor
mar en calquera clase de contrato 
ou actividade se aproveite desta 
circunstáncia. 

·Fraga defende 
·o proceso de venda 

O presidente da Xunta dixo que 
era normal que os sindicatos e os 
defensores da empresa pública 
non estivesen dacordo coa liqui
dación de Barreras. A sua con
Glusión é que '1odo o mundo vai 
mellorar, sobre todo os cidadáns 
que non terán que pagar débe
das públicas". Nada dixo Fraga 
en público sobre o procedimento 
de privatización, pero na conse
llaria de lndústria referíronse "á 
seguridade absoluta do Presiden
te sobre o rigor con que se esta
ba levando adiante ci proceso:·. 

Esta afirmación non se corres
ponde co prazo de 78 horas que 
o intermediário suizo na privatiza
ción do estaleiro público conce
dera para formalizar solicitudes 
de compra. As reclamacións dun 
límite de tempo razoábel para po
der estudar o estado do estaleiro, 
non foron atendidas. A pesar de 
que o balanzo refrexaba unhas 
perdas de 12.000 millóns nos últi
mos sete anos, o fondo de co
mércio de Barreras suscitaba 
abondo interese entre as empre
sas da construcción naval para 

xustificar un concurso público. 

Participando nos actos de pro
testa pela privatización convoca
dos polo Comité de Empresa, re
presentantes da CIG non deixa
ron de criticar que tanto CC.00 
como UGT asinaron o Plano Es
tratéxico de Competitividade que 
anticipa a liquidación de Barre
ras. En reunión co comité de fá
brica, Francisco Prada, vice-pre
sidente da SEPI sinalou a incon
gruéncia entre asinar o PEC e 
protestar porque se executase. 

Os que ven a venda urxente do 
estaleiro público aos seus admi
nistradores coma unha nova e de
rradeira fase de liquidación, lem
bran a segregación de Motores 
Deutz. En Abril do 91 , os 150 tra
balladores pediran a reincorpora
ción á Barreras. O próprio director 
da fábrica cando estaba nas mans 
do INI, Martinez Covelo, recoñe
ceu que o conflito requeria unha 
solución política e lembrou que a 
empresa era un bon negócio, con 
espléndido futuro, a pe~ar de Frie
drich-Carl Graup asegurar que 
Motores Deutz era unha ruina. 

Contra o anúncio de xeneral be
nefício que fai o presidente da 

- Xunta para Barreras en mans 
privadas , tanto os sindicatos co
mo empresários do seitor naval 
advirten que en todos os paises 
industrializados certos estaleiros 
necesitan investimentos e inter
vención pública para evitaren 
tanto a frustración de confianza 
no negócio com o mal maior da 
desaparición que poderia danar 
a toda a estrutura·industrial. • 

• 

Os capitóns 
do ex alcalde 

de Vigo 
O ex alcalde de Vigo, Manu l 
Soto Ferreir , tenta altar á 
area política por tcrc ira vez. 
Faino nun bó moment . O 
PSdG~PSOE está tan revoleo 
que é capaz de confundirse en 
tal auga de marafias. Da sua 
rolda de prensa non sorprende 
a disposición en "traballar no 
que me manden", sobre todo 
se, como alguns din, procura 
ocupación, senón a dualidade 
do seu discurso, pois, logo de 

-proclamar o seu socialgaleguis, 
mo, alfase con Francisco Váz, 
quez. Máis sorpresivos son estas 
carantoñas ao alcalde coruñés 
cando, qesde hai vários meses, 
estivo chamando ás portas dos 
críticos, oferecéndose e reda, 
mando o seu apoio para a reen, 
lré. Sábese que a maioria deles 
non o consideraron bó compa, 
ñeiro. Secadra Manuel Soto, 
antes de apresentarse como 
elemento rexenerador do 
PSOE, debería explicar ·por 
que foi expulsado de Cuba.• 

, ...... C' .. ~, . j, _ ~·.,,. 
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Ao aprobar .o documento apresentado por González Laxe 

A executiva do PSdG·PSOE recoñ~ 
que equivocou a liña política. 
-O. A. EIRÉ 

A executiva do PSdG
PSOE recoñece que se 
equivocou tanto na tác
tica como na liña políti
ca que veu seguindo até 
de agora, ao aprobar o 
documento apresentado 
por González Laxe. Nel, 
o ex presidente galego, 
con numerosas contra
dicións para non ferir á 
liña oficial, aposta mes
m o porque o PSdG
PSOE se convirta no 
Partido Socialista Gale
ga, " unha organización 
que debe de vivir sen a 
dependéncia de franquí
cia e da marca existente 
(o PSOE)". 

O documento redactado 
por González Laxe e 
aprobado pola executiva 
do PSOE lexi1ima as aná- Fernando González laxe. 

lises realizadas pela opo-
nón a sensibilidade maioritária". 
Pero non debeu atapar esa 
maioria de pensamento e, ten
tando non posicionarse aberta
mente, verqueu no documento 
unha série de propostas e refle
xións que acollesen á maioria 
dos militantes sen ferir a nin
guén e sen contradicir aberta
mente á dirección ,· sobre todo 
na formulación expresa. 

sición interna ao secretário xeral 
Francisco Vázquez, recoñecendo 
que o partido precisa "unha refor
mulación das nosas estratéxias, 
así como a redefinición de noves 
proxectos para Galiza, encetando 
unha nova xeira". Un novo pro
xecto que teria como eixos o de 
ser "un proxecto autónomo, non 
subordinado e non dependente. 
Enraizado na nasa realidade, co
mo unha organización que debe 
de vivir sen a dependéncia de As contradicións de Laxe 
franquícia e da marca existente, 
marcando os nosos próprios pa
sos e actuacións". E, ainda que o 
documento aposta pola "coorde
nación co resto do PSOE", apare
ce claramente a "necesidade do 
Partido Socialista Galego". 

"Vai mudar Vázquez, ou muda
mos a Vázquez?" Esta é a cues
tión principal para o sector oposi
tor ao secretário xeral do PSdG
PSOE. A maioria dos integrantes 
da oposición no seq PSdG-PSOE 
consultados, consideran que se 
poden aprobar os documentos 
que se queiran (referíndose xa 
aos aprobados no último congre
so apresentado pola agrupación 
de Compostela) que a potítica do 
PSOE non vai mudar "mentres 
Paco Vázquez non leve un tre
mendo batacazo como o que le
vou o partido en toda Galiza". 
Afirman que pésie ás contradi
cións e a redación eufemística 
que realiza Laxe, pois non ia ela- ~ 
borar unha ponéncia que fose di
rectamente contra a dirección", o 
documento dalles a eles total
mente a razón. Pero tamén con-

• sideran que, mesmo tendo en 
conta o citado documento, "é pre
ciso un congreso extraordinário, 
pois os cámbios son de tal calado 
que non se 'poden resolver nunha 
conferéncia política como a que 
propugna a executiya". 

O senador socialista afirmaba, 
cando a elaboración do docu-· 
mento., que estaba talando coa 
maioria de xente posíbel para 
"captar non só as propostas, se-

As contradicións, son deste xei
to inevitábeis. Propugna a reno
vación xeneracional no partido, 
apresentándose como o primei
ro voluntário (pero logo nas de
claración deixa aberta unha por
ta ao seu liderazgo se fracasa 
Pérez Touriño), mais négase a 
talar de cámbios nas persoas. 
lso non lle impide calificar a con
f erénci a como "un auténtico 
proceso de renovación", procla
mando que se vai converter 
"nun big-bang do socialismo ga
lega". Ainda asi, non pecha as 
portas de todo á celebración · 
dun congreso extraordinário co
mo demandan os opositores. 

A respeito das causas do bataca
zo eleitoral cita várias, sen xerar
quizar. "Unha crise profunda, xes
tada ao longo de moito tempo, 
que provocaba un distanciamento 
das ideas e comportamentos so
cialistas da própria sociedade" 
así como "ensimismamento" ou 
tendéncia a persoalizar o traballo 
continuando nun esquema moi 
binário". Tamén aponta erres na 
"formulación" da coalición eleito
ral ce EU-EG e os Verdes, pero 
estes non cuestionan a própria 
coalición en si, senón que afirma 
que "nasceu de xeito artificial, a 
última nora e sen conexión coas 
bases sociais da organización, 
mimetizando o noso comporta
mento con outras hipóteses e tác
ticas de fóra". Retírese tamén a 
está coalición cando se afirma 
que o partido "estivo atado pola 
dirección federal'', afirmando ta-

mén que a preséncia 
dos líderes estatais 
contribuiu a afondar 
máis as diverxéncias 
entre o PSdG-PSOE e 
as bases·sociais. 

Outra das'·explicación 
dadas por González 
Laxe para xustificar o 
descalab_ro eleitoral é 
o de que "en certas 
ocasións non houbo 
sensibilidade política 
ante problemas xurdi
dos na Galiza". Po
ñendo como exem
plos os retrasos das 
autovías, a reconver
sión ou a cuota láctea 
nos qu·e o partido 
sempre se aliou co 
que deCián en Madrid. 
Pero fronte á "incapa
cidade ~~ pro;x:ectar 
unha imaxe de com
promiso ce país" , pon 
ao mesmo nivel como -

causante do fracaso eleitoral a 
suposta pinza formada polo PP e 

_ BNG contra o PSOE, chegando 
a afirmar que o BNG non expli
cou nen ten programa eleitoral, 
idea recorrente de ataque duran
te a campaña por Abel Caballe
ro. Tampouco as· relacións ce 
BNG as define moi claramente, 
nen no documento nen nas suas 
manifestacións, seguindo coa 
idea de que para chegar a acor
dos co BNG este debe de supe
ditarse á liña e a estratéxia do 
PSOE, pésie a que agora o 
"complemento" é o PSOE e non 
oBNG. 

A campaña eleitoral 

O documento evita "encarar a 
ánálise dos porqués da campa
ña eleitoral", tanto no que se re
fire ao candidato, aos progra
mas, como ao traballo do parti
do, pero si entra lateralmente 
cando fala de "discursos e atito
des contrárias a.o galeguismo" 
de "discursos personalistas, pre
potentes, catastrofistas e tre
mendistas", de "cepticismo" en 
moitos militantes ta

7
dirixentes. 

Laxe pon como referéncia do 
PSdG o que foi o Governo Tri
partito, por el presidido,. pero · 
cando se lle pergunta se .se lle 
pode dar credibilidade ao gale
guismo .do PSdG-PSOE, cun se
cretáriao xeral que se nega a 
asumir o ·topónimo oficial de A 
Coruña, Laxe dá outr:o pincha
carneiros: "o alcalde e secretário 
xeneral debería de ter a ·deUcade- -
za de usar os dous topónimos ao 
50%". Laxe, por non contrariar a 
Frnacisco Vázquez, esquece a 
legalidade e situa tamén o seu 
"galeguismo" na máis pura posi
ción antigalega. Querendo con
tentar a tírios e a troianos Laxe 
pretendeu atapar o comun deno
minador do partido sen lembrar, 
mália ser economista, algo que 
era o primeiro· que nos ensina
ban na escala: "non se poden su
mar mazáns con laranxas".• 

ANOSATERRA 

Adega denúncia que o trazado 
de aceso á-A-9 destrue 
zonas húmidas. na_ ria de Ares 
A Asociación ecoloxista Adega apresentou un escrito 
diante da Comisión das Comunidades Europeas e do 
Defensor del Pueblo para denunciar que o trazado de 
aceso á A-9, no concello de Cabanas, carece da decla
ración de impacto ambiental. AS, obras proxectadas 
afectan a unha zona recoñecida como "conxúnto históri
co-artístico" e "paraxe pintoresco". Elvira Cienfuegos, 
membro de Adega, sinala adem.ais, o seu interese xeo
morfolóxico e a existéncia de numerosos valores ecoló
xicos, "ao incluir zonas húmidas nas que se misturan au
gas continentais e mariñas, ce resultado dunha alta produ
tividade biolóxica'', que serian destruidas polos recheos.+ 

O ex alcalde de Foz 
a declarar polo caso da recadación 

5 

O ex alcalde de Foz e deputado provincial Manuel Maria 
Neira (PP), terá que comparecer o vindeiro 22 de Xaneiro 

diante do xulgado número 
dous de Viveiro pola 
desaparición de oito 
millóns da caixa de 
recadación. A declaración 
realizarase como 
consecuéncia dunhas 
pescudas realizadas pala 
Audiéncia de Lugo 
despois da incriminación 
dun funcionário pola 
desaparición deses 
cartos. Neira xa fora 
exculpado pala Audiéncia 
por esta causa en espera 
do resultado da 
investigación que leva-a 
cabo o Tribunal de Contas 
e que está pendente de _ 
resolver. Supostamente 

Neira efectuara pagamentos através da caixa de 
recadación cando só pode facelo meia·nte a tesoureria. 
Logo busco u facturas para xustificar os pagamentos. • 

O presidente de Gas Galim 
di non á planta regasificadora do Ferrol 
Contra o afirmado polo presidente da Xunta, que apoia a 
criazón da planta regasificadora do Ferrol, o presidente de 
Gas Galiza, Roxélio Fernández, asegurou que non é nece
sária a sua construción. Fernández defendeu a sua insta
lación só "si existe suficiente demanda ou por razóns es
tratéxicas". Gas Galiza di que as estacións de gas doutras 
partes do Estado ahondan para satisfacer a demanda de 
toda a indústria galega. Contqdo, a non construción dunha 
regasificadora no Norte do país poderia deixar sen abaste
cimento a algunhas grar;ides indústrias e abocalas a de
pender da Fenosa para a subministración enerxética. lsto 
impediría o abaratamento de custos derivados da coxene
ración e a redución da competitividade da indústria galega.• 

Os viciños de Vilaboa retoman 
as mobilizacións ~contra a empacadora 
Despois dunha breve pausa que coincidiu co nadal, o Domingo 
28 de Decembro os viciños de Bértola e Rgueirido retomaron 
as mobilizacións-contra_a ins1alación da empacadora de 
Vilaboa. Portando sete bonecos brancos dos inocentes 
.representan~o aos concélleiros do PP-, unhas cincocentas 
persoas achegáronse p casa do alcalde Enrique Fernández 
(PP) e máis dunha concelleira do Partido Popular e realizaron 
duas pitadas. Tamén soaron cánticos contra os concelleiros.• 

Xosé Lois 
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Maria do Carme Garcia Negro 
'A pesca é o naso sector exportador máis destacado' 

¡ 

90- PAULA CASTRO 

A CONSELLARIA DE PESCA VEN DE APRESENTAR A TABOA INPUT-OUTPU~ _PESCA-CONSERVA GALEGA, 1995, ELABORADA POLO D~PARTAMENTO DE ECONOMIA 

APLICADA DA FACULDADE DE ECONÓMICAS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO. MARIA DO CARM~ GARCIA NEGRO, RESPONSÁBEL DA DIRECIÓN DA EQUIPA QUE 

ELABOROU O ESTUDO DESTACA QUE COS DADOS OBTIDOS PÓDESE ASEGURAR QUE O SECTOR PESQUEIRO É O MÁIS IMBRICADO E CON MAIOR IMPACTO NA ECONO

MIA GALEGA E INCIDE NA NECESIDADE DE ARTELLAR MEDIDAS POLÍTICAS QUE POTÉNCIEN E TUTELEN A suÁ EVOLUCIÓN FRENTE AO MERCADO INTERNACIONAL. 

A Táboa recolle un estudo 
pormenorizado do sector e 
subsectores que conforman 
todo o relacíonado coa explo
tación pesqueira, por que es
taba interesada a Consellaria 
de Pesca en coñecer agora 
estes dados? 

A consellaria parecíalle moi 
interesante que se levase a ca
bo este proxecto como maneira 
de lograr un coñecimento do 
sector que antes non se tiña e 
por outra banda darlle releván
cia e aval nas relacións políti
cas exteriores , tanto a nível 
estatal como comunitário. O 
documento en si é útil de moi
tos pontos de vista, da pers
pectiva académica foi un traba
llo moi remunerador, polo coñe
cimento que aporta e porque 
serve como un instrumento pa
ra despois· facer análises por
menorizadas partindo dunha 
base cuantitativa como é o pró
prio informe. 

O estudo divide ao sector 
pesqueiro e marisqueiro en 
subsectores. Do ponto de vis
ta económico cal ten maior re
percusión directa na econo
mia polos benefícios que 
aporta, os postos de traballo 
que cria ou mesmo os gastos 
que xera? · 

A táboa é moi ampla e permite 
decatarse de como eses dados 

de empregos diretos , nível de 
negócio , nível de facturación 
anual , cantidade producida, en 
síntese, todo ese tipo de cifras 
macroeconómicas que se adoi 
tan empregar, perden certo in
terese ao coñecer o tecido, ao 
decatarnos do entrelazados 
que están a pesca e os restan
tes sectores de actividade eco
nómica, tanto na indústria co
mo' nos servizos ou no próprio 
sector primário. Esta nova 
perspectiva permite esquecer 
un pouco o significado das ci
fras de totais de producido para 
facer outro enfoque que ten 
moito máis que ver coas rela
cións estruturais, co tecido e 
coa capacidade 9e arranque 
que ten o sector. E certo que a 
parte máis industrial da pesca é 
a que pode dar de si esas 
maiores cifras, tanto de nível 
de emprego directo, de factura- -
ción anual como de maior grao 
de relación cos outros sectores 
máis desenvolvidos do sector 
servizos: seguros, sector finan
cieiro e demais. Pero o subsec
tor industrial sen os restantes 
non existiría, sen aqueles me
nos tecnificados, menos capita
lizados ou con menor capacida
de de crecimento individual. O 
subsect-or que denominamos 
de Pesca 1, de baixura, reune 
só en barco~. máis de 8.000. -

Conclúese no informe que a 
pesca-marisqu_eo é o primeiro 

A. PANARO 

sector exportador galego. En ra, durante un longo tempo, por 
que se basea esa información parte dos políticos españois na 
tendo en .conta que empresas negociación comunitária. Non 
como Citroen figuran nos pri- xa po_r neglixénc ia senón por 
meiros postos en volume de un complexo de inferioridade 
exportacións? ou por problemas de pactos po-

líticos a favor de outros secto-
Por cifras de exportación a in- res e sobre todo · por un alto 
dústria do automóbil supera á grao de dE3scoñecimento de co-
pesca, pero a pesca ocupa o mo debería funcionar o comple-
primeiro lugar tendo en canta o xo alimentário europeo. Esas 
grao de interpenetración cos moi más condicións cercenaron 
restantes sectores da econo- capacidades de crecimento 
mia galega. Quer dicer que se económico na pesca, pero o 
callemos un sector como pode sector surprendeu pola sua ca-
ser o próprio mexiloeiro, cónta- pacidade de resposta. lso quer 
se con el en todo o que é o dicer que non é un sector morto 
abano de produción, da elabo- senón que criou capacidades 
ración das bateas, de usó de . mesmo da perspetiva da inicia-
maquinária, dos barcos, até tiva privada que deron a ·volta 
chegar á investigación, na que ao que podían ser as relacións 
somos ponteiros, asi como en con órganos comunitários. Fo-
descuberta de novas tecnolo- ron fundamentais os éxitos 
xias do porto de vista técnico- acadados no plano xudicial en 
sanitário. E ese grao de inter- Canadá e coa Mercant Shiping 
penetración, o seu carácter de Act, gañada polo sector pes- · 
motor doutras moitas activida- queiro galega. A conserva gale-
des da economía galega o que ga entrou nunhas condicións 
lle confire a sua -de importáncia, no mercado comunitário no 86 
que está máis lonxe das cifras que parecían unha auténtica 
que son as que colocan ao sec- burla para un sector industrial 
tor automobilístico nese primei- maduro, con importante pre-
ro lugar. ' séncia e demonstrada capaci

Como repercuten no sector as 
directivas europeas ou as po
líticas defendidas polo gover
no central e autonómico para 
a sua evolución? 

Houbo unha auténtica ceguei-

dade. Tiñan mesmo que pagar 
aranceis , causa da que outras 
conservas de paises con acor
dos preferenciais estaban isen
tas e esas dificultades foron su
peradas porque a própria inicia
tiva privada da conserva borde
óunas. Estas cuestións deben 
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ser tidas en canta polos pró
prios poderes políticos e ultima
mente parece que xa o están 
facendo. 

Haberia que artellar medidas 
de protección ou poten
ciación do sector ou váise 
manter por si mesmo en base 
á capacidade de resposta de
sa iniciativa privada? 

Non hai en todo o mundo ca
pitalista un só sector de activi
dade económica que non tivese 
apoio, tutela, ·aval e protección 
por parte do estado", como ele-
m entó decisivo e mesmo im
prescindíbel do próprio proceso 
de acumulación capitalista. No 
caso concreto da pesca é bási
co, dado o marco de relacións 
internacionais, que o .estado 
nas suas distintas administra
cións artelle medidas de tutela 
e leve a cabo liñas de defensa 
para ir por diante dos aconteci
mentos. lsto quer dicer que a 
nível internacional se negócien 
unha série de acordos con pai
ses terceiros, non só no marco 
comunitário, que negócie direc
tamente ·a UE e que defendan 
unhas políticas con iniciativa 
por parte das autoridades es
pañol as. O mesmo ten que 
acontecer cos planos interiores 
para infraestrutura~ . para a ela
boración de liñas no aspecto fi
nanceiro e no da regulamenta
ción interior. Tiña que haber 
unha visión moito máis -<rn oder
na e agresiva do que é o co- -
mércio, do que é toda a r:ela
ción de distribución comercial 
dos productos pesqueiros, por
que a regulamentación comun i
tária vai ser a cada máis restri
tiva no que respeita á regula
ción sanitária, aos envases, ao 
etiquetado. Unha série de as
pectos que inciden directamen-
te sobre a capacidade de co
mercialización. Ese amplo aba
no de aspectos nos que inter
vén o estado e nos que se non 
intervén debe facelo con urxén
cia. Nos últimos anos fíxose un 
enfoque político totalmente dis
tinto ao que se fixera con an
terioridade. Outro aspecto que 
se adoita esquecer é o relativo 
á regulamentación das nasas 
próprias augas, o que seria a 

--protección dos nasos próprios 
recursos e mercados. Aí habe
ria que artellar unha política de 
defensa da calidade. 

Fata do esquecimen·to do 
complexo alimentário euro
peu, en que sentido? 

Estamos talando de alimentos, 
que son unha mercadoria que 
non se pode cambiar dun dia 
para outro e que en si mesmos 
constituen un feito cultural. Nos 
últimos anos víñase talando de 
que aquí produciríase un cám
bio como o que se produciu nos 
restantes paises comunitários, 
que se ia dar un cámbio do 
fresco para o conxelado, e do 
peixe para o consumo .en carne. 
Aí remataba esa interpretación, 
pero diso non se deu nada, non 
só non se modificaron as ten
déncias alimentícias senón que 
se seguiu incrementando o 
consumo de peixe fresco , ao 
igual que ó de conservas e .ma
riscos. No conxunto do estado 
español, d,e feito , aumentou o 
consumo de todos os produtos 
pesqueiros e derivados. Coida
mos, ainda que non estamos 
en condicións de asegu ralo , 
que o que se deu foi unha me
llara das liñas de distribución , 
que agora poñen ao dispór do 
consumidor, máis doadamente, 
os produtos en fresco. • 
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Sogama producirá abono co lixo despois de desacreditar o compost 

A Xunta presiona para afogar 
o plano de redclaxe da Coruña 
Despois de anunciar que A Co
ruña xa non tiña cabida dentro 
do plano de resíduos que · xes
tiona a Sociedade Galega de 
Meio Ambiente, Sogama, esta 
empresa ven de facer público 
que case concluiu un proceso 
de conversas para iniciar unha 
colaboración coa mancomuni
dade de municípios coruñesa 
que consistiria nunha opción in
termédia entre a fabricación de 
compost e a incineración. O 
concello da Coruña e Ole.iros 
quedarian á marxe cun plano de 
reciclaxe completo. O alcalde 
Francisco Vázquez pediu unha 
entrevista co presidente Manuel 
Fraga_ para abordar a posibilida
de de axudas autonómicas ao 
plano coruñés, mentres ve co
mo este queda ·sen sócios por 
presión da Xunta. O presidente 
asegurou que a reunión produ
cirase de contado. 

O plano coruñés redactouse 
sen consultar aos concellos da 
comarca porque non había tem
po para constituir un organismo 
que xestionase a sua elabora
ción, pero nos cálculos contóu
se co lixo xerado na bisbarra. 

O conselleiro Xesus Palmou di-

Xesus Palmou. 

xera que A Coruña non podía 
entrar en Sogama porque o pla
no estaba dimens.ionado para 
un volume de lixo que non in
cluía os resíduos depositados 
no vertedoiro de Bens. Mentres 
afirmaba· isto, o organismo xes
tor do plano de resíduos sólidos 
urbanos trataba de. sumar a bis
barra coruñesa, que tamén está 
vertendo en Bens. 

Por outra banda, e para' atraer 
aos concellos da comarca coru-

ñesa, So_gama anunciou que 
. con parte do lixo fabricaria abo

no. Trataríase asi de levar 
adiante unba solución intermé
dia que cor:fs~stiria na elabora
ción de comp.ost e a entrega a 
Sogama dos resíduos norí orgá
nicos para incinerar. Este anún
cio realízase pouco despois de 
Sogama afirmar que planos de 
reciclaxe como o do Morrazo ou 
o coruñés non eran viábeis por
que o compost non tiña saida no 
mercado. 

Planta de compost 
de Ferrolterra 

T amén no concello de Narón hai 
problemas por mor do lugar de 
vertido de lixo. Na comarca de 
Ferrolterra a mancomunidade 
non atopou axudas da Xunta 
para adaptar a planta de com
post de Mougas e ter asi unha 
alternativa ao destino do lixo. 
Segundo afiqnaron fontes da 
Consellaria de Xustiza e Interior, 
da que depende o Plano Soga., 
ma, esta compañia complemen
taria calquer plano de resíduos, 
pero nen en Ferrolterra nen no 
Morrazo houbo apoios aos seus 
respeitivos planos de reciclaxe, 
na Coruña está por ver.+ 
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Chiapas, 
riqueza para . 

poucos 
Os diários de México editoria, 
lizan sobre a a matanza de 
Chiapas. "Quen ordeou e exe, 
cutou a masacre ,di LA PREN .. 
SA, o xomal de Vazquez Raña, 
deben estar felices porque pu, 
xeron ao noso país na mirada 
mundial. Chiapas sempre foi 
un Estado rico en recurso na, 
turais, ten de todo, pero de gra, 
ciadamente nunca deu chega, 
do aos seus habitantes esa bon, 
dade natural. Son poucos os 
que fican coa riqueza e moitos 
os que a ven pasar. Se pala via 
do voto clase o cámbio, debe 
seguirse asi; o camiño das 
armas está inzado de traidorias 
e desleigos. Hai quen utiliza a 
tropa só para acadar os seus 
propósitos persoais". SIGLO 
XXI cita ao bispo Samuel Ruiz 
para denunciar que senda pre, 
visíbel o crime non se evitou. 
"A matanza foi unha acción de 
violéncia anunciada porque o 
governo chioapaneco sabia o 
que acontecía e non o derivo. 
A situación de violéncia no 
concello de Cenalhó comezou 
en Agosto do 96 cando se de, 
clarou o Concelho Municipal 
Autónomo en rebeldía. As ex, 
presións de violéncia comeza, 
ron coa aplicacion dos proxec, 
tos autonomistas á maae da 
lei, en agosto do pasado ano. 
Agora compre evitar que a si, 
tuación se extenda ás áreas de 
T umbala, Huitipan, Simojovel, 
Ococingo, Palenque, El Bosque 
e Chilón, o que criarla un cao . 
A violéncia en Chiapas é un 
constante que debemos atribuir 
á incapacidade do Govemo fe, 
deral e local para para so lucio, 
nar os conflitos. 
Non é de agora 
cando se fixera 
a adverténcia 
de que o 
problema prin, 
cipal é dominar 
aos caciques e 
non os caciques 
á república". 
CUESTIÓN si
nala que o 
exército zapa
tista "está vivo, 
non está cerca
do nen derrota, 
do e constitue 
Un risco real 
para o Estado 
de C hiapas. As 
autoridades go
vernamentais 
están abrigadas 
a reiniciar o 
diálogo con es, 
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te grnpo subversivo e evitar 
que en calquer momento poi, 
-dan reiniciarse as h ostilidaes 
nese Estado. N a area que acaba 
de ser testemuña da traxédia 
hai moitas vitimas, desprazados 
e feridos e vívese unha 
situación completamente á 
marxe do Estado de direito. O 
Govemo Federal ten que cum, 
prir os acordos de San Andrés 
para que chegue a Chiapas un, 
ha paz honorábel e 
duradeira". + 

Son_ pirañas 
Raúl Valdés Vivó critica en 
GRANMA INTERNACIONAL 
aos que reclaman ao govemo 
cubano o libre investimento no 
interior que só se permite aos 
inversores extranxeiros. "Esas 
as ciación con extranxeiros, 
que teriamo preferido non fa
cer, permiten a adquisición de 
capital, recnoloxia e mercad s, 
o que obxectivamente axuda a 
contrarrestar a guerra econ 'mi, 
ca do inimigo histórico d Cu
ba. A empresas mixtas están 
garantidas teñen límites de 
tempo contractual. Os 
presumibeis investimento de 
cubanos non poden aportar 
nengún dos elementos necesá, 
rios ao desenvolvemento do 
pai . A criación de agomo 
económico dunha burgu ia 
local introd uciria unha forza 
social que tarde ou cedo serve, 
ria á contrarrevolución. A Re, 
volución non pode aceitar a 
privatización de empresas, que 
fomenta o egoísmo e o indivi
dualismo. De criarse novamen
te a burguesía, que no no o Pª' 
sacio republicano foi anti, 
nacional, aumentarían o enga, 
dos para a acumulación Llícita, 
a corrupción e as ilegalidades. 
Se con esquecemento hipotéti, 
co de perigos político , 
pasamos ao puro ten\:'.U {.:(ü11u

mico, veremo que para produ, 
ciren beneffcio, a pequena 
mediana empresa re uier n 
bre-explotación asalariada, fe, 
nómen ben c ñecid na u, 
ba neo-colonial e no pai e 
que hoxe non dan comp tid 
co m nopólio n que a pro, 
dutividade do traball é m i 
uperior. A empresas 

capitalistas que pouco ou nada 
bon daria á nosa pátria, non 
son sardiñas mansas en n pi, 
rañas'>.• 

FABIO /LA PREN "A 
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A profisionalización do exército abriga-a reformular o movemento 

J.s batallas do antimilitclrismo galego 
9* MIGUEL LÓPEZ CALZADA 

' 
No ano 1976, Manuel Escariz 
Magariños declarouse obxec
tor de consciéncia. Na deci
sión deste mozo, o primeiro 
obxector galego, podemos si
tuar o nacemento do Move
mento Antimilitarista moder
no na Galiza. Logo de máis de 
vinte anos, os antimilitaristas 
galegos levan xa percorrido 
un longo camiño. Un camiño 
que os situa hoxe.nunha nova 
encrucillada. A anunciada su
presión do Servizo Militar 
Obrigatório, o novo Código 
Penal e a plena integración do 
estado español na OTAN son 
alguns dos retos futuros do 
antimilitarismo galego. 

O sentimento antimilitarista na 
Galiza callou en estruturas organi
zadas hai relativamente poucos 
anos. Pero este sentimento vive 
no noso país desd~ hai ben tem
po. Asi o demostran moitas canti
gas populares do século XVIII 
que se queixaban contra o Servi
zo ao reí. As levas, recrutamento 
forzoso de mozos, tiñan unha du
ración de vários anos e arrastra
ban un alto indice de mortalidade, 
tanto en tempos de guerra coma 
de paz. Os mellores mozos de 
Galiza marchaban lonxe da terra 
e as economías familiares ficaban 
esnaquizadas. Co liberalismo, no 
XIX remataron as levas e chegou 
o Servizo Militar Obrigatório 
(SMO). lsto non mellorou as cou
sas para os galegas. Só os tillos 
dos ricos podían livrar de presta
ción de armas. O resto dos mo
zos optou de novo pala emigra
ción e mesmo pala automutilación 
para escapar das guerras colo
niais españolas. Outra vez a li
teratura recolleu as cuitas do pa
vo galega, desta volta a través de 
plumas como a de Rosalia ou Cu
rros. No primeiro tércio do século 
houbo algunha resisténcia antimi-
1 itar por parte de anarquistas e 
agraristas. Pero a chegada da di
tadura de Franco elevou máis ain
da a represión. A primeira oposi
ción ao militarismo franquista se
ria relixiosa, de man das Teste
muñas de Xehová. Non será até 
o ano 71 cando apareza o primei
ro obxector con motivos non polí
ticos en todo o Estado español. 

Coa morte do ditador aparece
ron os pr[meiros grupos antimili
taristas. E o caso do Movimento 
de Obxeción de Consciéncia 
(MOC), nado no 77 con carácter 
estatal. A implantación do MOC 
en Galiza terá unha escasa inci
déncia e un reducido aparello 
organizativo. Neste intre xa 
existía un co.nsiderábel número 
de obxectores en todo o estado, 
douscentos vinte concretamen
te, que serán amnistiados ta
mén no 77. Paralelamente á ac
tividade do MOC, as forzas de· 
esquerda na Galiza posiciona
ronse perante o ·servizo militar. 
O nacionalismo comezou esixir 
mellares condicións de vida nos 
cuarteis, a mili na terra ... etc. 

A entrada na OTAN 

O primeiro grande paso adiante 
do antimilitarismo galega veu da
do coa entrada do Estado espa
ñol na Organización para() Trata-

Obxeczón de Consciéncia, xunto 
a unha amnistia para os vinte mil 
0bxectores anteriores á lei que 
existían no Estado español. · 

· Nos anos seguintes irian apare
cendo moitos colectivos anti-mili 
de carácter local. No 85 formou
se o MOC en Muimenta, que se 
uniu aos xa existentes da Coru
ña, Ferrol, Compostela e Vigo. 
Fóra do MOC xurdiron Anacleto 
Obxecta (A Coruña, 1986), Rom
pahlfilas (Compostela, 1987), 
Cometa Obxecta (Lugo) e· máis 
tarde A Kneus (Pontevedra). No 
ano 88 conformouse a Aso
ciación .Nacional de · Obxeczón 
de Consciéncia (ANOC), que se 
irá configúrando coma coordená
dora aberta dos diferentes gru
pos anti-mili galegas. O nace
mento de ANOC senta as bases 
do Movemento Antimilitarista Ga
lega (MAG) actual. En Agosto do 
ano 89, por vez primeira, un in
subriliso galega ingresou en pri
són. Tratase do cesureño Fer:. 
nando Rodrí-guéz. Este feito mar
cará o iniéio dunha etapa centra
da na loita anti-represiva e a prol 
da liberazón dos presos. Un 
exemplo é o autocarro que saiu 
de Galiza cara Alcalá de Hena
res o 17 de Xuño de 1990. Na 
prisón militar da localidade ma
drileña estaba engaiolado o gale
ga Xan Cordeiro Budiño, xunto a 
outros insubmisos de todo o es
tado. Seguiriah manifestazóns, 

V> un peche na Catedral de Santia
< · 
¡¡] go e unha folga de fame. Ao ca-
~ bo, Xan Cordeiro foi ceivado, pe
<i. ro moitos insubmisos galegas 

Protesta dos insubmisos polo encan:eramento de Modesto Toribio ante a prisión de Vigo. iriano SUbstituindo nas celas ao 
longo dos anos sucesivos. 

do do Atlántico Norde. Antes do 
referendo, celebrado no ano 82, 
iranse conformando os comites 
anti-OTAN en diferentes pontos 
da Galiza. Estes comités, mália a 
sua heteroxeneidade, poderianse 
definir como organizacións asem
bleárias agrupadas na Coordena
dora Nacional de Organizazóns 
Pacifistas (CNOP). Foi neste mo
mento cando o antimilitarismo ga
lega acadou un potencial notábel, 
en canto a mobilización e vida in
terna. Ademais os comités tive
ron unha importáncia fundamen
tal como centro de formación, 
alén da sua actividade especifica 
anti-OTAN. No seo destas orga
nizacións discutiuse sobre violén
cia e non violéncia, sobre o servi-

zo- militar, sobre a abolición dos. 
exércitos, sobre mullere militaris
mo ... Toda unha escala de pen
samento pacifista. Na campaña 
anti-OTAN participou activamente 
o MOC, pésie as suas limitacións 
organizativas, e tamén o BNG 
máis a CNT. A derrota no re
ferendo da opción pacifista fixo 
que os comités foran esmorecen
do, pero deixaron un pouso forte 
de antimilitarismo. Como proba, a 
manifestazón en contra do Dia 
das Forzas Armadas no ano 
1984. O MOC e a CNT xuntaron 
cincocentas persoas en Compos
tela e catro mil na Coruña, noutro 
acto apoiado tamén por partidos 
e sindicatos. En Decembro dese 
mesmo ano aparece~ a · Lei de 

Futuro sen armas 
A anunciada desaparición do 
Servizo Militar Obrigatório antes 
do 2004 e a conseguinte prof&.
sionalización das Forzas Arma
das completan ·o novo panora
ma ao que se enfrenta o move
mento antimilitar galega. Certa
mente, esta medida unese á 
aplicación do novo Código Penal 
e á tentativa do governo de re
ducir o eco social da insubmisión 
e favorecer asi o esquecemento 
dos insubmisos presos. Todo · · 
aderezado coa integrazón do 
estado español na estructura mi
litar da OTAN. A cambiante si
tuazón esixelle a,o Movimento 
Antimilitarista Galega un golpe 
de timór¡. Asi o entenderon xa 

na ANOC, onde xa se prepara a 
máis ambiciosa das. campañas 
realizadas até o de agora: Ob
xecta ao militarismo español. 
Nen obrigatorio nen profisional; 
abolizón do Exército. O dbxecti
vo é artellar o movimento nunha 
clave que. vaia máis ala do es
trictamente represivo. A coxuntu
ra apreséntase como desfavorá
bel, polo que ten de desmobiliza
dora a supresión da mili. Nem
bargantes a ANOC vai tentar 
transladar á sociedade novas 
contidos antimilitaristas. Para is
to asesorará á povoación sobre 
insubmisión e obxeczón, pero 
tamén denunciará ante a socie
dade o militarismo español e os 

A Guerra do Golfo 

A entrada nos noventa veu 
acompañada pola criazón de no
vas colectivos, como Estudantes 
Antimilitaristas na Universidade 
de Santiago ou o Colectivó Antr:. 
militarista de Verin. Pero o feíto 
fundamental neste comezo da 
decada ia ser a Guerra do Golfo. 
Galiza contemplou no ano -91 
manifestazóns de case vinte mil 
persoas, aparición de platafor
mas cívicas, implicación de sindi
catos e forzas políticas ... A so
ciedade toda enfrentouse á gue
rra contra o lraque, desatada po
los EELJU co apoio dos seus 
aliados occidentais, entre eles o 

valores negativos que trae consi
go: machismo, hierarquía, opre
són económica ... As tarefas in
formativas pretenden contar co 
apoio de organizacións políticas, 
estudiantís, sindicais e de ensi
no. Todas estas aczóns non es
queceran aos insubmisos pre
sos nen as mobilizacións na rua. 
O óbxectlvo concreto é darlle a 
volta aos números do ano 96: 
14.000 quintos por 325 obxec
tores e un número indetermina
do de insubmisos. Pero as are
las aQtimilitaristas son máis 
amplas e pretenden conscien
ciar á sociedade do positivo 
dun futuro sen armas , sen · 
exércitos e sen guerras.+ 
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governo español. A carón deste 
fenómeno comezou a aumentar 
o número de obxectores. Para a 
administración non tardaría en 
ser un problema o atapar prazas 
para á Prestazón Social Substitu
tória para todos os que optaban 
pala obxección. Medra asi mes
mo a credibilidade social na in
submisión e aumenta o número 
de insubmisos. No ano 92 cám
bia a lexislazón coa entrada en 

~ vigor da Lei de Servizo Militar, 
que trasladaba a figura á xuris
dicción civil. Nese mesmo ano 
nace a Asociazón de Familiares 
e Amigos de Obxectores e ln
submisos (AFAOI), plataforma 
de apoio anti-represivo e para 
apoiar a imaxe social da insubmi
sión. Mália todo, a sua acti"vidade 
nunca acadaria o suficiente rele
vo. Pola sua bandaJ as aczóos 
da ANOC acadan unha recom
pensa . en 1993, cando a Asem
blea récebe unha mención espe
cial nos prémios Xustiza e $ocie
dade. Mentres, os encadeamen
tos non cesan durante este tem
po e no 94 mil cincocentas per
soas berran Nengun castigo para 
os insubmisos en Compostela. 
Nese intre, a reforma do Código 
Penal comezaba a erguer a sua 
sombra e a ANOC analiza a si
tuazón nunhas Xornadas. 

Xa en 1995, tres mil persoas ma
n ifestáronse contra a mili e a 
PSS. Mais a ANOC presentaba 
sérias eivas de organización. lsto 
tentouse solucionar na 111 Asem
blea Nacional, na que se dotou 
dunha liña ideolóxica e dunha es
tructura forte e operativa. Pero a 

· orientaGión claramente naciona
lista que adoptou a ANOC fixo 
que os anarquistas e o MOC de 
Vigo se distanciasen da organiza
ción. Nembargantes a colabora
ción seguiría senda constante no 
futuro. Iniciase tamén unha cam
paña para implicar as mulleres na 
loita pola insubmisión. Neste pe
riodo a critica ao caracter coerciti
vo da PSS aumenta moito e o 
Movemento Antimilitarista Galega 
lenta concienciar á sociedade e 
ás diversas organizacións políti
cas e sindicais da inxustiza que 
supón cumprir calquera servizo 
de xeito obrigatório. Por este mo
tivo a ANOC critica especialmen
te á Universidade e tamén ao 

· BNG,_por ofrecer alguns conce
llos governados pola frente pra
zas para prestacionistas. 

O novo Código Penal entrou á fin 
en vigor no ano 96. Nel, a pena 
para os insubmisos á mili segue 
senda a cadea, pero para os que 
se neguen a facer a PSS haberá 
penas. de inabilitación e multas. 
Estas medidas son contestadas 
por tres mil pérsoas nunha Mani
festación Nacional en Cor:nposte
la. E catro mil serán os manifes
tantes q~e apoien a Elias Rozas 
e Ramiro Paz no ano seguinte. 
Estes mozos foron os primeiros 
de todo o estado en declararse 
insubmisos nos cuarteis. Esta es
tratéxia pretende manter a reper
cusión social da insubmisión fron
te ao novo Código Penal, Elias e 
Ramiro foron condeados en Con
sello de Guerra a dous anos e 
médio de cadea. Actualmente 
cumpren a sua pena en Alcalá d!3 
Henares, apoiados desde fóra 
polo antimilitarismo galega.+ 
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-Fraga foi o único presidente autonómico ausente do d.ebate 

Madrid pecha a reforma do financiamento 
sanitário co siléncio da Xunta 
-O- PAULA CASTRO 

O governo do PP. en Madrid 
conseguiu pechar o acordo 
para a reforma sanitária. Nen
gun representante do governo 
galego defendeu as necesida
des financeiras do Servizo 
Galego de Sanidade (SER
GAS), condicionado pola :-dis
persión xeográfica e o enve
llecimento da povoación. Os 
incrementos orzamentários 
apresentados polo consellei
ro de Sanidade, Xosé Maria 
Hernández Cochón, como un 
grande logro, porque dotarían 
ao sistema de "suficiencia fi
nancieira e estabilid~de", re~ 
sultan de aforrar cartos nas 
baixas por enfermidade trari
s itóri a e na retirada dunha 
lista de medicamentos, que 
poderia chegar até os 1.500. 

Olaia Fernández Davila no de
bate que por vez primeira se 
daba no parlamento galego a 
respeito dun nov.o modelo de fi
nanciamento con importantes 
repercusións para Galiza. 

Pésie todo, Hernández Cochón 
resaltaba o incremento orza
mentário resultante do aforro 
de 40.000 millóns dé pesetas, 
que sairán da Jedución das in
capacidades transitórias, que 
para o governo central, e en · 
consecuéncia para o galego, 
son na sua rnaior parte fraudu
lentas. Outra importante parti
da, que o governo Aznar" quer 
facer chegar aos 65.000 mi
llóns de p~setas, procederian 
da exClusión da cobertura da 
Segurida_de Social d.un listado 
de medicamentos, ainda sen 
precisa~. que pod~rian ascen
der até os 1.500 fármacos. Coa 

dad e poderia ' incrementarse en 
256.000 millóns de pesetas de 
terse- reclamado a débeda his
tórica existente antes de reali
zadas as· transferéncias. Unl"la 
cantidade "que non dicimos nós 
senón que son dados proce
den.tes de instáncias oficiais", 
indicou a· parlam·entária na
cionalista. 

"Mentres no conxunto do esta- prórroga da pártida anterior 
do dábase un ·debate político, xunto co aforro ne~tes concei- · 

O BNG entende que o sistema 
sanitário gal·ego precisa dun 
maior financiamento para facerlle 
frente á reforma dos servizos de 
atencion primária, "cunha insufi
ciente infraestrutura" e que o go
verno gal ego ·non def ende u crité
rios co·mo a dispersión xeográfi
ca ou. o envellecimento da povo
ación. "Se se ponderasen estes 
critérios teria que incrementarse 
esta cantidade en 26.000 millóns 
de pesetas máis, pero non foron 
defendidos porque estaban máis 
interesados en que o governo 
amig.o-aéadase un bo acordo", di 
Fernánqez Davil?. aqui sabiamos da reforma da tos e ·a.lguns·· outrps recursos, 

sanidade através dos méios de Galjza contaria para financiar a 
comunicación. Outros presiden- sua rede sanitária, cuns fundos Pola_sua· b~nda, o portavoz tjo 

grupcr·socialist?, Emílio Pére-z 
Touriño, exp~aba que par~ o 
seu grupo o acorde de financia
mento non só "insatisfai a todas 
as. comunidades senón que aten
ta contra os princípios de equida
de e solidaridade". • 

tes de comunidades autóno·- : ·de máis de tres billóns e médio 
mas estaban presentes, pero de pesetas. 
Fraga era o gr~nde ausente. 
Non dixo nada nen presionou 
para que "esta financiación fose 
a máis acaida para o país", 
as~guraba a peputada do BNG, 

Débeda histórica 

Sen embargo,. Olaia Fernández ' 
D~vila a~·egura que esta canti-
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Galiza nun periodo 
histórico de seu 
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A REVISTA TERRA E TEMPO ESTÁ Á 

VENDA NOS SEGUINTES LOCAIS 

VIGO 
Libraria 'Ir Indo" 
Galerias rua Príncipe 
Librarla •Cartabón• 
Rua Urzáiz 125 
Prensa Mundial 
Rua Velázquez Moreno 
-Quiosque 'Raquel" 
Praza España 

AGUARDA 
Quiosque "Cucadas• 

REDONDELA 
. _Libraría 'Retrinco• 

OURENSE 
Libraría 'Torga" 
Rua da Paz, 12 

WGO 
Libraría 'Galerla Sargadelos" 
Praza Santo Domingos, 4 

· Lil:iraria "Souto" 
Praza Maio'r, 14 
Librarla "Biblos" 
Doutor Fleming, 1 

SANTIAGO 
Librarla "Coucelro" 
Repúb.lica de El Salvador, 9 
Libraria "Pedreira"· 
Rua do Home Santo 
Libraría "Follas Novas" 
Rua Montero Ríos, 37 
Quiosque "Ártico"· 
Ruado Vilar 
Librarla "Galerla Sargadelos' 
Rua Nova 

A CORUÑA 
Librarla '"Couceiro" 
Praza do Li~ro, 12 

RIBEIRA 
Librarla "Cousas" 
Rua do Malecón. 11 . 

FERROL 
Librarla "Índice" 
Rua Españoleto 
Libraría "Galerla Sargadelos" 
Rua Dolores 
Llbraria "O falar non ten cancelas• 
Rua Galiano 

PONIEYEDRA 
· Librarla "Paz" 

MARIN 
Libraría "Garcia" 

( . 

31 DE DECEMBRO DE 1997 

O negócio 
dos nacionalismos 

MANUELCAO 

En cerra ocasión, · nunha tertúlia radiofónica, interveu unha 
ouvinte para se interesar palas posíbeis solucións a un proble
ma grave que afectaba aos veciños dun inmóbel debido aos 
cheiros insoportábeis ocasionados por un establecemento adi
cado á reparación de veículos. Sulprendidos, os · tertulianos 
non souperon que dicer ante tan nímio problema, enfrascados 
como estaban en dilucidar cuestións de alta política que, en re
alidade, sempre versan sobre os mesmos temas: os nacionalis
mos basca e catalán. Dia a dia e sen descanso estase a criticar, 
ridiculi.zar e, á veces, crirninalizar ao nacionalismo moderado 
de CiU ou PNV desde os rnéios de comunicación estatais, e 
particularmente, desde os méios públicos. Por certo, agora pa
rece claro que o modelo do PP só aspira a ser unha continua
ción do período de 40 anos de franquismo adoptando o méto
do de imposición clásico: a lei e a propaganda. 

Mais, voltando ao anterior, interésanos resaltar a grande utilida
de que ten pasear a pantasma dos nacionalismos para as clase 
dominantes do que non son as comunidad autónomas históri
cas. En efecto, España é un país moi desequilibrado desde o pon
to de vista industrial e só unha parte d mesm avanza cunha 
cerra fortaleza desde o ponto de vista económico. As eternas re
volucións ou reformas pendentes en Castela e Andalucia, pen
dentes seguen e xa ninguén as reclama. Os grupos diri:xentes des
tas rexións mantéñense cómodos e á povoación só lle queda emi
grar ou esperar as esmolas que se lle van sacando ás rexións máis 
ricas do Estado e de Europa. Grandes proprietário terratenentes 
rendistas e especuladores inmobiliários, xunto con incru tacións 
dos negócios ilegais manexan con tranquilidade unha sociedade 
adormecida pala oportuna aparición dun inimigo interior abane
ado insistentemente por uns méios de comunicación nos que 
grandes persoeiros ligados directamente á nobleza feudal e te
rratenente teñen unha participación moi activa e respeitada. 

'P odémonos atapar denostando aos 
"fenícios cataláns e aos xesuítas 

bascas" a membros importantes de 
partidos que van desde a esquerda á 

extrema direita" 

Hai que recoñecer que este éxito mediático e político é total e así 
podérnonos atopar denostando aos "fenícios cataláns e aos xe uí
tas bascos1

' a mernbros importantes de p~rtidos que van desde a 
esquerda á extrema direita apoiados por marqueses, condes e xor
nalistas famosos. O negócio dos nacionalismos é excelente, pois 
permite adiar ou non dar resposta aos problemas sociais e econó
mk:os reais da maioria da povoación. Mesmo dar canta da xes
tión das diversas institucións queda nun segundo plano <liante do 
problema dos nacionalismos. As persoas poden ou teñen que atu
rar o trapicheo, a corrupción, a auséncia de infraestnituras, os pro
blemas de tráfiéo, os desastres naturais, a ineficiéncia dos servizos 
públicos, etc., pois sempre aparecerá oportuna algunha reclama
ción de Pujol ou unha "saida" de Arzalluz para coesionar a toda a 
clase político-mediática e minimizar os graves problemas estrutu
rais que afectan en exclusiva á España centralista tradicional. 

Tal vez, por iso, non sulprende que Mário Conde ti vera corno 
gran obxetivo converterse nun propriei:ário terratenente para 
codearse coa nobleza e as "famílias" que controlan España. Ba
nesto tiña un grande grupo industrial que non dub.idou en li
quidar a bon prezo sab,edor de que o poder aqui non radica ne
se tipo de actividades.• 
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Na morte de Cornelius Castoriadis, 
ou Socialismo ou Barbárie · 
-e>- X.E. ACUÑA 

En 1949 cando Galicia sobrevi
vía aínda nas piores noites do 
franquismo, publicábase en 
Francia o primeiro número de 
Socialisme ou Barbarie, revista 
animada por un grupo de inte
lectuais marxistas anterior
mente deslumbrados polo 
trosquismo e que agora -supe
ra do o trauma da 11 Guerra 
Mundial e· a etapa de resisten
cia ao nazismo- retomaban 
con novos argumentos a crítica 
do sistema politico que se de
senvolvía na Unión Sovietica. 

Entre os restos do desmante-
1 ad o e acosado movimento 
obreiro galego a crueza da re
presión furtáballe posibilida
des reais de acedar ao mes
mo debate nunha realidade de 
desorganización nas fábricas 
e de acoso e división na gue
rrilla. Semellaban quedar lon
xe aqueles anos nos que o in
forme de A. Pestaña sobre a 
súa estancia en Rusia no 
1921 impactaría fortemente 
nos sindicalistas ligados á 
CRG-CNT -xa vinculeiros da 
crítica bakuninista decimonó
nica- ou a influencia que a es
q ue rda comunista catalana 
-por man de Nin, Maurín ou 
Andrade- coñecedora da opo
sición obreira en Rusia exer
ceu en militantes obreiros co
mo Luís Rastrollo ou intelec
tuais galegas da talla de E. 
Granel! ou -sobre todo- Fer
nández Sendón (Fersen) . 

Superada a crítica do próprio 
Trosky e as dos seus, ben ce
do , divididos seguidores os 
homes de Socialisme ou 
Barbarie beben sen reparos 
nen sectarismos en fontes non 
habituais e até o momento 
despreciadas polas organiza
cións comunistas de obedién
cia staliníana. Resgatan infor
macións das loitas nacionais 
en Ukraina ou a represión dos 
consellos obreiros através de 
autores como Volin ou Archi -

DA 
TERRA 
ASIBAlalu\DA 

Atrancos 
para unha 

. 
na1 
adolescente 
en 

' 

Redondela 

O Maio do 68 non foi proclive ás ideas de Castoñades. 

nov , toman en consideración 
as rupturistas análisis de A. 
Ciliga ("a burocracia non se li
mita a oprimir as masas, tai 
sair das súas fileiras aos me-

Tareixa Santos e a sua família 
levan tres anos vivindo en Re, 
dondela, de onde é o seu home, 
tras pasar varios anos en Ma, 
drid. Hai cinco meses, a filla 
menor de Tareixa, de dezaseis 
anos, tivo un nena Desde este 
momento todos son atrancos 
nos servizos sociais para percu, 
rar unha axuda para criar aoca, 
tivo. O home de Tareixa, pen, 
sionista, cobra 76.000 pesetas 
mensuais, cantidade que non 
abonda para os gastos de alu, 
guer do piso, facturas ·e comida. 
"Antes de ter o nena, tanto nos 
servizos sociais como nas aso, 
ciacións pro vida de Madrid, 
animaron á miña ·fiUa e prome, 
téronlle leite e pañais para os 
oito prirríeiros meses do neno", 
sinala Tareixa, quen lembra a 
"miserábel canasta que lle en, 
tregaron en Adevida, xa que 
mellor roupa para o bebé atopa, 
ria no lixo". · 

A família atópase nunha situa, 

llores, e convérteos en xefes'j 
ou Amadeo Bordiga e retoman 
o labor intelectual e militante 
de marxistas convencidos co
mo Karl Korsch, P. Mattick e 

ción económica ben difícil. No 
concello de Redondela o requi, 
sito de levar cinco anos empa, 
droados na vila é un impedi, 
mento para obter axuda. "O 
meu home é de aqui e levamos 
máis de vinte anos vindo a Re, · 
dondela", di Tareixa. Hai máis 
de cinco meses que no concello 
quedaron encarregados de ela, 
borar un baremo para outorgar 
unha axuda á famfüa de Tarei, 
xa. "Ainda non obtemos res, 
posta. Só serian tres mil pesetas 
por fillo t"!lenor de idade", di. 
Tampouco poden acceder a un, 
ha vivencia. "Xa avisei a asís, 
tenta social que non me envíe a 
ver pisos, que se supoñeri de fa, 
cil acceso, e para os que hai que 
pagar ao mes 60.000 pesetas . 
Eles xa saben que non cobra, 
mos máis de setenta e cinco", 
conta Tareixa. Coa família vive 
António Varón, un home vello 
de Madrid que cobra 39 .000 pe, 
setas de pensióq e s;ontribue ao 
alµguer da vivenda . . Tamén so, 

sobre todo Anton Pannekoek. 

De feíto-;- nas páxina.s da súa 
publi,cación homes como Paul 

_ Cardan, Claude Lefort ou Pie
rre Chaulieu foron anunciando 
con antelación sistemática boa 
pa,rte do que despois se con
verteu.en condena·e auto de fe 
cando a celebración do XX 
Congreso de PCUS en 1956. 
Ano que marcou o movemento 
comunista intern¡:icional logo 
da invasión m"ilitar. de Hungría, 
momento histórico tamén de vi
tal importancia ao ser Castoria
d is e os seus compa.ñe~ros 
quen de denunciar o carác.ter 
imperialista da agresión contra 
a nacionalidade maxiar. Como 
tamén o fixeron -mentras o 
Partido Comunista Francés ob
servaba un silencio Qómplice
nos primeiros momentos das 
guerras coloniais en Arxelia e 
Vietnam ou informando de con
flitos nas nacións que compu
ñan a Unión Soviética. Un ele
mento de información que se 
lle furtar'a a todas-as esquer
das -incluídas as nacionalis
tas- practicamente até a caida 

· do réxime soviético tras Gorba
chov. 

O Maio do 68 francés ao con
trário do que puidera semellar 
polo sua suposta fasquía anti
bu rocrática e antiautoritário 
significou un atranco para o 
desenvolvemento das ideas de 

· Casforiadis. Só certos grupos 
tomaron en consider.ación as 
experiéncias teóricas de So
cialisme ou Barbarie e, logo da 
desaparición· da revista en 
1967, de obras como La so
cieté burocratique editada por 
Castoriadis en 1973. No Esta
do Español non é desdeñábel 

• a recepción transversal do 
pensamento de Cardan, Lefort, 
Chaulieu e o próprio Castoria
d is en líder.es e pensadores 
esquerdistas dos anos sesenta 
e setenta como Fernando Ariel 
del Val, E. Fioravariti, l. Fer
nández de Castro ou X. Bera
mendi. • 

bre os papeis a família poderia 
receber unha axuda económica 
por convivir con el. 

A filia de T areixa, nai do cati, 
vo, ven de deixar cuarto da 
ESO no instituto de Chapela. 
Chamárona da oficina do 
INEM para incorporarsé nunha 
fábrica de confecc.ión de roupa 
en Redondela. T raballa das seis 
da mañán ate as duas da tarde e 
nestes dous primeiros meses le, 
va cobrados 35.892 pesetas po, 
lo seu contrato de aprendizaxe. 
Oisque vanlle equiparar agora 
ao salário mínimo interprofe, 
sional. Todas. as tardes fai ho, 
ras extras das que hai uns dias 
veu o primeiro resultados: duas 
mil pesetas. Sáenlle a cincuen, 
ta pesetas á hora. Tareixa só 
quer saber "con quen h ai que 
dar para que entenda que asi 
non se pode criar a un neno e 
que é moi triste que a miña f¡, 
lla teña que traballar por eses 
cartas".• . · 
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A nova· 1ei de catalán 
introduce este idioma 
nas empresas 

o Martes 30 de Decembro' foi 
aprobada a Lei de Política Lin
güística de Catalu.ña cos "'.Otos 
a favor de CiU, PSOE, Partit 
perla Independencia e Iniciati
va per Catalunya-Els Verds. 
Votaron en contra por razóns 
apostas o PP e Esquerra Re
publicana. O texto lexislativo 
foi elaborado de man~ira con- -
xunta a partir dunha proposta 
da conselleria catalana de Cul
tura e ten como eixo o fomento 
do idioma en todos os ámbetos 
sociais. Dese·xeito-, os funcio
nários utilizarán o catalán con 
-preferéncia tehdo a abriga da 
cómpeténcia lingüística, as 
empresas públicas emitirán as 
suas facturas neste idioma e 
as etiquetas dos prodvtos con 
denominación de orixe deben 
ir en catalán. U.n d,os apartados 
máis interesantes que preve a 
lei é o referido a meios de co
municación: te.levisións locais e 
por cabo teñen que emitir en 
catalán un 50% da produción 
própria, ao igual que as emiso
ras de FM. A anterior lei do ca
talán foi aprobada en 1983 e 
considerase "superada".• 

Estudantés da Coruña 
peden a re6rada 
de cartaces sexi·stas 

O colectivo Estudantes Inde
pendentistas denunciou a 
existéncia de cartaces sexis
tas mesmo na Universidade 
da Coruña. Este colectivo es
tudantil sinala concretamen
te uns reclamos para unha 
festa da Faculdade de Socio
loxia nos que se utilizaba a 
muller de xeito "indignante" 
e outros empregados na rá
dio universitária. Os EIS coi
dan que a Univ.ersidade non 
pode acoller nen financiar . 
este tipo de iniciativas que 
son "as vias de promoción 
do sistema patriarcal". Por 
outra parte, na comarca do 
Barbanza, vense de 
constituir a asembles de mu
lleres de Galiza Nova. Este 
grupo de mozas solicita cen
tros de prevención de emba
razos non desexados e eñfer
midades de transmisión se
xual, asi como unha partici
pación igualitária de homes e 
mulleres na sociedade. • 

Meirama e As Pontes 
entre as catro térmicas 
que máis -contaminan 
en Europa 

Hai catro centrais térmicas en 
Europa que producen unha 
contaminación por riba dos ní
veis de seguridade, trátase das 
de Cádiz, Andorra, Meirama e 
As Pontes. O feito foi denuncia
do pala deputada socialista 
Carme Marón, que foi ponente 
da lei que estabelece as 
sancións para as empresas 
que emitan substáncias que 
danen a capa de ozono. 
Segundo Marón, a leí , que está 
en trámite de aprobación no 
Senado, cobre un valeiro legal 
e inclue multas de até douscen
tos millóns de pesetas.+ 
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lgrexa e Governo enfréntanse pala implicación do PRI na matanza de 45 persoas 

Miles de labregos de Chiapas fuxen ás zonas 
.. 

zapatistas por medo aos paramilitares 
Perto de cinco mil labregos 
indíxenas fuxen das suas vi
las dentro do estado mexica
no de Chiapas tras a matan
za do Luns 22 de Decembro. 
Corenta e cinco persoas, in
díxenas tzotziles, resultaron 
mortas dentro dunha igrexa 
de Chenalhó polo ataque de 
civiles armados; oütras vinte 
resultaron feridas de ametra
lladora. Levaban días fuxidos 
das suas aldeas pola perse
cución dos parami"litares. 
Despois dos asasinatos, 
continuan as detencións, 
entre as que se inclue a do 
alcalde de Chenathó, perten
cente ao governante Partido 
Revolucion·ario Institucional. 
Para os labregos de Chiapas 
a responsabilidade perten
ce ao Governo de Ernesto 
Zedillo: a lgrexa deste esta
do tamén se enfrenta ao PRI. 

Dous dias antes da matanza, o 
presidente mexicano Ernesto 
Zedilla asinaba en Managua o 
acordo de libre comércio con 
Amoldo Alemán, o seu. homólo
go nicaraguano. Ali sinalaba a 
falla de democrácia nalgt.Jns 
paises latinoamericanos e des
mentia a crise económica e so
cial de México. Sobre o conflito 
de Chiapas, Zedilla sinalou que 
"xa se atoparon os mecanis
mos para que non se repro_du
cise a violéncia". 

Tres dias máis tarde tiña que 
comparecer ante os mexicanos 
para explicar a_ matanza de 
Chenalhó. Horas antes, altos 
cárregos do PRI desmentian o 
seu vencellamento coa morte 
das corenta e cinco persoas; 
ainda non fora detido o alcalde 
priista da vila Jacinto Arias, 
acusado de instigar e armar 
aos asasinos. A comezos de 
Decembro, Arias asinara coas 
b~ses zapatistas un acordo de 
respeito mutuo e non agresión. 

Os labregos supervivintes sina
laron que "os priístas entraron 
na lgrexa do Atenal (lugar de 
Chenalhó) e comezaron a dis
parar". Segundo un labrego, 
que perdeu a nove familiares, 
os atacantes eran 60 homes 
que incluso dispararon sobre -
mulleres que se atopaban la
vando roupa nun regato ache
gado. O campamento do Ate
nal é o refúxio da organización 
non guvernamental As abe/las, 

_que acolle a indíxenas fuxidos 
palas ameazas de violéncia. 
Por esta razón , Samuel Ruiz 
Garcia, bispo de San Cristobal 
de las Casas, sinala que· o ata
que era evitábel. Outro crego, 
Gonzalo ltuarte, secretário da 
comisión nacioñal da interme
diación para· a paz en Chiapas, 
sostén que avisou horas antes 
da matanza ao subsecretário 
do governo en Chiapas para 
que enviara as forzas de segu
ridade a Chenalhó .. "Non se fi
xo nada para, evitalo", di. ltuar
te engade que os tzotziles asa
sinados non eran zapatistas e 
tamén acusou aos paramilita
res priístas dos asasinatos. 

A prensa mexicana fixo un amplo desplege infonnativo sobre a matanza. 

Paramilitares 
en proxectos agrícolas 

quen sinala que as apre-
. ciación·s históricas dos confli
tos entre fam í-
lias son válidas 
pero non expli- . o PRI 
can os feítos ac-

mexicanos os que pensan que 
a investigación non chegará a 

nengunha reso
lución e que non 
se coñecerán 
aos responsá-

Os. datos sobre as vítimas 
mortais tardaron erí facerse 
públicos de maneira exacta no 
resto de México. Mentres, o 
PRI desmentia a implicación e 
sinalaba a outros grupos de 
presión como interesados en 
acusar ao Governo de Zedilla: 
a lgrexa e os caciques. Nos 
méios de comunicación, pren
sa dominada polo sensaciona-
1 i smo e badeas de telev'isión 
vencelladas ao partido guver
namental, lanzábase a versión 
de enfrentamentos econó-· 
micos entre famílias ademais 
de culpar aos zapatistas ·de 
manter a tensión en Chiapas. 

tuais. Ruiz sina
la que a matan
za enmárcase 
na "guerra de 
baixa intensida
de" do Exército 
mexicano contra 
as bases zapa
tistas dos Altos 
e do Norde de 

non perdoa as 
beis dos asasr
natos. 

críticas da lgrexa Do mesmo xeito 

d f. de pensar é o 
e e me aos subcomandante 

regos de Marcos, lider do 
C Exército Zapatis-
C h i apaS ·como OS· ta pola Libera-

, · ción Nacional, 
Ghiapas. sostens dos quen acusou di-

Para o fiscal en
carregado da In
vestigación, trá
tase dun "acto 

"g ru pOS rectament~ a Er
nesto Zed1llo da 

terroristas" situa~ión e .quen 
· considera mad-

Tamén recollia estos argumen
tos a fiscalía encarregada ·da 
investigación, os cales· foron 
rexeitados tanto por Samuel 
Ruiz como polo crego ltuarte, 

diabólico" par..a o 
que non hai ex-
plicación. Non é 
extraño que coa atitude da fis
calía , sexan moitos cidadáns 

B. LAXE 

Tres críticas ao discurso 
do Rei 

Os discurso de Nadal que pronúncia o Rei repeten os mesmos tó
picos desde hai vinte anos e os mesmos lugares comuns. Hai que 
afondar na estructura comunicacional, destripar as entranas das 
evidéncias para atopar a sustancialidade da própria -mensaxe que 
non deixan ver a faramalla de palabras repetida ano tras ano. 
Houbo, nesta ocasión, tres anacos do discurso a . analisar. O pri
meiro que só se referise a tres vítimas de ET A, esquecendo aos ou
tros dez que morreron no último ano. Precisament.e os tres que ci
tou coinciden en que, todos eles, son militantes do PP. Como ou
tro dos citados, Ortega Lara, esquecendo, a Delclaux, tamén libe
rado pero próximo ao PNV. Outra idea que abanea subrepticia
mente no discurso do Barbón é o chamamento a que non se fale 
do pasado, apelando ao espíri.tu constitucional (pacto), para o que 
tivo que adiantarse á celebrnción dos 20 anos. Unha terceira idea, 
digna de mencjón, é a de imputarlle o clima de crispación aos en
frontamentos políticos, algo que pode semellar non moi democrá
tico. Pero estes discursos só se critican coa boca pequena. • 

'!' ~: : 

m is íbel que se 
acuse aos zapa
tistas de dividir á 
povoación chia

pateca. Segundo Marcos, a di
visión dos labregos cos mes
mos intereses económicos, é 
dicir, o reparto xusto da terra 
nunha rexión moi rica en recur
sos, é a estratéxia das forzas 
despregadas polo Governo na 
rexión. O PRO (Partidó da Re
volución Democrática), na opo-
sieión, pediu a demisión do mi
nistro de seguridade e criticou 
"a inexisténcia dun estado de 
dir~ito" . 

O PRI non perdoa as críticas da 
lgrexa e define aos cregos de 
Chiapas como os sqsténs dos 
"grupos terroristas". Tanto o bis
po de San Cristobal, Samuel 
Ruiz, como o seu coadxutor . 
Raul Vera, pediron o desarme 
real do estado de Chiapas. "Te
rnos probas de que o grupo pa
ramilitar Paz e Xustiza recebeu 
unha subvención para proxec
tos agrícolas asinada non por 
un responsábel de agricultura, 
seríón por un comandante mili
tar. O Governo mexicano segue 
xogando, atranca o desenvolvi
mento dos acordos e, mentres, 
permite o xenocídio", di V~ra . • 
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Nace o 
Bloc Nacionalista 
Valenci~ 
a semellanza do BNG 

Un grupo de partidos 
nacionalistas valencianos 
veñen de constituir o Bloc 
Nacionalista Valencia co 
obxectivo de volver a entrar 
nas Cortes valencianas e 
configurarse como alternativa 
á direita arrebatando ao 
PSOE o papel de primeiro 

' partido da oposición. 

O dirixentes da nova 
formación aseguraron que 
pretenden "emular a exitosa 
experiéncia do BNG". A Unitat 
del Poble Valencia é o 
principal partido integrante do 
Bloc, que se define como 
nacionalista e de centro 
esquerda e que "non nega a 
especificidade política do País 
Valenciano". O primeiro 
obxectivo do Bloc é acadar 
entre seis e oito deputados 
nas Cortes e ser bisagra nun 
governo de coalición.+ 

Os unionistas causan 
vítimas mentres 
o Sinn Féin pede a todos 
ir ás conversas de paz 

Mentres vários pistoleiros 
unionistas realizaban unha 
matanza indiscriminada de 
nacionalistas irlandeses no 
Ulster --despois do 
asasinato dun dirixente 
unionista perpetrado polos 
excindidos do IRA, INLA-, o 
Sinn Féin chamou á calma 
de todos os sectores 
implicados nos 
enfrentamentos en Irlanda 
do Norte. 

A petición realizada pola 
forza política republicana 
inclue a invitación a todos 
as partes a participar nas 
roldas de negociación que 
comezan o vindeiro 12 de 
Xaneiro.+ 

Multitudinária 
manifestación contra 
o encarceramento 
da Mesa Nacional de HB 

Unha multitudinária 
manifestación percórreu as 
ruas de Bilbo o Sábado 27 de 
Decembro para protestar polo 
encarceramento dos 23 
intearantes da Mesa Nacional 
de Herri Batasuna. Sob o 
lema Solución democrática 
agora, necesitamos a paz, a 
marcha 9ontou coa presenza 
de ex membros da Mesa 
Nacional da coalición, ex 
presos da organización 
independentista ET A, alcaldes 
abertzales e P?cifistas. Por 
outra banda, HB apresentou 
un recurso ante o Tribunal 
Constitucional contra a 
senténcia da Audiéncia 
Nacional que ordena o 
encarceramento 
indiscriminado dos 23 _ 
integrantes da Mesa Nacional, 
acusados de colaborar con 
banda armada por proxectar 
un vídeo da ETA durante un 
mítin eleitoral. + 
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M in icen trais 
no Courel 
Actualmente hai vários proxec
tos de construción de minicen
trais hidroeléctricas na Serra do 
Courel, bosque catalogado polo 
Fondo Mundial de Conservación 
da Natureza, 
Adena, entre 
os cen bos-
ques europe
os que teñen 
un alto valor 
ecolóxico e 
que necesitan 
maior protec- · 
ción. 

Como veciño 
do Courel 
quero sumar
me a outras 
voces que ul
timamente ve
ñen manifes
tando a súa 
radical oposi

Sería unha 
aberración que a 
Xunta que ten 
un cartaz do 
Courelcomo 
promoción 
turística, 
concedese unha 
licéncia para a 
construción 
destas 

ción a tales minicentrais. 
proxectos que 
teñen un im-
pacto ambien-
tal enorme e que, de seren con
cedidas, constitúen unha agre
sión intolerábel a un dos espá
cios naturais máis importantes 
que ternos na Galiza, e que 
afectaría gravemente a un de
senvolvemento da zona en ba
se a potenciación dos seus va
lores ecolóxicos de cara ao tu
rismo rural. Sería ademáis unha 
aberración que a Xunta de Gali
cia, que ten un cartaz do Courel 
como promoción turística, con
cedese. unha licéncia para a 
construción destas minicentrais 
que non producen ningún bene
ficio social , acabando pola con
tra con valiosísimos ecosiste
mas fluviais, ao aproveitar as 
augas de pequenos ríos para 
producir un volume de enerxia 
mínimo, causando sen embargo 
graves danos a todo o contorno 
natural.• 

Vt ENTE REBOLEIRO 
(FERRAMULIN C UREL) 

Rondallas populares 
Antes de nada desexaria facer 
unhas correcións a un artigo 
aparecido no Faro de Vigo, do 
Domingo 21 -12-97, páx. 15, titu
lado "Las rondallas animan fa 
Navidad". 

1Q.'- As rondallas galegas típi
cas, folclóricas (mais abundan
tes en Vigo e concellos limítro
fes), non só actuan no Nada!, si 
se aproveitan estas datas, polos 
días festivos que ·hai: máis tem
po libre para os compoñentes 
poder ensaiar e actuar; diversos 
concursos e certames, maior fa
cilidade recaudatória, etc. 

2Q.- As rondallas típicas, folclóri
cas-autóctonas, non son "com-

ANOSATERRA 

Daniel 

parsas ruidoras", si poden selo 
as mal chamadas "rondallas" in
tegradas por banda de música," 
desfiles militares, emblemas 
franquistas, etc. Estas últimas 
"rondallas", seguen sendo ben
decidas por auténticos corruptos 
e usurpadores da cultura popu
lar galega en xeral. Estes enten
didos na matéria, non axudan a 
coller o bó ca-
miño a esas 
rondallas que 
andan pérdi
das na sua li
ña de traballo, 
os seus com
poñentes non 
teñen culpa 
algunha , o 
seu traballo e 
entrega hai 
que aplaudilo 
de igual xeito 
que admira
mos o traballo 
das auténti-
cas rondallas 

A maioria das 
rondallas, levan 
por uniforme 
unhacapa, 
cando deberian 
levar os traxes 
típicos da 
Galiza. 

galegas. Moitos directores e di
rectivos , callen a maioria das 
veces ese camiño equivocado 
por ignoráncia, e buscando o 
xeito máis rápido e fácil de orga
nizar a sua rondalla. 

32 .- A maioria das rondallas, le
van por uniforme unha· capa, 
cando deberían levar os traxes 
típicos da Galiza. Pero os anos 
da dictadura ocasionaron que 
as Rondallas desapareceran, e 
as que sobreviviron,. foron pros
tituidas e postas ao servicio do 
poder fascista-militar-clerical, 
que por desgrácia moitos que
ren restablecer hoxe en día no 
Estadó español. As Rondallas 

HAI CEN ANOS 
PERDEMOS CUBA. 

VOLVEU O MOMENTO 
DE ARMARSE CONTRA 

OS SEPARATISMO 

seguen levando capa, xa que 
esta sae moito máis económica 
para os compoñentes que o tra
xe tradicional. 

Na act.ualidade, trátase de re
cuperar a típica Rondalla, pero 
custa moito traballo , estarzo e 
éartos . Estas agrupacións a 
igual que outras folclóricas can
tan cun mínimo apoio ou nen
gun; senda a veces o seu tra
ballo pisoteado, chegando os 
seus compoñentes a desmorali
zarse, e abandonar esta labou
ra admirábel. 

A quen non lle gusta ollar e es
coitar as Rondallas como as 
de : O coto do Carballal , Abren
te de Peinador~ Zamáns, Hervi
lle, Peréíras , Atios, As Zoqui
ñas, C.C.D. Candean, C.C.R. 
Guizan, Beirán, Freixo, Cedei
ra, San Martín de Tameira, etc., 
e algunha máis que esquece
mos no tinteiro , e todas coa 
mesma característica básica: A 
gaita, como propulsora musical 
de todos os demais instrumen
tos autóctonos.• 

Mª REINA MARTINEZ QUINTAS 
(VIGO) 

Visión 
distorsionada 
de Lenin 
Vén de aparecer o número 6 do 
Abrente, voceiro de Primeira Li
ña, do mes de Decembro de 
1997. Neste voceiro dun partido 
definido coma marxista-leninista 
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inclue-se un artigo sobre a revo
lución rusa de 1917. 

~u , que cosideraba que o mar
xism-o-leninismo era algo sério, 
rigoroso e científico, choquei 
con que o asinan1e, Carlos 

· Morais, non analisaba correc
tamente cuestións tundamen
tais. Non entendo como un 
marxista-leninista pode escri
ber: "Unha (soa) persoa arras
tra ás forzas sociais dominan
tes", é non que as clases do
minantes sustentan no poder a 
unha cabeza visíbel, que no 
seu momento pode chegar a 
facer de cabeza de turco . Ora 
o autor é moi mal marxista, ora 
Ó marxismo anda nas últimas. 
Non entando como pode dicer 
que "foron os xenerais (antedi
luvianos) ·zaristas os que me-· 
teron a Rúsia na Grande Gue.: 
rra" e non que o lmpério Ruso 
veu-se envolto e preso palas 
presións do capital estranxeiro 
e do sistema de alianzas , com
plexo en extremo con Sérvia 
en primeiro grao e con Franza 
e Inglaterra en segundo. Como 
pode vostede pensar que foron 
as masas quen fixeron abdicar 
a Miguel e non a crecente bur" 
guesía rusa que xa cémtrolaba 
en 1914 o 59% do capital 
substancial en Rúsia? A maio
res hai erras suspeitosos, omi
sión de datos ou feítos, desvir
tuación de citas, dexcontextua-
1 ización de intervencións, 
erras, tamén de interpretación 
marxista da história. 

Ademais desta edición do 
Abrente, ternos que considerar 
outro tipo de material gráfico. 
Así, unha reproducción de Lenin 
nun hipótetico selo dunha hipo
tética República de Galiza, por
tando unha escarapela dunha 
bandeira galega coa estrela en
carnada (!?) ou neste artigo, no 
que por medio da distorsión, su
xestiona-se unha sobredimen
sión da obra de Lenin no trans
curso da revolución rusa, espe
cialmente na polémica con Ka
menev e con Zinoviev, a parte 
das citas de Lenin, nen resalta
das nen contextualizadas, fican
do así manipuladas. 

Fago-lle chamar a atención so
bre o feíto de que periodos tan 
interesantes como son os pro
cesos revolu- · 
cionários non 
teñen donas e 
menos aínda 

- son apropiá- Os procesos 
beis as f i g u - revolucionários 
ras históricas non teñen 
protagonistas 
deles. Lenin donos. 
non pode ser 
de ninguen 
máis que do 
POSRD (b) ou do PC (b) ou do 
PCUS. Os procesos revolucio
nários son para aprender deles, 
quen así o estime oportuno. Se 
vostede, por éasual coincidén
cia, se propuña difundir a revo
luci~n. rusa, recomende no seu 

1 
1 
1 
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e .:ca- e.J.ái cJ-o-~m:u/o-
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1 
Francisco Fernández 1 

1 del Riego,.novo 
1 presidente da Académia 
1 Galega, visi.ta a 
1 Francisco Vázquez. Non 
1 se sabe se o motivo da 
1 reunión (que non 
1 trasc~ndeu) era atraer 
1 ao alcalde ao 
1 galeguismo ou pedirlle 
1 cartas para retellar o 
1 edifício onde está a 
: académia. Del Riego 

1 exerce de diplomático e 
1 non quere que se lle 
1 alporice ninguén. A °Ver 
1 se se lembra dos 
1 nacionalistas; dos 
1 galeguistas (non 
1 históricos, senón vivos e 
1 practicantes.) ; das 
1 asociacións culturais, 
1 dos áutores proibidos, 
1 dos reintegracionistas. A 
1 ver se a sua diplomácia 1 
1 
1 
1 
•• 
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non escora só para a 
banda de estribm. 

Cada vez que a 
policia incauta un alixo 
de droga, o xefe de 
prensa da comisaria 
envia unha nota aos 
méios de comunicación 
que estes reproducen e 
que di, máis ou menos, 
así: "Aprendidos tantos 
quilos de droga e un ou 
dous teléfonos móbeis". 
Terian que renovar o 
estilo, porque iso de 
catalogar o teléfono 
móbil de arma de 
delincuentes ou de 
instrumento só ao 
alcance duns poucos, 
está pasado. 

O presidente 90 
Compostela, Xosé 
Maria Caneda, ameaza 
(durante unha charla 
pronunéiada no Foro 
Cívico da Coruña) con 
que vai retirar do 
estádio aos "drogaditos, 
melenudos e 
bloqueiros". Caneda 
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expresa, con grande 
sí ntese poética, o que 
hai non insconscente 
colectivo de alguns 
dirixentes do Partido 
Popular, que por liña 
directa que ven· da 
Falanxe, ocupan as 
directivas das equipas 
de fútbol desde un 18 
de Xullo do ano trinta-e 
tantos. 

O bispo de Chiapas, 
Samuel Ruiz, choraba 
ao falar da matanza de 
campesiños. Rara vez 
se sinte chorar a un 
bispo. Loubados señan 
os mandatários da 
lgrexa que ainda non 
perderon a 
sensibilidade sincera. ·. 

1 Hollywood pide 
1 guionistas con urxéncia 
1 . para compensar a falta 
1 de ideas. Os grandes 
1 estúdios están 
1 dispostos incluso a · 

pagarlle ben aos 
escritores. Pero atentos, 
porque eles marcan o 
tema: "ciéncia ficción, 
thrillers mooicos, 
histórias de amor e ás 
veces a f1listura dos 
tres". En todos debe 
haber un papel principal 
para "protagonistas 
masculinos fortes". É 

1 dicer, que en vez de 
que seña a boa 
literatura a que influa no 
cine, será o mal cine o 
que contáxie á 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- literatura. 

Nos conventos de 
monxas (cando menos 
nalguns) o belén está 
incompleto até _o dia 25, 
porque ó neno Xesús 
ainda non naqeu. Esa 
noite, as monxas 
colocan a peciña de 
barro que representa 
ao nena Deus. c 'on 
tanta precisión e 
realismo só lles falta. 

1 munxir a vaca. 
1 
1 . Pergúntanlle a Fraga 
1 pola galeguidade do 
1 Bierzo. O presidente da 
1 Xunta responde que 
1 non hai que fiarse das 

pintadas, nen do que 
reclamen minorías 
radicalizadas. Despois 
pergúntanlle se viste 
·moda galega.· E o home 
resposta que "a única 
moda que interesa é a 
das mulleres, ha, ha!". 
Con Fraga e Caneda 
soltos xa se entande 
porque .en Compostela 
non hai zoo. + 
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voceiro manuais ou outras 
obras, qu_e as hai a esgalla. 
Nemba.rgantes reitero que vos
tede dá unha imaxe distorxióna
da de V.I. Uliánov,. unha visión ~ 
interesada, tentando apropi~r-:se 
dela. 

Suso Sanmartin cessária e poda madurar um 
novo achegamento a nossa cul
tura, apresentando-lhe ante os 
olhos um mundo cultural fértil e 
extenso, abrangendo a Galiza, 
Portugal, Bré!sil e todo9 aqueles 
países de Africa. e Asia que 
tenhem como língua oficial o 
portugués (PALOP) . Esta é 
urna verdadeira fórmula de vi
da, nao de esmorecimento , li
mitando-se a espac;os geográfi
cos e políticos concretos. 

En fin eu- r~comendaría-.l.lé dei
xar este tipo de actividad.es .. e 
escreber noveliñas rosas -da-· 
quel revolucionário , porque é 
algo qüe se lle dá realmente 
ben: "A policía e o exercito ·non 
impede que o povo detrás de 
bandeiras vermellas cruce as 
pontes sobre o rio Neva e ocu
pe a Perspectiva Nevski can~ 
tando a Marsellesa ... A tropa 
non só se nega a disparar se
nón que confraterniza coas ma
sas e fusila aos oficiais". 

dlue bucólico para todo un mar7 
xista~eninista coma vostede!+ 

ALEXANDRE ÍNSUA MüREIRA 
(VIGO) 

Por um galeguismo 
pleno 
Este escrito pretende ser um 
chamamento ao reintegracio
nismo em geral com o fim de 
aglutinar as forc;as de dita mo-

. vimento, integrando-as no pro
jecto do MOL, e assim manter 
um ponto de referencia , urna · 
luz acesa que ilumine o camin
ho qu·e· tem de seguir todo o 
bom galeguista: a integrac;ao 
dentro do diassistema linguísti
co e cultural lusófono. 

É, portante, a defesa de um ga-
1 eg u i sm o pleno , o fim de um 
processo longo e paulatino que 
supóe derrubar dentro do nos
so esquema mental a fronteira 
política entre a Galiza e Portu
gal. E a partir de aí , de este 
continuum, reconstruir a nossa 
identidade cultural, ocultada e 
deteriorada polo projecto na
cional espanhol. 

Este modelo procurado polo 
M.O.L. distancia-se do promo
v1do palas instituc;óes o·ficiais 

do nosso país (que é tambem 
o defendido hoje polo naciona
lismo poiíticotJJ . O q_ue preten
dem é levar a 
cabo um pro-
jecto legitimi-
zador da nor- O 1-ma linguística ~ pape que 
e de um mo- cumprimos 
delo político- hoJ·e no MOL é 
cultural isola-
ci o n istas. o decaracter 
facto de 
ad o P ta r e m didáctico. 
para a língua 
galega a or-
tograf ia e o _ 
modelo morfo-sintáctico do es
panhol implica difundir urna lín
gua e urna cultura que seja fa
cilmente compreensible e asi
milável para _a Espanha (nao 
Hispania) e para os espanhois. 
Com isso permite-se que o 
passo do tempo acrescente a 

· influencia do espanhol sobre o 
galega. 

Perante este panorama que 
acabam_os de descrever, o pa
pe I que cumprimos hoje no 
MOL é de caracter didáctico. 
Entao, é preci:~o interactuar 

ENTEN, 
NO!!! 

com a ~ociedade galega, tendo . 
urna atitude aberta, fomentan
do o diálogo; dando a conhecer 
a cara oculta do galeguismo : 
Carvalho Calero, Viqueira, Ma
rinhas del Valhe, para que todo 
galega tenha a informac;áo ne-

FEDEERReS 

No traballo Xibraltar contra 
Oliven9a, publicado no nú
mero 81 O, o suliñado de re
dacción que precisa sobre a 
fotografía de satélite de Por
tugal a situación de Oli
Venc;a, non se corresponde 
coas cordenadas reais da 
comarca portuguesa anexio
nada por España en 1801 . 
O circo aparece ao norte de 
Olivenc;a, na fronteira con 
Castelo Branca mentres Oli
venc;a está máis ao sul , na 
beira de Estremoz. • 

Para os interesses menciona
dos queremos contar com a 
ajuda de todas aquelas pesso
as que se podam aderir a este 
galeguismo, tomado com toda 
a sua plenitude, procurando su
perar os escolhos do reintegra
cio nis m o histórico . Evitemos 
entao o sectarismo, procurando 
achegar-nos a sociedade . E 
nao reproduzamos esquemas 
herdados do jogo político tra
tando de impar um critério de
terminado, bem de caracter lin
gu ístico (dicotomia áo/om), ou 
pol ít ico (naci on al is mo 
galega /nac ion alismo po rt u
gués). Nao esquezamos, como 
já ternos dita, que o MOL tem 
um projecto sério, de caracter 
fo rmativo e de base, fazendo 
fortalecer os alicerces para que 
o pavo livremente evolua. 

Actualmente no MOL estamos 
levando a cabo urna série de 
projectos que pretendem divul
gar e dinam izar o re integracio
nismo . Necess itamos da t ua 
colaborac;áo. Para qualquer in
formac;ao, dirige-te ao aparta
do de correios 27 de Tui, c.p. 
36700.+ 

Luís MA<;A.s LóPEZ 
(PORTAVOZ NACIONAL 

ooMDL) 

(1) Esclarecemos que as for9as maiori
tárias do nacionalismo galego defendem 
um jeito de isolacionismo (a chamada 
norma oficial estendida, já que cada vez 
tem menos presenc;a a normativa de 
concórdia) como um passo intermédio. 
Mas ao seguir urna dinamica na que se 
corre o risco de perder o norte cara ao 
rei ntegracionismo; considerando este 
um movimento fracasado, inviável e com 
po uco rendimento po lítico, este passo 
intermédio, muito possivelmente !icaria 
em ponto final. 

A NOSA TERRA oférécel!e aos leitores os mellores viñas galegas cun 20% de descanto. 

PREZO DE VENDA CO IVA E 

TRANSPORTf. INCLUÍDO. 

DESCONTO XA APLICADO. 

Ü S PEDIMENTOS PARA FOHA 

DE G ALIZA TERÁN UN INCREMENTO 

DE 500 PTA./CAfXA . 

DE TER ALGUNHA DÚUTDA, 

CHÁMENOS PO R TELÉFONO E 

ATENDERÉMOLO GUSTOSAMENTE._ 
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Sobre estas liñas podemos ollar obras de Maruxa Mallo e Lugris, abaixo, de Arturo Souto. 

Rota polas cidades através 
de tres figuras claves da nosa plá-stica 
Souto na Coruña, Lugris en Compostelq_ e Mallo en Lugo 

-0- CARME VIDAL 

Arturo Souto, Urbano Lugris e 
Maru:xa Mallo son as tres figu, 
ras arredor das que se artellaron 
tres mostras artísticas ,todas por 
iniciativa privada, que se poden 
visitar na Coruña, Compostela 
e Lugo. Con traxectórias mar, 
cadas pola ditadura franquista, 
,Souto e Mallo viviron o ex:ílio 
e a Lugri impediulle un de, 
senvolvimento próprio, as ex, 
posicións dan conta da sua 
obra e ofertan unha nova opor, 
tunidade para valorar a tres 
do arti ta clave da nosa his, 
tória cos que ainda existe un, 
ha débeda de recoñecimento. 

A rno era da bra d Urbano 
Lugri , rganiza a pola Funda
ción aixa alicia, e tá aberta 
até fin de Febreir no Auditó-· 
rio d Galiza d Comp stela on
d r cala desp is de ter sido ex
p ta n Madrid. A sua sinacura 
amparada na in eparábel áncora 
perc rre un mund máxico que 
s pode visitar na sala composte
lá onde os elementos marítimos 
,cunchas, golfifios, barcos, velas, 
baleas ... -, debuxado até o infi
ni to, marcan o imaxinário de 
fantasia e cor creado polo artis
ta. A retrospectiva de Lugris re
cupera un pintor pegado á mar, 
fundamental na nosa arte plásti
ca e que, para o comisário da 
mostra, o tamén artista Antón 
Patiño pasa "a cumprir un papel 
singular dentro da arte ibérica e 
europea vencellado ao move
mento de realismo máxico de 
entreguerras" camiño de ocupar 
o lugar que merece na historio
grafia europea. 

En Lugo é a obra da artista Ma
ruxa Mallo a que se volve mos~ 
trar despois da exposición que 
hai máis de catro anos inaugura
ra o Centro Galego de Arte 

Contemporánea, sendo das pou, 
cas figuras galegas que viron 
neste espazo a sua obra recollida 
á maneira de mostra amolóxica. 
Pouco máis até o de agora, a ho, 
menaxe rendida á pintora por 
Alecrin e o recordatório da 
Xunta ao incluila no cademo 
"Tempos de Pintura". 

De Maruxa Mallo póde e ver na 
Galería Sargadelos de Lugo un
ha colecc;.ión de gravados, lito
grafías e libros adicados xunto 
co exemplares da Revista de 
Occidente, á 
que estivo tan 
ligada a artista 
A mostra esta
rá aberta até o 
dia 7 de Xa
n iro coa par
ticularidade de 
t da a expo-
icións organi

zada por Sar
gadelos de que 
despois pasará 
por todas as sa
l as que ten 
aberras, tanto 
no país -a se
guir poderase 
ver en Vigo
como en várias 
capitais euro
peas. Textos 
de Isaac Diaz 
Pardo, Uxio 
Granell, Fausto Galdo, Luis Se
oane, Xosé Vázquez Cereijo e 
Segundo Saavedra conforman a 
publicación feita para a ocasión 
xunto cun cartaz no que se reco
lle un debuxo de Granell sobre a 
pintora surrealista. N acida en 
Viveiro, Mallo pasou boa parte 
da sua vida afastada de Galiza, 
maiormente en Madrid e Bue
nos Aires, onde pasou un longo 
exílio. Na sua volta a Madrid a 
artista atopouse un panorama 
que describiu da seguinte ma-

neira: "os meus amigos· estaban 
enterrados ou desterrados e eu 
soa no Hotel Palace, e as gale
rías cheas de pinturas informa- · 
listas". 

A figura e o vangardismo de 
Mallo sorprendeu á inteléctuali, 
dade do momento -grupos de ar
tistas e escritores, en' especial 
vencellados tanto á Residéncia 
de Estudantes como á Revista de 
Occidente-, singularmente sen
da muller, que -lle adicou nume
rosas publicacións e valorou o 

rompedor e a importáncia da sua 
obra. A mostra itinerante de 
Sargadelos abonda no recoñece
men to do traballo artístico da 
pintora galega, durame tantos 
anos alonxado do país. Da sua 
época galega quedoulle a Mallo 
a impresión do golpe que ia le
var a corenta anos de represión: 
"Estaba nese momento vivindo 
co meu tío que era o alcalde de 
Vigo, nunh.a casa preciosa, no 
barrio de. Lavadores, fronte ás 
Illas Cies, que era onde fusila-

ban en Vigo. No xardin da casa 
tiñamos micos e patos e .. ani:es . 
de oír o son dos disparos, os ani
mais comezaban todos a chiar. 
Xa sabes ti qu~ hai diferéntes -
clases de saber. T amén as plan, 
tas sofren. Eu son panteísta e ' 
creo en todo o que vive e inclu
so nd que non vive, como os mi
nerais, que tamén teñen a sua 
evolución". · · 

Por fin, ·a obra do ponte.vedrés 
Arturo Souto móstrase na Coru
ña nunha completa exposición 

organizada po, 
la Fundación 
Pedro Barrié 
de la Maza. 
Partícipe da 
xeración artís, 
tica comparti-
da con Maside, 
Torres, Col
meiro ou La
xeiro, a biogra, 
fia de Arturo 
Souto aparece 
fortemente 

· marcáda polo 
exílio arnerica:. _ 
no de máis de · 
vinte anos, vi
vido . dun xeito 
moi dramáti
co, até o ponto 
de· que a morte 
pensaba regre-
sar definitiva

mente a Galiza desde México. A 
sua obra nasceu no seo dos mo
vimentos de vangarda europ~a e 
con dous compromisos: a percu; 
ra dunha nova linguaxe estética 
e duns ideais que, posteriormen
te, traducirianse na defensa da 
República. As mulleres e homes 
retratados por Souto resposta
ban á máxima de Luis Seoane · 
sobre a influéncia da Galiza na 
pintura: "Todo arte é propagan
da e o .noso é· propaganda da no
sa realidade". • 

• J. ~ • 1 ' 

---: 

Fotografias 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

67 . 
~lleo cun cerco grau-de preguiza 
un dos suplementos dominicais con 
que se I).OS acosa cada fin de 
semanar As datas nas que estamos 
apresentan certo pendor ao resumo 
do ciclo temporal que remata. 
Como nos mitos do eterno 
recomezo, este tempo, alén de 
propiciar ranchos de fin de ano, 
xantares galdrumeiros -quizais 

. nalgunhas zonas aínda o lume novo 
aceso- empurra a elaborar o ranking 

-de notábeis, os denominados 
personaxes do ano filtrados en 
función da subxectividade e 
intereses das equipas que rexen os 
devanditos suplementos. T amén a 
revista á que me· refi:ro elabora a sua 
particular escolla de persoas que 
protagonizaron os últimos doce 
meses. 

~me detendo en todas e cada 
unha das fotografias, ás que 
acompaña unha breve glosa, 
algunhas das cales leo. En total 
dezaseis . Aparecen princesas 
falecidas en París por rri.orf e 
violenta, arquitectos de sona, 
xentes do espectáculo, da moda e da · 
política. O vintecinco por éento -
un pouco por debaixo da cuota- son 
mulleres; .o corenta político~. Están 
aqui cantantes -no seu sentido 
estrito-, empresários, autores 
teatrais e deportistas. Seis · 
.pertencen ao mundo anglosaxón, só 
un deles a África, non hai ningún 
asiático, nen tampouéo persoas 
vencelladas ao terreo da ciéncia, 
tres son españois -Rato_, Almunia, 
Wyoming- .e un galego: Xosé 
Manuel Beiras. 

~rco~o coa, ollada novamente 
as páxina5, porque hai algo que me 
desconcerta e non sei o que é. De 
súpeto descubro,o: das dezaseis 
fotografías quince son a cores. Só a 
do candidato a presidéncia da xunta 
polo Benegá, é en preto e branca. 
T ento aprofundar aínda na leitura e 
decato-me que doce son retratos -só 
aparece a persoa que é obxecto da 

. fotografia-, unha -Blaír- está ao pé 
da sua muller; as Spice Girls co 
príncipe de Gales; Almunia -
arrodeado de 'membros do cúmio 

·socialista- apresenta o candidato 
futuro. A imaxe de Beiras, ás avesas, 
emergulla confusa entre mkrófonos 
e xomalistas. 

~ neste ~iscurs-~ visual a 
presenza dunha discontinuidade. 
A1visco unha regra estrutural que 
fica rota. Sob o ponto de vista da 
criación fotográfica a foto en preto 
e branca é equivalente á de cor , 
estritamente unha fotografía en 
preto e branca tam.én posúe cores: 
alomenos duas. Sen embargo, sabe
se que as imaxes en prensa 
respostan a unha lóxica afastada da 
simples criatividade. Pergunto,me 
porqué, nunha mostra de dezaseis 
imaxes, só unha delas quebra a 
esperada coeréncia do discurso. Para 
aqueles que xa hai moitos anos 
receamos da verosimillanza, do 
estatuto de verdacie e da pretensa 
inocéncia da· fotografía, a reportaxe 
á que me refiro fomece-nos un 
sólido argumento. Hei-na 
reproducir, páxina a páxina, para o 
meu próprio arquivo.• 
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~ -• Ás Novas Musicas da Coruña . . -
xuntan a Madredeus, Van Morrison e 
Chieftains 

Nos seis primeiros meses do ano 
1998 desenvolverase na Coruña 
o terceirb ciclo de Novas Músi
cas no Pazo de Congresos, base
ado na fusión, sons étnicos e a 
chamada nova era. Xa no mes de 

.;: Febreiro actuan Gwendal, o xa-. . 

ponés Kitaro e o grupo da Coru
ña Luar na Lubre. Nos meses de 
Abril e Maio estarán no Pazo de 
Gongresos Madredeus, Liam 
O'Flynn e The Chieftains. Xa en 
Xuño cóntase coa preséncia do 
irlandés Van Morrison. • 

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

•Adefensa 
do património 
premiada 
palas Brigadas 
CJwiregas 
O Sábado 27 de Decembro en
tregáronse en Vilalba os 
prémios Cal da Loba e Constan
za de Castro outorgados palas 
Brigadas_ en Defensa do 
Património Chairego. O 
primeiro deles foi para a 
asociación "A Auruxeira" de 
Bretaña, no concello .da Pasto
riza, pola sua defensa da Casa 
da Botica e o restabelecemento 
da tradición celta coa festa do 
"Lugnasad". O segundo prémio, 
que corresponde a mulleres, foi 
para a viciña do concello de 
Guitiriz, Luz Vázquez Teixido , 
quen dénunciou o roubo do 
cruceiro de Vilar. Esta muller, 
que vive co seu home, nuns te
rreas pertencentes á empresa 
lngemarga, denunciara á Garda 
Civil que dous traballadores 
desta fábrica levaran un antigo 
cruceiro que tiveron que devol
ver aos poucos días.• 

•Aldea 
Terremota, 
un proxecto 
de Pablo Gallego 
e Xurxo Souto 
O arquitecto Pablo Gallego Pi
card deuse unha volta polo país. 
e fotogr.afou as transforrnacións 
da aldea a través da "nova 
arquitectura popular". O resul
tado é a exposición Aldea terre
mota, inaugurada na Coruña o 
dia 29 de Decembro na que pu
xéron os foguetes de saida o 
gaiteiro Xosé Temprano e o re
gueifeiro-rapeiro Pinto d'Her
bón. As imaxes dixitais que 
apresenta Gallego amosan as 
vivendas ·do rural galega cos 
seus moradores e van acompa
ñadas dos sons populares. 
Pódense ver na sala C.O.A.G 
do Cantón Pequeno ate o 15 
de Xaneiro. 

O canto "Aldea terremota" 
apreséntase o Y emes 2 no mes
mo local con texto de Xurxo· 

. Souto e as imaxes de Pablo Ga
llego.+ 

• Os Cempés apresentan Capitán Re 
O Sábado 3 de Xaneiro ás oito do serán os Cempés apresenta o seu se
gundo.disco Capitan Re no Teatro Jofre de Ferrol. O primeiro traballo, 
¡Opa iii!, era un disco gravado a partir de diferentes actuacións en direc
to no que amasaban o seu gasto polos son máis tradicional. Gaita, acor
deón, tambor, pandereta e bombo son os instrumentos <leste quinteto.+ 

• O cineclube 
de Chantada 
entrega os 
Lobos de Cinema 
A novena edición da Semana de 
Cine e Ecoloxia de Chantada, 
que organiza o cineclube "Os 
Papeiros" rematou coa entrega 
de prémios Lobos de Cinema o 
Y emes 26 de Decembro. Como 
mellar traballo audiovisual sobre 
medio ambiente foi premiado 
"Los nuevos huéspedes", de Ra
miro X. Freire, unha reflexión 
sobre a colonización cfa fauna 
ibérica e a introducción de espe
cies foráneas e exóticas na 

península. O prémio con iste 
nunha escultura de Lomarti, ar
tista que vive en Chantada, na 
que se reproduce un lobo. Rece
beu unha mención especial 
Chema Gagino, tamén da Coru
ña, pola curtametraxe cinema
tográfü:a "Isolina do Courel". + 

• Pensamento e 
debate en Rianxo 
ao redor 
de Castelao 
Os dias 7, 10 e 11 de Xaneiro ce
lébranse en Rianxo as II Xorna
das Castelao de pensamento e de-

bate que organiza o colectivo da 
mocidade Galiza Nova. O . 
Mércores comezan os actos 
cunha oferenda froral no busto a 
éastelao do Paseó da Ribeira na 
que interveñen Martiño Santos, 
secretário xeral da organización 
xuvenil, e Encama Otero, mem
bro do consello nacional do 
BNG. Xa na casa da cultura, na 
mañán do Sábado 10, o ensaista 
Xosé Luis Axeitos participa nun 
colóquio co título "lrmáns lnsua, 
os outros Castelao" e Manuel 
Dourado falará de "Castelao en 
terras de infi~is". Na tarde, Ave
lino Pousa Antelo e Manuel Rei 
Romeu charlan sobre a vida e 
pensamento político de Castelao. 
O Domingo proxéctanse os vide~ 
os sobre as cruces de pedra na 
Galiza e na Bretaña.+ 

•Os prémios 
Irmaruinde 
do Libro 
entregaranse 
en Ferrol 
O 21 de Febreiro é a data fixada 
para entregar o prémio lrmanda
d.e do Ubro , que outorga a Federa
ción de Libreiros da Galiza. A ci
dade escollida é Ferrol, cenário 
<leste acto que pretende difundir 
os libros e a cultura do paí , en 
xeral. O prémios cumpren ere 
anos e reconecen o traballo do 
centro de en ino, editoriai , 
méios de comunicación, libreiro 
e institucións. Só a escala que ga
ñe o prémio do seu apartado rece
be cartos: 250.000 pesetas desti
nadas a mercar libros. Escritore , 
1ibreiros, bibliotecário e editores 
son os encarregados de xulgar 
traballos que se apresentan aos 
prémios.+ 

Morreu Rui Knopfli, o poeta mrn;ambicano desterrado no mundo 
Publicara hai dous ·meses o seu testamento literário O Monhé das Cobras 

O poeta Rui Knopfli morreu en 
Lisboa, ponto final .dos seus se
senta e cinco anos pasados 
maiormente entre Mo\:ambique 
e Londres onde ocupou o posta 
de conselleiro de imprensa na 
Embaixada Portuguesa durante 
vintedous anos par.a se retirar 
hai apenas dous a capital portu
guesa, sentido xa dunha grave 
enfermidade. 

O recoñecemento público che-
- goulle a Knopfli á fin da sua vi

da despois de ter publicado nove 
libros que conforman un con
xuÍlto poético singular nas letras 
mo\:ambicanas e na lírica en lin
gua portuguesa. Hai poucos me
ses viu a lus o que ia ser a sua úl
tima entrega poética, apresenta
da xa como testamento literário. 
Knopfli marre cando O Monhé 
das Cobras está a ser ainda unha 
novidade editoral nos andeis das 
livrarias portuguesas. 

Rui Manuel Correia Knopfli tiña 
nacido em Inhambane, Mo\:am
bique, no 1932 e xa com poucos 
meses pasaría a viver en Lou
ren\:o Marques, a ciade quemáis 
marcaría a sua biografía e que 
abandónaria no 197 5 para se ins-

talar en Londres, via Lisboa on
de ian parar daquela tantos "re
tomados" das colónias portugue
sas . . Foi en M9c;.ambique onde 
publicou a sua primeira obra O 
Pais dos Outros , no 1959. Afasta
do .da vida académica, na que 
nunca gostou de se acubillar, co
mezou a traballar desde novo 
nunha gasolineira para logo se 
adicar á ·propaganda médica 
nunha multinacional farmacéu
tica. Em Mo\:ambique comeza 
tamén a participar nos círculos 
intelectuais de esquerdas e des
pois do 25 de Abril pasa a dirixir 

o xomal A Tribuna , o máis pres
tixioso de ·Louren\:o Marques. 

"Knopfli nao era urna coisa mem 
outra. Mo\:arnbicano mas bran
ca, pró-indepenencia mas nao 
da Frelimo, africano de nasci
mento mas culturalmente euro
peo, vai ser vítima de um qui pro 

·qua dos muitos que f?.ª altura 
terao acorrido na colónia. Fosse 
ele menos rebelde e ter-se-ia ver
gado. Ele nao vergou. E partiu" 
destaca Rodrigues da Silva debu
xando o perfil dq poeta no Jornal 
de Letras hai un par de meses 

nunha entrevista realizada con 
motivo do seu último libro. 

A sua saida de Moc;.ambique apa
rece retratada en O Monhé das 
Cobras a modo dun vagar estran
xeirado baixo o significativo títu
lo de "O Desterro" nunha sorte 
de reflexión autobiográfica que 
percorre todo o libro. "Nao vol
tarei, mas ficarei sempre,/ algures 
em pequenos sinais ilegíveis" µin 
alguns dos seus últimos versos 
nos que evoca a desligadón da 
pátria pola distáncia mais a pre
séncia contínua no seu imaximí.
rio persoal. O "Cair do Pano" pe
cha o libro como anticipo á mor
te sabida nunha revisión que vai 
até o seu ponto final: "Privilegia
do observador/ <leste vigília acesa 
debruando já,/ de rnansinho, as 
margens do sono". 

Hai ap~nas dous an9s, na sua 
chegada a Lisboa, á volta do fin 
de século, Rui Knopfli volvera 
lembrar o princípio que resumía o 
seu acontecer literário. "Qualquer 
criador tem que estar apenas ao 
servi\:O da sua consciencia e nao 
do poder. Os criadores devem ser · 
a má conciencia do poder e da 
sociedade". 

Adeus a Antune da Silva 

Con 7 6 anos morria tamén na 
madrugada do Doming 
tor alentexano Antun 
va que foi entrerrad en Év r , 
a sua cidade natal. O u c m
promiso político levouno a de
fender o papel da literatura na 
intervención social, feito tant 
máis destacado na dura opo i
ción ao rexime sa lazarista na 
que se alinearon boa parte dos 
escritores portugueses do mo
mento. Antunes da Silva rga
nizouse na resisténcia antifas
cista e mesmo chegou a se apre
sen ta r ás eleccións, amáis de 
obrigalo a un exílio de case co
renta anos fóra de Portugal. A 
sua face de loita contra a dicta
dura e pola xustiza social -en 
destaque da sua terra do Alen
tejo- salfire toda a sua obra, en
tendida como necesária arma 
de actuación social. Encadrado 
no que se deu en chamar n eo
rrealismo poitugues, de Antu
nes da Silva queda un impor
tante conxunto de obras das 
que se poden sinalar os.poemá
rios Esta terra que nossa, Canzo
es do Vento ou as novelas Suáo e 
Alentejo em sangue. • 



ANOSATERRA 

Falando 
de aquí para 
outras terras 

Título: O T exto nas Margens. (Ensa ios de 

Literaturas em Língua Portuguesa ). 

Autor: Francisco Salinas Portugal. 

Editoriol: Edicións Laiovento. 

Chupa , pinga, fa/a daqui para outra 1erra. 
(Pena e dnta) . 

Tres homens dentro de urna casa-dais morros , um viw. 
Os dois manos falam , o vioo está calado. 

(Papel , ¡iena e mtio) . 

[Adiviñas da illa de Santo Antao, 
no barlavento caboverdianol 

Hai tre mese a colección 
"Vento do Sul" tiraba a lume un 
novo, fermoso e suxestivo volu, 
me -xa o emblemático número 
ete- cun conxunto de e tudos 
obre diferentes a pecto marxi, 

nais ou marxinalizados das li, 
teraturas en lingua portuguesa 
da autoría dun meu aprezado co, 
lega e reputado 'africanista': o 
profesor da Universidade da Co, 
ruña Francisco Salinas Portugal. 

O adxectivo 'fermoso', antes uti, 
lizado por min, está provocado 
especialmente polo sei magnífi, 
co deseños inéditos da madureza 
criativa do lembrado Reimundo 
Patiño (19J6,1985); deseños, 
torturados e excesivos, expresio, 
nistas e angustiantes ou delicados 
e dinámicos, que, característica e 
axeitadamente, ilustran os diver, 
o capítulo do volume. 

O adxectivo ' uxestivo' vén dado 
pela alianza do estilo atraínte, da 
apurada ensibilidade, do aber ar, 
bóreo e do rigor académico que 
alicerzan todos e cada un dos tra, 
hallo recompilado na obra. 

NARRATIVA 

Manancial 

MANANCIAL 
Xavier Manteiga 
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Aliás, non podía ser doutra ma, 
neira para quen coñeza a traxec, 
toria criativa e crítica <le Francis, 
co Salinas. Como criador, acle, 
mais de esporádicas aparicións de 
poemas seus en revistas galegas e 
portuguesas e despois da súa partí, 
cipación poética no falido proxec, 
to colectivo da obra Alén ( 1977) 
e na ben sucedida e plural colee, 
tánea autorial De Amor e~Desamor 
(1984), adiantando unha peque'. 
na selección do seu seguinte libro, 
publicou o que, infelizmente para 
quen gosta da (in)exactitude da 
palabra poética, é o seu único po, 
emario editado até hoxe, Os Ha, 
bitantes da Culpa (1988): exorbi, 
tante, demolidora, egotista, erudi, 
ta, afixiante e estremecedora es, 
crita lírica, de peneirado, explici, 
tado e asumido substrato literario 
portugués, que o erixiu nunha voz 
distinta -no duplo sentido de 'dis, 
tinguida' e de 'diferente'- no pa, 
norama das últimas e produtivas 
décadas do noso lirismo. 

Desde hai máis dun lustro e como 
resultado indirecto da elaboración 
da súa excelente tese de doutora, 
mento sobre a obra narrativa do 
penúltimo 'Premio Camoes', o 

agora recoñeddo escritor angola, 
no Pepetela, Francisco Salinas es, 
pecializou o seu labor investiga, 
dor, de maneira non excluínte, 
nos comple~os espazos contex, 
tuais africanos e nas emerxentes 
escritas literarias das antigas colo, 
nias portuguesas no 'continente 
negro'. É así que en 1994 publica 
Rosto Negro (O Contexto das Li, 
teraturas Africanas), onde sistema, 
tiza, dun modo orgánico e nun re, 
xistro ensaístico aliciante para o 
leitor reflexivo, os seus amplos co, 
ñecimentos sobre a materia, sen, 
do moi ben e xustamente avalia, 
do polo crítico Xesús González 
Gómez, nas páxinas deste mesmo 
semanario, pola radical compren, 
sión do outro en que se sustenta e 
pola inusual carencia do repetido 
patemalismo eurocéntrico que, 
polo común, soe acompañar este 
tipo de estudos. No ano seguinte 
ao da súa aparición, é incluído po, 
lo especialista portugués Pires 
Laranjeira na restrita e selectiva 
"Bibliografia crítica essencial" de 
aplicación para o estudo das ¡¡, 
teraturas africanas en lingua por, 
tuguesa (e non só), porque na súa 
fundada opinión, trátase "de urna 
aguda e sintética reflexao teórica 

NARRATIVA 

sobre os fundamentos, o estatuto 
e o lugar que ocupam essas litera, 
turas escritas, emergentes de um ' 
processo colonial". 

Na nova recolla ensaística de que 
nestes parágrafos pretendo ocu, 
parme, os temas visados perten, 
cen a dous dos vectores dos ámbi, 
tos de traballo referidos, recollen, 
do tres ensaios sobre as literaturas 
africanas de expresión lingüística 
portuguesa, dous sobre literatura 
portuguesa ·e, finalmente, máis un 
redixido "ad hoc" e de carácter 
esencialmente xeral e introduto, 
rio. O acaído do xenérico título, 
O Texto nas Margens (Ensaios de 
Literaturas em Língua Portuguesa), 
para alén doutras consideracións 
xerais de teor teórico e histórico, 
literario, asenta no feito de estes 
seis ensaios abordaren de maneira 
intelixente e reivindicaren cun 
ton mesurado algunhas obras ou 
escritas doutrora que, nestes tem, 
pos, ficaron apagadas, ora deita, 
das á marxe pola "auctoritas" da 
historiografía oficial e asentada, 
pola deriva de novos gostos esté, 
ticos ou pola influencia dos para, 
doxalmente (in)felices prexuízos 
dos leitores, ora lanzadas á marxe 
polo poder excluínte do etno e do 
eurocentrismo imperantes ou po, 
la secundarización derivada de 
criterios e de xuízos de valor rela, 
tivamente ( in)discutíbeis. 

Como nos explica no "Prefácio", 
co motor dunha confesada "curio, 
sidade de voyeur" e coa sedución 
polo "lado escuro" do literario, o 
autor do noso libro foi, aos pou, 
cos, convertendo en obxectos do 
seu interese algunhas marxes lite, 
rarias e foi abrindo espazos partí, 
culares de reflexión sobre as mes, 
mas que, ao final, deviron refle, 
xións críticas, escritas e reescritas 
ao longo dos tres últimos lustros. 

De todas as maneiras, o carácter 

En palabras do autor, "Manancial presenta personax.es primitivos, tarados sociais 
en definitiva, o home en estado puro. Se nos asusta, estárnonos asustando de nós 
mesmos." Novela escrita con estilo áxil e descarnado que nos mete a mesma présa 

por rematar a viaxe da lectura que ós protagonistas por fuxi~en.-
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"disperso no tempo, no espa~o e 
nos objectivos de interesse" que 
están na xénese remota e no aci, 
dentado percurso dos seis capítu, 

- los da obra, é ultrapasado polas 
sinuosas e subterráneas relacións 
que, con maior ou menor consis, 
tencia, o leitor facilmente pode 
estabelecer na súa leitura con, 
xunta, para alén da unidade re, 
troactiva que lles confere a breve 

, e esclarecedora reflexión especu, 
lativa do primeiro capítulo -de 
carácter nominal, conceptual e 
taxonómico- sobre "Literatura(s) 
e contraliteratura(s): a margina, 
liza~.ao na história literária". 

O segundo capítulo, "O texto co, 
lonial: urna leitura de O Sol dos 
Trópicos", aborda este mediocre, 
mais paradigmático, "romance co, 
lonial" africano que Henrique 
Galvao publicou en Lisboa en 
1936. Ficción emblemática da de, 
moníaca ideloxía colonial que se 
agachaba -lembrando recentes 
polémicas na propria Galiza sobre 
un texto 'literario arabófobo', per, 
gúntome: ¿será que xa desapare, 
ceu?- baixo unha organización 9a 
narrativa que, en palabras do sau, 
<loso Manuel Ferreira sobre aquela ' 
obra, "está calibrada para o enten, 
dimento e a complementariedade 
das ra~as e das culturas negras e 
europeias". Francisco Salinas, ser, 
víndosé con rigor do auxilio da 
'mitocrítica' -de que, apesar da 
sua rendibilidade nesta ocasión, 
me sigo a considerar mitigado 
apóstata- , matiza, ou mellor, de, 
sarma a pretensa bondade para co 
"outro" civilizacional, ao tempo 
que nos fomece unha apuradísima 
análise comprensiva das reais in, 
tencionalidades encubertas polo 
romance, acompañada de suxesti, 
vos excursos laterais de carácter 
xeral sobr.e o xénero problemático 
en que este se insere. Algúns des, 
tes excursos certamente matizá, 
beis como, para alén da súa xéne, 
se común no dilatado espazo da 
viaxe,. os posíbeis paralelismos eu, 
rocéntricos e os potenciais paren~ 
tescos ideolóxicos, suxeridos "com 
todas as cautelas", entre a multi, 
.forme literatura portuguesa qui, 
ñentista da expansión ultramari, 
na e a literatura da colonización 
africana ·dos dous últimos séculas. 

Se o paciente leitor me permitir 
unha pequena divagación no, 
xentamente psicoloxista e unha 
curiosa información, comenta, 
rei, en primeiro lugar, que só me 
podo explicar a ptmpectiva erra, 
da do excelente estudioso Ma, 
nuel Ferreira por un involunta, 
rio prolongamento da coñecida 
actitude antifascista de Henrique 
Galvao - mudada en acción coa 
súa sonada participación antisa, 
lazarista no 'secuestro' do paque, 
bote "Santa Maria"- para o terri, 
torio do romance colonial, en 
que, con certeza, ós seus prexuí, · 
zos eurocéntricos deberon varrer 
de maneira inconsciente calquer 
consideración igualitaria de. 
comprensión do diferente. Infor, 
marei, en segundo lugar, de que 
na relación dos libros publicados 
do autor aparece como esgotada 
unha publicación que supomos 
de interese para nós os galegos: 
La Galiza en el poblamento de las 
Colonias Portuguesas (sic). 

O terceiro capítulo, "O discurso 
(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven· da páxina anterior) 
poético de Arnaldo Santos", su
pón a reavaliación da obra poéti
ca <leste narrador angolano da.. 
xeración de '50 por medio do 
exixente levantamento das cons
tantes ideolóxicas, simbólicas e 
estéticas da súa produción lírica, 
Esta reivindicación, en termos li
terarios convencionais, dunha 
escrita dobremente marxinada 
-na súa concepción comprometi
da e datadamente anticolonial 
polos estudiosos e no conxunto 
da propria obra polo mesmo au
tor- é un magnífico exemplo de 
como as aparentemente eviden
tes marxes poden ser, cando me-

. nos, auténticos centros de com
prensión e leitura dunha escrita e 
dos seus condicionantes. 

O cuarto capítulo, "O Brasil na 
construc;ao do imaginário ,(lite
rário) caboverdiano", pretende 
(re)colocar no seu papel identi
ficador e (re )mover das brumas 
do repetido o lugar común da 
influencia, directa ou indirecta, 
referencial ou modelar, da na
rrativa realista baiano-nordesti
na e do rompedor modernis¡:no 
brasileiros na emerxencia litera
ria caboverdiana, nucleada arre
dor da revista Claridade no se
gundo terzo <leste século. 

O quinto capítulo, "A 'patologia 
social' de Abel Botelho: contra
dic;oes éticas e estéticas", contem
pla en chave histórico-literaria e 
socio-contextual os cinco roman
ces que entre 1981 e 1910 consti
tuíron o ciclo da "Patologia So
cial", como o denominou este po
lémico autor naturalista e zoliano 
portugués, hoxe case. esquecido. 
Francisco Salinas, ponderando os 
altibaixos da súa escrita, levanta 
un preciso retrato tanto da con
traditoria crise pre-republicana e 
literaria no Portugal finisecular, 
como dos seus reflexos na obra de 
Botelho, que se podería exemplt
ficar na contigüidade e conviven
cia da denuncia 'realista' de lacras 
sociais coa estetizante "éoriture 
d'artiste" a Goncourt. 

A recuperación parcial dos inte-
. reses da .narrativa 'botelhana' es
tá animada polo mesmo .ton 
contextual e polo similar proce
so análítico a que olJedece o 
magnífico capítulo final da obra: 
"António Botto e a estética fini
secular". O noso aútor diserta 

· certeiramente sobre a situación 
xeral da escrita do. escandaloso e 
desvairado Botto e sobre a invul- -
gar capacidade asimiladora e in
tegradora da súa poesía a respei
to das decadentes estéticas fini
secual~es, nun período literario 
dominado polo primeiro van
guardismo órfico e polo segundo 
relativo vangardismo presencista 
da primeira metade <leste século. 

Tras este breve e moi incomple
tó. percorrido polos diferentes 
contidos desta rigorosa obra en~ 
saística, ·levaría a engano a cal
quer leitor de non explicar que 
o 'saber insular' de· que parte ca
da capítulo acaba· confluíndo na 
leitura continuada noutro 'saber 
de arquipélágo' en que Francisc.o 
Salinas Portugal abstrae, isto &, 
distingue con clareza, nos entre
cruzados ámbitos temporais e es
paciais do ético e do estético 
deste conturbado século, todos 

aqueles aspectos vixentes das di
ferentes · escritas literarias marxi
nais e marxinalizadas en que 
con atención microscópica ou 
visión telescópica se centra. 

Enfin, cur.ioso leitor~ máis unha 
vez debo recomendarlle que, de 
illa en illa, · 
realice unha 
privilexiada 
viaxe polos 
ensaios <leste 
sólido arqui
pélago dal
gunhas ·mar-

Francisco 
Salinas 
espécializou 
o seu labor 

xes do ocea- investigador, 
no .literario 

de maneira porque, para 
alén dos te- non 
mas e autores exduínte, 
concretos 
que visa, 
Francisco Sa
linas Portugal 
"fala daqui 
para outras 
terras" portu
guesas e afri-
canas e con-

nos 
complexos 
es pazos, 
contextuais 
african.os 

/ 

segue, calando o discurso 'vivo' 
do estudioso e erixíndosé en ca
paz "medium", facer falar os dos 
'mortos', como nas dúas adiviñas 
caboverdianas con que encabe
cei estas páxinas acontecía cos 
auxiliares básicos e tradicionais 
da escrita. + -

C.P. MART(NEZ PEREIRO 

Diário da 
renovación? 

Título: Para sa ir do século. 

Autor: Edición de Luciano Rodríguez e T e

resa Seara. 

Edikoriol: Eaicións Xerais. 

Hai once anos fora Desde a pala
bra, doce voces·: Luciano Rodrí
guez Gómez reunia nun só volu
me ª§ voces poéticas de Xosé Ma
ría Alvarez Cáccamo, Xulio L. 
Valcárcel, Xavier Seoane,-Clau
dio Rodríguez Fer, Ramiro Fonte, 
Manuel Rivas, Pilar Pallarés, Ma
nuel Forcadela, Miguel Anxo 
Femán Vello, Román Raña, Eu
sebio Lorenzo e Paulino Vázquez. 
Explicitábañse as propostas poéti
cas que, mediados os oit'enta, 
mfus se facian notar nos ambien
tes poéticos do momento. Ben, 
non todas, que algunhas queda
ron e son hoxe precedente da es
tética poética que vén caracteri
zando a década actual. Pero todos 
non era posíbel amorelaos nun li
bro, sempre un ~spazo limitado 
na capaciélade, e a selección tam
pouco foi errada -o tempo vén 
confirmalo, con diferente intensi
dade en cada autor seguñdo os . 

- seus merecementos. Ainda está 
por facer aquela antoloxia que 
reuna as voces discordantes, os 
nomes dos que non quixeron afo
gar entre demasiadas palabras bo
nitas. Pero a obra de Rodríguez 
Gómez logrou converterse non só 
en eficaz método de divulgación, 
tamén foi, e é, sobre todo hoxe, 
obra imprescindíbel para o estudo 
da evolución poética após Con 
Pólvcrra e Magónlias; o feíto de que 
cada autor aportara a sua particu
lar visión a cerca de cales foron 

os autores que máis incidiron no 
seu poetar, os trazos que nos 
unían entre eles e a posibilidade 
de falar de xeración, son hoxe 
moi útiles a aquel que queira es
tudar a poesia galega actual. . 

Pois cunha estructura moi seme
llante se presenta este Para sair do · 
·século, que mesmo se entende co
mo continuación da obra anterior 
e tamén serve. para explicar a pre
séncia de autores como Xosé An
tón L. Dobao formados na década 
anterior, á par de Forcadela, Pau
lina, Eusebio Lorenzo ou Román 
Raña. Apelan os autores da edi
ción ao factor da difusión crono
lóxica, mais non semella explica
ción demasiado convincente. Po
lo demais, os autores responden á 
pregunta de se hai cámbio respec
to á poesía dos oitenta, cales son 
os elementos de unión cos poetas' 
da sua época, qué autores son bá
sicos na sua formación literária, 
demándaselles que fagan unha va~ 
loración da sua traxectória poéti
ca e bríndaselles a oportunidade 
de plasmar a sua poética. E as res
postas son ben significativas. 

lolanda ~astaño. 

Así, non é de estrañar a xeralizada 
opinión de que era, a dos oitenta, 
unha práctica poética pouco sin
cera. Mais parécenos que é ·esta 
unha percepción falsa: non é que 
foran insinceros, foi a artificiosida
de, a artificialidade, a que Hes ga
ñou esa merecida fama. E non din 
iso por querer xustificar o que 
erroneamerite sé chama "conten
ción estilística", nen a tarrÍén falsa 
pobreza lingüística. Primeiro por
que non hai tal contención estilís
tica; o estilo e algo máis que a 
elección e disposición das pala
bras, inclusive se pode dicer que a 
evolución se produciu cara un 
meirande culturalismo, complexi
dade. Segundo porque a pobreza 
léxica non axuda no atán comu
nicativo, e afirman sentir esa né
cesidade de-comuñón directa cÓ 
leitor, algo perdido nos oitenta e 
que conlevou o aborrecemento 
duris leitores que hoxe se van re
cuperando, non sen penalidades, · 
co nacemento de editoriais espe
cializad as en poesía (Espiral 
Maior) ou a 'chegada de novos 
prémios (Bouza Brey, González 
Garcés, Martín Códax ... ) como 
ben sinala Miro Villar no tumo da 
sua palabra. Por outra banda, qué 
mellar riqueza léxica ca empregar 
a palabra xusta no momento ade
cuado para que non se dilua nada 
da sua forza?; isto nada ten que ver · 
coa contención estilística, que o 
estilo e algo ben máis amplo que a 
desbarroquización .. Ademais, ten
~º en coma· que esta e a primeira 
xer:ación de poetas que estudaron 
a lingua xa na escola, o dito resul
ta ainda máis incríbel. O inmedia-

to, o cotián é óutro dos elementos 
que perceben comun aos demais 
poetas d<;:> momento, así como a 
volta á "palabra comprometida", 
non hai que esquencer que a Xe
ración da palabra Bonita que asi 
me gusta chamar á meirande parte 
da poesia dos oitenta caeu na es
quizofrénia verbal como enfronta
mento á poesia social (e mira' que 
era xeralizada a citación de Celso 
Emilio Ferreiro ou Ferrin como 
peares da sua formación!). 

Cómprn salientar o increrµento 
de nomes femininos, agora son 
tres (Ana Romani, Marta Da
costa e Y o landa Castaño) por un 
de antes (Pilar ·Pallarés), o que 
sinala outra novidade no discur
so poético de hoxe: a maior pre
séncia feminina é dato de tanto 
interés como para non pasala 
por alto, sobre todo se algunha 
voz feminina (que poderia figu
rar perfectamente nesta antolo
xia, e da cal se nota a auséncia) 
é sinalada como integrante do 
corpus de autores básicos para a 
formación: falamos de Chus Pa
to, a quen menciona Marta Da
costa. No bando masculino ato
pamos a Manuel Xosé Neira, 
Xosé M. Millán, Miro Villar e 
Martin Veiga; eles completan os 
oito nomes, pena que non sexan 
doce (como antes) ou máis , que 
o panorama é suficientemente 
rico e esperanzador. 

É de sinalar tamén que no 86 xa se 
recoñecia a influéncia das artes 
plásticas e, so-
bre todo, a 
música, como 
elementos 
formativos. 
Hoxe sucede 
o mesmo, 
mais pásase 
da mus1ca 
clásica a Leo
n ard Cohen, 
Bob Oylan, 
Pink Floyd, 
J im Morrison, 
Llach, P. Mi
lanés, S. Ro
dríguez, Ary 
dos Santos, 
José Afonso, 
Gardel ou 
Machín. Do 
resto, é tanta a 
erudicción, 
hai tanto no-

Ainda está 
por facer 
aquela 
antoloxia 
que reuna as 
voces 
discordantes 
, os nomes 
dos que non 
quixeron 
afogar entre 
demasiadas 
palabras 
bonitas. 

me tan diverso (de onte, de hoxe, 
de aqui, estranxeiros, casteláns 
clásicos, asiáticos, etc ... ) que. mes
mo dá un pouco de medo pensar 
no resultado de semellante cóctel. 
Como di Yolanda Castaño, o máis 
auténtico é a vida, o latexar de ca
da dia, para qué se precisa máis? 

Pena é que mermara formato e 
voluminosidade, que tamén ven
de o parecer e, do presente, ce:. 
cais tique reducido o posíbel pú
blico leitor, que hoxe tamén gus
ta de obras grandes e a ninguén 
se escapa que aqui hai moitos 
nomes que poderian aparecer e 
ncin están . Pena de condicio
nante. Caberian mais poemas. 
Caberia tamén unha máis ampla 
introducción, que xa irnos rendo 
distanciamento temporal aban
do como poder estuar con garan- · 
tias a poesía dos oitenta e o xer
molar da dos noventa.+ 

XOSÉ M. ~IRÉ 

ANOSA TERRA 

canta· de libros 

Cantos e máis cantos 
en Tris Tram 
A ~ditorial Tris Tram aposta polo conto 
ao publicar simultaneamente seis volu
mes de relatos que xipn; .ªº redor dun 
comun eixo temático. E o caso 
de Contos do 
Oeste, que reune 
a Hawthome, 
T wain ou Bierce. 
Todos eles, auto
res do século.pasa
do, narran a aven
tura do oeste dos 
Estados Unidos 

· moito antes de que 
fose recollida polo 
cinema. Os 
Contos do reí 
Artur seleccio
nan textos de 
Gales e Norman
dia, e Contos de 
detectives, reco
lle a intriga da 
man dos "imitado- __JL,...,.~1f,:-"~··1 
res" de Conan 
Doyle, autor do 
que tamén se in
due O tren espe
cial perdido. Con
tos de Nova 
York, esta adica
do por completo 
ao escritor O 
Henry, que descre
be a fumosa cidade 
ás portas do presente 
século. Pintores e ca
dros son os motivos dos 
Contos de pintura, con Baudelaire, 
Hoffmann, Poe e Balzac e, con ambien
tación mariñeira, Contos do mar, no 
que as situacións lúnites saen das vivén
cias de Joseph Conrad, Jack London, 
Henry James ou Srephen Crane. + 

Un paso máis 
para a reintegración 
do galega 
Galiza Portugal, urna ó nai;ao é un 
volume que recolle textos de autor 
galegos e portugueses nun intento de 
"reintegrar a língua, com a dignidade 
que !he é devida no tronco comun de 
que fo¡ separado por urna col nizac¡:ao 
cultural nefasta". 
Participan ne te li
bro editado por No
va Arrancada, Isaac 
Estravís, Aurora 
Marco, Alexandre 
Banhos, Henrfquez 

alido e Bieito 
Seivane, entre ou
tros. T amén se re
collen textos dun 
grande amigo do 
país , como foi o 
investigador Rodri
gues Lapa, do qu se cumpriu un cen
tenário do nascimemo este ano. + 

A história 
e as mulleres 
O Grupo Maria Castaña, formado por 
mulleres ensinantes, apresenta en Xe
rais os materiais para as aulas baixo o 
título As mulleres na História. Nos 
textos e exercícios compilados, este 
colectivo, xa recoñecido en anos ante
riores poló Ministério de Educación, 
amosa o androcentrismo dominante na 
visión da história que se oferece aos es
tudantes. Propoñen unha revisión den
tro e fóra das aulas na que analisan o 
papel da muller desd<': o mundo clásico 
ate hoxendia. O 
grupo Maria 
Castaña está in
tegrado por Ma -
ria Xosé Doma-
to, Guillermina ' 
Domínguez, Mer
cedes González, 
Maria Isabel Rodí
cio, Margarita Lo
bato e Maria do 
Carfne Alvahño. + 
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·ortNIÓN · 
O PASADO-DIA 7 DE DECEMBRO O DRAMATURGO E ACTOR DARIO 
FO RECEBIA EN ESTOCOLMO O PRÉMIO NÓBEL DE LITERA TURA. DA 
MESMA MANEIRA QUE O TEATRO CHEGABA A ACADÉMIA, O DIS
CURSO DO PREMIADO CONVERTÍASE EN TODA UNHA REPRESENTA
CIÓN. FO RECOÑECEUSE XOGLAR -TERMO EMPREGADO POLOS SEUS 

DETRAG(ORES, QUE TANTA POLÉMICA LEVANTARON AO COÑE
CERSE O FALLO DO XURI-, DEFENDEU O SEU PAPEL INGRATO PARA 
O PENSAMENTO RÁNCIO E VOLVEU, MÁIS UNHA VEZ, DENUNCIAR 
A OPRESIÓN DO PODER. TODO NUNHA INTERVENCIÓN LITERÁRIA 
E DRAMÁTICA DA QUE AQUI APRESENTAMOS UNHA BOA PARTE. 

UN XOGRAR DIANTE DA ACADÉMIA 
DISCURSO DE DARIO FO NO ACTO DE RECOLLIDA DO NÓBEL DE LITERATURA 

O título do rneu discurso é Contra ]ogulatores 
oblequetes , todos vostedes entenden que está es
crito en latin, no latin do medievo. Refírese a 
unha lei que data de 1221, en ltália. Na escola 
apre entáronno a Federico Il de Sicília coma un 
emperador iluminado, extraordinário, liberal. 
Yo tecles xulgarán até que ponto foi liberal a par
tir do qu eu lles cante. A lei contra os xograres 
irreverentes era contra os xograres que difaman e 
on f: tidio . Esta lei permitía a todo os cida

dán in ultar ao xograres, pegadle con bastón, e 
de acord co grao de ira podian até matalos. 

amigo meu en ltália ... , arti tas importa
n , e critor , p etas, arquitecto declararon que 
este pr'mi débenllo dar ao membro da Acadé
mia ueca por ter tido a coraxe de dar o Nóbel a 
un xograr. Bato palmas e estou de acordo. 

Querido membros da Académia: tiveron unha co
raxe extraordinária que raia na provocación ( ... ). 

Durante es dias non habia maneira de encontrar 
medicinas tranquilizante nas boticas de ltálía. 
De agregar que houbo tamén xente que gritou 
e ntra os que instituiran este prémio; gritaron 
contra o membro da Académia, contra os seus 
familiares ... até chegar á sétima xeración. Alguns 
que estaban totalmente fora de control gritaron 
tamén contra o rei e dician: "¡Abaixo o rei de No
ruega!", porque na confusión erraron na dinastia. 

Pero a verdade é que eles teñen toda a razón en 
zangarse. Queridos membros da Académia, esta 
vez vo tecles esaxeraron. Comezaron hai once 
ano premiando a un negro, un Nóbel de cor, e 
continuaron despoi dándolle o prémio a un he
breo e agora nada menos que a un xograr. Co-
mo di en Nápoles: "Que Ues pasou?, entole-.. 
cer n?". Ainda que no clero tamén houbo mo
mento de toleria .. ., no clero alto, o dos gran
de , d próprio electore do Papa -bi po , car
denai , membro d Opus ei-, algun pergun
tár n e e non era mellor reintroducir a lei que 
pem1ite qu imar a xograre ... 

L mbr qu cand era pequ no n s entabamos 
t d m zo arredor destes opradores de vi
dr . urant a pausas contaban as suas histó
rias grotescas ch a d ironía. Unha história que 
lembr especialmente é a referente a Caldé .... 

A rocha de Caldé era un país penedoso que e er
guia ao fondo do lago. Un país que xa non existe, 
pero que verdadeiramente existiu no 1400, como 
nos contaban aqueles xograres, aqueles sopradores 
de vidro. Era un espléndido país cop torres e cam
paiñas, arrochado e poboado de casiñas; parecía 
un miragre de inxeneiria. Pero ese estupendo país 
tiña un só defecto: pouco a pouco, dun xeito case 
imperceptíbel, ia esvarando pola ladeira. Cabe 
notar que o lago é profundo, ten coma 300 me
tros -case ten a profundidade do mar-. Entre tan
to, os habitantes do fondo do v.al, gritaban aos de 
arriba: "¡Ola, habitantes da montaña, fuxide, tra
tade de fuxir; está esvarando todo!". E os habitan
tes da rocha rían e moqueábanse: "Estades tratan
do de aterrorizamos para nos abrigar a fuxir e dei
xarvos as nasas vivendas e os nosos terreas; quere
des tiramos as nosas cousas, pero non o ides lo
grar". E continuaban tranquilos traballando no 
campo: sementando, recollendo; facian o amor, 
bailaban, casaban ... , tiñan fillos e asistian á misa. 
Na noite sentianse sacudidas estrañas. Todo o 
bloque de rocha esvaraba lentamente no lago e 

DARIO Fo 

'Comezaron 
hai once anos 

premiando 
a un negro, 

continuaron 
despois dándolle 

o prémio a un 
hebreo e agora 
nada menos que 

a un xograr. 
Como se di en 
Nápoles: "Que 

lles paso u?, 
entoleceron?"" 

alguns sentían esas sacudidas; pero dician: ''Non é 
nada, non é outra causa que as sacudidas do asen
tamento". Até que chegou un momento no que a 
rocha esvarou no lago .. . Fuxide agora!, ídesvos 
mollar todos! .... " "Non, non estamos mallados, es
tarnos só un pouco _húmedos! lsto é normal", di
cian, mentres todo se afundia na auga: as casas, os 
homes, as mulleres, os cabalas, as campás da igre
xa, as campaiñas ... , un crego continuaba confe
sando a unha monxa ... 

De pronto ... , un siléncio terrorífico; todo caira ao 
fondo do lago e os mestres sopradores de 
vidro contaban que até odia de hoxe 
se un se situa na pon ta da rocha . 
que se asoma no lago e se é un 
día de treboada, utilizando a lu
minosidade producida polos 
raios é posíbel ver .. ese país no 
fondo do lago. Vense as ca
sas, a xente que camiña 
dentro .. ., unha sorte de pe
sebre vivinte cos animais 
que se moven. Hai alguns 
peixes que se moven fronte 
aos ollas da xente, outros na
dan nas orellas; pero a xenté 
di que é normal, que o único 
que pasa é que está un pouco 
húmido ... , un pouco máis que on
te; pero o demáis todo ben ... 

É unha alegoría que nos espeluznaba. 
Canta xente non hai que prefire cair nun abis
mo antes que recoñecer a verdade. 

Debo agradecer profundamente a estes mestres 
do soprado do vidro .. .,- a es tes fabulistas, terme 
ensinado a miña profisión. 

E aqui van unhas palmas extraordinárias <lestes 
fabulistas que sen dúbida queren amasarse agra
decidos cos responsábeis deste prémio; posibel
merite o farán con esmorga e calor. Porque os ha
bitantes do meu país contan que a noite que se 
soubo en ltália a decisión vosa de outorgar o No
bel a un fillo desa cidade produciuse unha explo
~iórt tremenda; a vella fundería que ten. 400 anos 
e que permanece pechada desde hai 50 explotou, 
coma un volcán requemado expelía millares de 
pedazos de vidros de cores incandescentes, era 
coma unha chuvia de lumes artificiais que caian 
sobre o lago mentras os vidros ardentes xeraban 
unha espécie de vapor, ese foi o agradecemento 
dos sopradores de vidro para vostedes. 

Segundo acto -un personaxe que vén a aplaudir 
o seu prémio é Ruzzante-. Un grandísimo home 
de teatro pouco coñecido incluso en ltália. Sen 
embargo, trátase ·da personalidade e o escritor 
de teatro· máis grande do século XVI, da época 
do Renacemento. Viviu 40 anos antes do nace
mento de Shakespeare. Foi o meu mestre xunto 
con Moliere, extraordinário. 

Dous autores que ademáis eran actores. Eran 
cómicos e facian a montaxe do seu próprio es
pectáculo, ambos foron obxe_cto da arrogáncia 
do poder. Non foron personalidades amadas 
porque falaban da vida cotiá, en contra da hipo
cresía, contra a violéncia e sobre todo cometían 
un grave erro: contaban esas cousas facendo rir 
e o ris~ non lle gustaba ao poder. 

A causa importante de Ruzzante é que el inven
tou unha lingua; tomou todos os dialectos do nor
te de Itália e mesturounos co español, o alemán, o 
latin, o francés e creou unha lingua onomatopéi
ca, teatral, marabillosa. Débolle dar as grádas 
porque por el logrei deixar de lado o italiano con
vencional: grácia5.a el aprendin a inventar as mi
ñas palabras, as miñas formas de expresión ... a fa-

lar mascando o ritmo e a sonoridade e, sobre to
do, grácias a e! aprendin o Gramelot que debe ser 
a maior invención teatral que teña existido. 

Hai moito tempo buscoume un novo actor italia
no moi intelixente, é un mozo con moito talento. 
Chamoume "mestre", sen ironia e con moito .res
pecto e díxome: "Mestre, vostede debe proxectar 
a sua enerxia nos mozos; a eles débelles transmitir 
todo o coñecemento e a sapiéncia que adquiriu 
na profisión". Franca, a miña muller, e eu mirá
monos e constatamos que tiña razón; pero pensa

mos que se irnos ensinar o noso ofício de-
bemos saber con que meta. Ultima

m en te estivemos dando moitas 
conferéncias, fixemos apresenta

cióri.s de teatro, contamos histó
rias, histórias reais. 

Por exempl;, na universida
de había vários milleiros de 
estudantes e comecei a falar 
de T urquia, dunha cidade 
que se chama Sivas, en Ana
tólia. Nesa cidade, nada me-

nos que 3 7 intelectuais foron 
queimados vivos. Unha banda 

de fanáticos relixiosos aprovei
taron que estaban dentro dun 

hotel celebrando a memóra duri 
püeta turco do século XV, un home 

cun grande sentido da liberdade. 

Non só prenderon lume ao hotel, senón que im
pediron que bs bombeiros chegaran a exitingui
lo; máis de duascentas persoas-sofriron queima
duras gravísimas ... Nun só golpe destruiran al
guns dos homes máis importantes da cultura de
se país. Os alumnos miraban atónitos, non sa
bían nada sobre o acontecido ( ... ). 

O que máis me impresionou é que nin os -profe
sores o coñecian. Os que deberían ensinar aos 
mozos unha causa como esa están ausentes, es
pecialmente os meios de comunicación. Polo 
contrário, os mozos son born bardeados de notí
cias completamente valeiras de cultura e de co
ñecemento. Ofrécen-selle filmes dunha violéncia 
incríbel, espectáculos nos que se lles pide adivi
ñar idioteces. lsto fíxonos comprender que o que 
debemos proxectar nos mozos é o coñecemento. 

Dicia un home importante da cultura e a políticá 
italiana: "A ignoráncia difusa do pasado é o gran
de soporte á inxustiza" ( ... ) Non basta con ensi
nar a técnica. Unha peza de teatro, un texto lite
rário que non fale da própria época· é inexistente. 

Ultimamente estiven nun ·congreso no que con
tei, sobre todo aos mozos, un proceso que se está 
realizando en ltália que se converteu en sete. 
Tres políticos de esquerda foron condeados a 21 
anos de cárcere cada un, acusados de ter matado 
a un comisário de policía. Estudiei os documen
tos como o fixen en A marte accidental dun anar
quista e narreilles este proceso absurdo e a farsa 
que se agachaba detrás. 

De súpeto dinme conta de que estaba falando no . 
ar porque o auditório non coñecia o que sucede
ra ciJlco anos antes: a violénda, o terrorismo .. ., 
non sabían nada. Non sabian nada sobre as ma
sacres de Estado acorridas hai 30 anos en Itália: 
un tren que explotou no ar, unha bomba na Rra
za, procesos inconclusos que se converteron en 
verdadéiras farsas. Chegamos á conclusión de 
que para contar o que sucede hoxe ternos que sa
ber a história do que pasou hai 30 anos ... Exem
plos similares encóntranse en todas partes, en 
toda Europa. Comprobeino en España, na Fran
za, na Alemánia;· debería probalo aqui, pero se
guramente o resultado é o mesmo ( ... ). • 
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O Gato e O Can 
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. 
1.000 ptas. 

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

Castelao 
Formato 24 x 33 cm., impreso á 2 cores, 72 
páxi!las. Edición facsimilar da revista · 
adicada a Castelao no ano 1950, con motivo 
do seu pasamento: 
1.450 ptas. 

-----------------1 ---------------------Bo\etín de pedido 
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ANOSA TERRA 

Historia xeral 
,O grande libro da nosa história. Formato 
16,5 x 24 cm., capa dura, plastificado mate, 
416 páxinas a toda cor con máis de 300 
ilutracións, fotografias, mapas e cadros. 
2.500 ptas . 

. 
Reloxio 

· A Nasa Historia 
Cos personaxes dos libros da Historia de 
Galicia i11fantil sinalando as horas, máis 
un libriño en capa dura de agasallo. 
3.800 ptas. 
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O ateneo de 
OURENSE 
acolle as. 
obras de 

Prieto, do 
queollamos 
unha mostra 

á direita. 

Os Slcacha, 
na foto, 

presentan o 
novo disco o 
próximo dia 
11 en BUEU 
acompañad 

os de 
Disturl>io 77. 

O museu de 
Befas Artes 

da CORUÑA 
mostra a 

colección de 
Argentaría , 

"De Goya a 
Barceló". 

.::.• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O Trinque - · 
Agasalle alfareria 

Cara os .próximos reis é bon 
regalar pezas galegas, tradi
c iona is e populares, como 
as de Buño, .N iñodáguia ou 
a negra de Gu~dibós. Sen 

esquecer aos novos · alfarei
i-os, cuxa obra se pode en
contrar na exposición F eito~ 
aman aberra na Estación 
Marítima de Vigo.• 
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Bue u 
•Cl"'EMA 

,NONAÓAL 

O Colectivo Rebolo finali
za o seu ciclo para Nadal _ 
que comezou o 12 Decem
bro e remata esta fin de se
mana ca proxección de 
Fargo o Venres ás 22 h, Os 
Picapedra, o Sábado ás 22 
h. e o Domingo ás 17 h, O 
Reí León. As proxeccións 
serán na Casa da Cultura 
con entrada de balde, 
maior información no 
Concello de Bueu. 

•MÚSICA 

SKACHA E 
DISTURBIO 77 

O 11 de Xaneiro ás 20,30 
h, estarán no Aturuxo, 
Skacha e Disturbio 77. Os 
Skacha apresentan-o seu 
novo CD, Xustiza Cega, oi
to temas reivindicativos 
que concemen aos proble
mas sociais e á loita pola 
soberanía dos pavos. Os 
Disturbio 77 apresentan ta
mén os temas do seu novo 
CD que sairá á venda nos 
próximos meses. 

BAJÓN DE TENSIÓN 

O Domingo 4 terá lugar no 
Aturuxo a actuación do 
grupo Bajón de Tensión. 

Car hallo 
•TEATRO 

MINL TROS 
POLACARA 

O grupo de teatr Encuadre 
Produccións apr entará o 
Venre 2 de Xaneiro no i
ne Rega, a obra de Ernesto 

aballero, Ministros pala 
Cara. Con Anton io Durán 
Morris e Ernesto Chao. 

A Coruña. 

• EXPOSICIÓNS 

MU SEU 
DEBELAS ARTES 

O Museu de Belas artes 
acolle até o 15 de Febreiro 
a exposición de paisaxes 
da colección Arxentaria, 
De Gaya a Barceló. Unha 
mostra colectiva de auto
res, que vai desde obras 
que datan do 1787 (Carlos 
1Il cazador de Gaya) até 
obras actuais de 1995 (So
ledad Sevilla). A exposi
ción esta aberta os Martes 

· de 10 a 15 h, de Mércores 
a Venres de 10 a 20 h, os 
Sábados delO a 14 e de 
16,30 a 20 h, e os Domin
gos de 1 O a 14 h . 

CASA DAS ClÉNCIAS 

A Casa das Ciencias acolle 
durante estes días a exposi
ción Entorno e Futuro. 

MIGUEL 
GONZÁLEZ ÜARCÉS 

A sala de exposición da Bi
blioteca González Garcés · 
acolle durante estes días a 
mostra dos pintores Matil
de Reynoso e Miguel Perei
ra. As realidades que amo

.san os dous artistas consti-
túen unha visión diferente 
e confrontada dentro do 
universo plástico galego. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIClA 

A Orquestra Sinfónica de 
Galicia, baixo a dirección 
de Gloria Isabel Ramos, re
presentará obras de López 
García, Sibelius e Mendel
sohn, o Xoves dia 8 no Au
ditório da Coruña. 

UN SÉCULO DE 
MÚSICA BRIT ÁNlCA 

Continua o ciclo de un Sé
culo de Música Británica: 
Tradición e modemidade, or
ganizado pala British 
Council, co seu carta con
certo que terá lugar no au
ditório da Fundación Ba
rrié o 13 de Xaneiro. Anto
nin Duvorak Trio repre
sentará obras de Frank 
Bridge, J ohn lreland, Di
mitri Shostakovich. 

Ferrol 
•MÚSICA 

Os CEMPÉS 

Os Cempés apresentarán o 
seu novo disco Capitán Re, 

Sábado 3 de Xaneiro no 
Teatro jofre. 

Lug_o ___ _ 
•TEATRO 

NANO 

O vindeiro dia 13 de Xa
neiro no Clavicembalo o 
Grupo Teatro do Adro re
presentará Nano. 

Moaña 
•TEATRO 

CICLO 
NON PROFESIONAL 

Finaliza o ciclo de t1rntro 

producido polos grupos de 
teatro de Moaña e Cangas 
xunto éo Departamento de 
Cultura do Concello de Mo
aña, ca representación o Sá
bado dia 3, O triciclo de Fer
nando Arr<;ibal por TeatfQ 
Avresno. A actuación terá 
lugar no ce~tro sóciocultural 
Daniél Castelao, os Sábados 
a partir das 22,30 h. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

PRLETO 

Desde o pasado 23 de De
ce m b ro esta aberta, no 
Ateneo, a exposción do es
cultor Prieto. 

ÜRIOL VILA PUIG 

O pintor barcelonés, Oriol 
Vita Puig, expón a sua obra 
desde o pasado mes de De
cern bro na galería Marisa 
Marimón. Obras simbóli
cas de persoaxes que soñan 
e que supoñen unha reac
ción a algo que Hes emo
ciona. A mosti:a estará 
aberta até o vindeiro 1 7 de 
Xaneiro. 

•MÚSICA · 

FESTIVAL DE MúSICA 
ALTERNATIVA 

O 3 de Xaneiro ás 20,30 h. 
celebrarase o 1 Festival de 
Música Alternetiva no Co
lexio Salesianos. 

•TEATRO 

TEATRO PARA LIS 

O Sábado 3 o colectivo 
Heliófilas organiza a actua
ción do grupo Teatro para 
Lis que representará Tate 
Chepa, na Auriense (Praza 
do Correxidor). O prezo da 
entrada será de 300 pta. 

Pontede.ume 
•MÚSICA 

TREME A TERRA 

O Venres 9 ás 21,30 h. no 
parque Sarmiento, terá lu
gar o 3 Q Concerto de Solida
ridade Treme a Terra, en ' 
apoio ao povo Saharaui. O 
concerto contará coa ac
tuacción dos grupos de 
Ska, Xenreira, Desfeita e 
Salsa Skasa, e a do grupo de 
Folk Almofrei. A parte do 
concerto estan previstas 
actividades paralelas como 
xogos educativos para os 
nenos (na 'Praza Real, ás 
17,30 h.), e tamén charlas
coloquio nas que participa
rán persoas que estiveron 
nos campos de refuxiados 
do Sahara Oriental. 

W_SETE ANOS NO TÍBET. B~~d Pit¿ de 
aventµre~ro ¡;o Tíbet nunha pelíOJ,la cuxó 

obxectivo é a xustificaéión aos colaboradonistaS'' 
co 'nMismo e a condena do .cqmunismo chi.nés~--

1 
IEJf'. A .MIÑA ESTj\CIÜN PRE;FERIDA: 
·· · Catherine Deneuve é a protagonista des-

m películla francesa ben üonstruida, ainda que 
falta .de humor. O tema central, o amor dun 
.home poia :sua irmá, .a1Ja1feoe pudor-osamente 

~A VODA ·.no .MEO MELLOR 
· AMIGO. Julia Roberts e a acttk de ·moda 

nos Estados Unidos, .Cameron Diaz compiten 
po1o rnesooo home nun filme .doce que hon desta~ 
ca pola rua orixinalklade. 

~es1uddo. · · 

~ THE GAME .. Un muh:i:miiUonár~o pon 
emoción na ·sua vi.da oonh:a es['éci.e dle-xogc. -

de rol. Micbel Ou,glas ¡produto[, ademais de pmta
gonísta, ocnpa pe1:1nanen:temen:11e a vcm:i:alla ¡para 
mostrar sobre Eodo as suas lim:ítación:s como actor. 

~LA. CONFIDENCIAL Revitalii::ació¡;¡_ 
do cine negro, coa cqrrupdón da polícia de 

Los Angeles como tema. Bon filme de temporada . . 

~THE FULL MONTY. Un grupo de 
· · obreíras en paro deciden exibír.se espidos 
nun espectáculo para mulleres como único modo 
de dbrer diñeim. Pelíi:ula inglesa con moiro hu
mor, ho~ factura.e <iítica soci~_-

~-CARNE TRÉMULA. Almodovar de-
. mo5tr-a outra· vez a sua habilidade para diri~ 

~ IN&OUT Kevin Kline protagonizá esta 
·película comrá a _hipocresia social sobre a 

homosex:ualidade. Coroédia amábel que escanda- -
lizou nos Estados Unidos, e cunha escena de baile . 
do protagonista da que se gardará memóría. · ·· 

xir actores e a ;;ua impoténcia ante os guións en
guedellados. Sobran algunhas imaxes tópicas · 
nesta película con altos e baixos: . 

,· lfit MARTIN (HACHE) . ü .arxentino 
. . • Adolfo Aristírain 'volvese a pofier a cabeza 
: das frtas de cahdade tia carteleira. Pelkula, prota-

~DUAS RAPAZAS DE HOXE. O direc
tor Mik:e Leigh (Secretos e mentira) ditixe, 

este retrato de duas mull~res ,que' se· reunen en 
Londres anos despois de rematar os e~tl!-dos : O 

gonizado polo sempi:e cautivador Federico Luppí, 
con diálogos enriquecedores e u nna trama casé 
~éatraL Magníficas tamén as 1nterpretacións de 

- Eúsébio Poncela e Cecília Roth. • : 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

RAQUEL LASTRA 

Na Sala Teucro (rua de 
Benito Carbal número 
4 7) ,. esta a berta desde o 
pasado dia 29 de .Oecern
bro a exposición da pin
tora Raquel Lastra. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE ÜALICIA 

Este Venres 9 de Xaneiro 
a Orquestra Sinfónica de 
Galicia baixo a dirección 
de Gloria Isabel Ramos, 
representerá no Teatro 
Principal, obras de López 
García, Sibelius e Men
delssphn. 

•TEATRO 

• 
MI GALLAS 

O Domingo 4 ás cinco da 
tarde terá lugar na Socie
dade Cultural de Campa
ñó, o espectáculo infantil 
Canta Connosco, da man 
do ~po Migallas. . 

·Santiag·~º-~ 
• EXPOSICIÓNS 

ÁLV ARJiz LLANO 

A Qaleria Sargadelos aco
lle até o 1 7 de xaneiro a 
mostra do escultor ga lega 
Benxamín Álvarez Llano, 
unha visión persoal de xen
te como deus manda, feito 
en madeira . Abre de Luns 
·a Venres cun horario de 
10,30 a 14 e de 16,.30 a 
20,30 h. 

URBANO LUGRIS 

Desde Decembro esta aber
ta a exposición de Urbano 
Lugrís no Auditório de 
Galicia. Baixo o título de 
Viaxe arredor do mundo dun 
f abul.aJ.or olvidado, recóllese 
a antolóxica máis impor
tante sobre- Urbano Lugrís 
(1908-1973) que permite 

, redescubrir a6 pintor, escri- ~ 
tor e deseñador galega que, 
desde os~ confins do s.eu 
alucinante 1-r;tundo marino, 

soubo adiantarse ao curso 
das avanguardas españolas. 
Pódese visitar de Mai;t,e.s a 
Domingo de 12 a 19 h . A 
mostra pennanecerá aberta 
até o 28 de Febreiro de 
1998. 

Xavier Toubes 
mC?stra as suas 
cerámicas na 
Casa da Parra 
de SANTIAGO. 

A Sala 
Teucro de 
PONTEVEDRA 
serve de 
trinque para 
a 'obra de 
Raquel 
Lastra. 
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Convo~ató.rias 

BECAS DE ESTUDOS 
PARA O EXTRANXEIRO 

A Fundación Barrié da Coruña ven de 
aprobar a sua convocatória anual de be
cas para a ampliación dos estudos no ex
tranxeiro, dirixida a licenciados e diplo
mados residentes en Galicia. As becas 
ofrecidas ·son: 20 para Estados Unic;los, 
10 para Gran Bretaña -e 10 para os de
máis países de Europa. Maior informa
ción no teléfono (981) 22·15 25. 

INTERESE SOCIAL 

A 'Depuración Provincial de A Coruña 
convoca o 1 º prémio Concepción Are
nal a temas de interese social. O prémio 
poderase concedér tanto a un traballo 
concreto de investigación no campo do 
benestar social, relciondo ca provincia 
da Coruña como ao lªbor dunha persoa 
ou colectivo que desenvolvan dun xeito 
exemplarizante o seu traballo nese ambi
to. As obras deveranse presentar pordu
pl icado en DIN A4 mecanografadas a 
dobre e_spacio. O _prazo e até o vindeiro 
28 de febreiró. A dotación será un unico 
prémio de 100.000' pta. Máis informa
ción en Deputación Provincial da Coru
ña, rua Alférez Provisional, s/n. 15006 a 
Coruña. 

\ 
A FITEI 

·ESC0Uv1A PARTICIPANTES 

O Festival lnternaciónal de Teatro de 
Espressao Ibéri.ca (FITEf), o xigantesco 
certame que se celebra no ·Porto ao co-

. mezo do vrao, xa chega a XX edición. 
Até o 31 de Xaneiro recollen as propos
tas de espectáculo das compañias que en
vien o boletin de inscrición. Maior in
formación pódese peder nos Sen;i\'.OS 
Centrais do FITEI: Ruado Paraíso, 217-
2º-sala 5. 4000 Porto. PéMugal. Teléfono 
(07-351 -2) 208 24 32, e fax: 200 42 75. 

CONCURSO DE CARÁTULAS VIGO 
EN Vrvo 

Unha vez coñecidos os gañadores do 
concurso de pop rock Vigo en Vivo, a Ca
sa da Xuventude convoca o concurso de 
Caratulas para ilustrar os CD's premia
dos. No que pode partic;:ipar todo o pu
blico galego que non exceda dos 30 anos 
de idade. O tema virá dado en función 
dos gañadores. Se presentarán unha ca
rátula para o 1 ºe outra para o 2º prémio 
do concurso de pop rock. O · prémio será 
uri ordenador performa 460. Os traballos 
deberán ser remitidos á Casa da Xuven
rude (López Mora, 31) . Maior informa
ción no teléfono (981) 29 48 06. 

CURSOS DE MONTAÑISMO 
NORTREK 

Nortrek (asoc iación de montañismo) 
abre o seu calendario de actividades pa
ra as fins de semana de Xaneiro, que 
acolle excursión invernais á Cordillera 
Cantábrica, cursos de esquí, de escala e 
espeoloxia. O prazo esta aberro até cu
brir prazas. Maior información en Nor
trek: Inés de Castro, 7. A Coruña. Telé
fono (981) 15 16 74. 

ESCOLA T AhLER 
MANUE1. B. PORTELA 

A Escola Taller Manuel B. Portel? e o 
Concello dá Guarda organizan unha 
campaña de recollLda de árbores no Na
dal para a sua posterior plantación, co 
obxectivo de inculcar a sociedade guar
desa a nacesidade de conservar a nature
za, pondo como exemplo o aproveita
mento, manter unha relación coas dis
tintas Comunidades da Montes como 
entidades sensibles ao problema, dar a 
coñecer a Escala Taller, asi como levar a 
cabo unha unidade didáctica coas alum
nas do módulo de xardineria do Taller 
Manuel B. Portela. 

Participan todos os centros de ensino e 

Asociacións Cultura is da Guarda. As · 
datas serán; a de recollida o 8 de Xanei
w, a Escola T aller, os Centros Educati
vos e as Asociacións Culturais: recolle
rán as árbores. O 19 de Xaneiro terá lu
gar· a plantación en terreo das Comuni.:: 
dades dos Montes da Guarda, de Cam
posancos e de Salcidos. 

Asimesmo .a campaña tamén contará 
coa sua parte teórica, na que se dotará 
aos participantes dunhas nocións de Bo
tánica da especie, explotación ornamen
tal da mesma e caractrísticas da sua 
plantación para a explotación. Maior 
información no teléfono (986) 61 17 27. 

PARA COÑECER ALLARIZ 

Reatur (Rehabilitación arquitectónica 
de turismo rural) oferta varios paquetes 
para a facilita~ión de visitas a vila de 
Allariz. Esta pequena vila ten unha lon
ga historia que tivo a sua orixe nun cas
tro celta e mantén ben conservadas nu
merosas igrexas , cruceiros, mosteiro , 
muiños e reare que axudaran a facer un 
percorrido histórico inmexinario dende 
os castrexos até os no os dias. Para máis 
información e re erva : Reatur. Portela, 
4-2º. 3660 Allariz. Teléfono e Fax 
(988) 44 20 06 .• 

MONOGRAFIAS DA HISTORIA DE GALICIA 

J-íistoria da !Música (ja{ega 
Cantos, cantigas e cánticos 

'Maria Pi{ar .9-l{én 

xa á venda 

O Cine en (jaúcia 
Xosé !J\{pgueira 

de imediata aparición 

a 
EDICIÓNS 
A!IOSA'.rDllA 

ANlSH KAPOOR 

O vindeiro 15 de Xaneiro 
inauguraráse no Centro Ga
lego de Arte Contemporá
nea, a exposición do escul
tor jndú Anish Kapoor. 
Tratase dunha instalación 
para a sala Dobre Espazo, 
que consiste nunha gran cú
pula de 8 metros de diame
tro suspendida no espazo 
que o espectador contempla 
desde un habitáculo cadra
do lixeiramente máis redu
cido ca aquela. Pintada de 
pigmento vermello, a cúpu
la é percibida como un pro
fundo valeiro que se prolon
ga alén do espazo real. 

Publicacións 

TERRA E TEMPO 

XAVlER T OUBES 

Na Ca a da Parra esta 
aberra a exposición do es
cultor galego Xavier Tou, 
bes , que permanecerá ex
posta até madiaos de Xa
neiro. A mostta acolle os 
taballos máis recente do 
autor, a í como obra dos 
anos oitenta. 

•MÚSICA 

o TúZAR 

Os Túzaros apresentan o 
seu novo CD , hardcore 
chegado de Compostela, 
son dez cortes c n letras 

O Xoves 8, 
os Túzaros 
a presentan 
o seu novo 
disco na 
sala Nasa 
de 
COMPOSTB.A. 

A Unión do Povo Galega ven de 
editar o quinto número (U época) 
de Terra e Tempo, "revista de infor
mación, anáhse e interpretación de 
temas monográficos desde unha 
prespectiva nacionalista e anti-im
perialista". Desta volta titula Maas
tri.cht e nós (Mais sempTe famas Eu
ropa) e recolle documen-

mun procurando Unha aproxima
ción á realidade sen mistificacións. 
Maria do Canne Garcia fai unha 
anális histórica do acontecido 
nos últimos corenta e cinco an s 
no seu texm Xenese, proceso e ca
rácter da UE, claramente "vincula- -
do ás próprias neces idades d evo
lución do sistema capitalista na 
sua base centro-europea". Manuel 
Outeiriño expón baixo o título, O 

Globo das políticas de comunica
ción europeas, como a mono
Rolización e concentración 
económicas bateu no catTl,PO 
da información. Francisco 
Rodríguez completa o sumá-

tos oficiais 
do proceso 
de criación 
do "supra-es
tado", tanto 
da CEE como 
da UE xunto a 
análise e posi
ción do Bloque 
Nacional is ta 
Galego. Enga
den, amáis, unha 
escolma de temas· -
tocantes á unión. 
Emilio López trata 
un dos temas base da Comunidade 
Económica, a política agrária co-

r io cun reconto de todo 
acontecido no proceso poi í
tico e as cosecuencias dos 
cúmios de Dublín e Ams
terdam. Terra e T e mpo 
ten subscripción anual 
(tres"úúmeros) de 1.000 
pta. que se pode remitir a 

Edicións T erra e Tempo: Pérez 
Constanti, 12 baixo. Santiago. Te
léfono (981) 56 66 09. • 

D 

ce 



Derradeiros 
días paro 

comtemplar 
os insectos 
dos cincos 

continentes 
en VIGO. 

' , 
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Anúnci.os de balde 
• .Mércase amplificador para baixo 
de 40 w. ou máis, a moi bon prezo, 
tamén funda para baixo. Perguntar 
por Rodrigo no (986) 21 21 67. 

• Mestre acepta un traballo no seu 
cuarto aniversário de parado. Ma
nuel (981) 69 56 82. 

' 
• Se tes o traballo dos Hertzainak, 
Amets Prefabrikatuak na sua ver
sión original (non copia caseira) em 
formato MC ou LO, pom-te em con
tacto comigo. Podemos chegar a un 
bom trato. Também me interessa nas 
mesmas condigóns o de M. C. D. Jó
dete. Teléfono (981) 36 25 80. Uxio. 

• Véndense cachorros de dogo ale
mán (gran danés). Cobraránse os 
gastos durante o periodo de xestación 
e lactáncia. Interesados chamar ao 
telf. 2218 32 de Vigo. 

•Clases de xaponés. Nativo. Teléfo
no 62 13 55 Vigo. 

• Urxe atopar en Santiago rapaces 
para formar grupo de rock estilo 
anos 70 e participar no concurso de 
maquetas de Ruta 66. Interesados 
chamar pelas mañás ao 54 38 08. 

• Para a frente. Novo catálogo de 
materiais á venda do Movimento Defe
sa da Língua encentra-se já disponí
vel. Contribui para o processo de nor
malizagáo linguistica. Pedidos ao MOL 
apdo. 550 de Ourense. 

• Calendáño Defesa da Língua 98. Lu
ta pela língua todos os dias do ano. Soli
cita-o ao MOL, apdo 550 de Ourense. 

• Véndanse accións de A Nosa Te
rra por precisar dos cartos, Bon prezo. 
Teléfono: (986) 43 46 85 - 26 40 57. 

• Vendo catro rodas marca Pirelli 
195165-R-15 novas e máis catre dis
cos de Mercedes . Teléfono: (988) 27 
17 77 . 

• Véndese piso na rua Torrente 
Ballester, Vigo . 1 OO, metros cadra
dos , garaxe e tras1eiro. Excelentes 
condicións económicas . No teléfono 
(986) 42 18 45, pelas tardes pergun
tar por César Pazos. 

• Os Comités Anti-repressivos da 
Galiza (CAR) envian gratuitamente o 
especial de 4 páginas de O Berro Se
co/Decembro 97. A publicagom con
tém informagom sobre os pressos inde
pendentistas galegas, a liberdade de 

•TEATRO 

lnácio Marti ns, a criagom da Mesa pela 
volta á Terrados pressos independen
tistas galegas, novas anti-repressivas, 
etc. Para além de umha separata de 2 
páginas tit ulada Brutalidade policial 
contra o independentismo no acto de 
investiduras de Fraga lribame. Escre
ber para o Apdo. 827 de Compostela. 

• Véndese Siberian Husky, única 
camada na Galiza totalmente bran
ca, ped igre de campións e Rottwei
ler descendente de campión ale
mán, pedigre Rosa. Teléfono: (981) 
65 06 44 ou.909 47 53 02. 

• Véndese Maclntosh llCI, 20 Mb. 
de RAM, 1 Giga de disco duro, panta
lla de 14 pulgadas a co r. 100.000 pta. 
telf. ·(986) 37 57 26. 

• Véndese bici de carreiras Mén
diz Columbus Thron Shimano 
RSX-STI. Pedais automáticos. A es
trenar. Teléfono (986) 45 11 84 ás 
noites. 80.000 pta. 

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

• Vendo finca con casa para res
taurar en Pexegueiro (Tui). Teléfono : 
929 580922. 

• Técnica de Laboratório con ex
periéncia (rama Química), oferécese 
para traballar pela zona de Vigo. Telf. 
907 324 301 

• Precisase mestre/a para formar 
grupo de cantadeiras. Telefono : 
(986) 70 85 92. 

• Mercaría ordenador de segunda 
man con CD Rom , a poder ser con 
impresora. Tlf. 908 084 117. 

• Merco piso en Vigo, preferente
mente un primeiro. Sobre 10.000.000. 
(981) 46 05 67 e 929 02 43 48. 

• Tradutora e interprete de galego, 
francés , inglés e castelán. Fanse to
do tipo de textos. Mari Fé no teléfono 
(986) 46 95 90. -

• Abisinia. Desexa colaboradores 
para revista cáustica. Os traballos 
serán en galego (calquer versión) . 
Prégase iroína e bon humor en: arti
gos , viñetas , cantos , notas de pren
sa , collage , etc. Enviar cos dados 
persoais (fotocopia D.?.I. e teléfono). 
Celia López Otero , Avda. de Vigo , 20 

B. 36640 Pontecesures (Pontevedra). 
Teléfono e fax: (986) 55 71 96. · 

• Merco ou alugo casa nos arre
dores de Pontevedra, te léfono (982) 
56 29 53. 

• O C/ube de adictos. a Deep Pur
ple de Vigo ven de sacar a revista 
Hush Magazine adicada á S?ga De
ep Purple e ao rock dos 70. A venda 
e n Elepé, La Columna, Virgin e nos 
pubs Carpe Diem e Hagar 77, tamen 
na cafetería Diseño. -400pts. 

• Merco cancioneiro de Casto 
Sampedro. T. Buceta. Uinggens
trass, 6. 8184 Bachenbülach. Suíza. 

• Alúgase praza de garaxe en 
Vigo, na Avda. Alcalde Portanet, 20. 
Te.léfono (986) 20 24 69. 

• Merco temário, para as próximas 
oposicións a enxeñeiros técnicos 
agrícolas, da Xunta. Traballo e por tal 
motivo, non podo asistir a nengunha 
académia. Chamar de 9 a 13 h, e de 
15,30 a 19,30 h, ao (981) 36 34 72, 
perguntar por Xosé António Si lveira. 

• Véndese guitarra acústica GIB
SON EPIPHONE con ecualizador e 
volume 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 informativa 
bimestral no Nº 18 , Outubro-No 
vembro , inclue umha reportagem 
sobre o XIV Festival Mundial da Ju
ventude em Cuba, outro de "Cara
vane", o 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 ár
bores. Merca os bono-árbore de Xe
vale. Por cincocentas pesetas plan
tamos no teu .nome un teixo e un 
acivro na Serra do Faro e Ribeira 
Sacra. Envíanos un xiro postal ou ta
lón nominativo a ~Xevale. Aptdo. 35. 
27500 Chantada. 

• Vendo .pisó en Ponteareas (95 
m2). Todo exterior . Tres cuartos, 
dous baños, garaxe e trasteiro. Ta
mén o cámbio por .out ro en Vigo. 
(986) 66 04 33. Perguntar por Este
ban de 20 a 21 h.• 

que abrangen aos proble
mas ociai e p pulares. A 
actuación será o Xoves 8 
Je Xaneiro na sa la N asa, 
ta mé n e ta rá o grupo E -
pectra. 

MlNISTRO POLA CARA 

h . no centro Caixavigo 
re ma ta o ciclo de cine 
adicado ás N ovas Comé
dias Americanas, coa pro
xecc ión de Chámate Denis 
de Ha! S a lwen ( 1996). 
Fan o pase en versión ori'
x in al con sub-títulos en 
castellano . 

•MOSICA 

PLATERO Y TU E 
MOTORES 

R EAL FlLHARMONJA 
E GAu !A 

O d1a 5 de Xan iro á 22 
h , a R al Filharmonia de 
Ga li c ia interpre t a rá n o 
Auditó rio de G alicia, ba i
xo direcc ión de Maximi 
n Zu malave. No progra-

ma R s ini. M zart. 
Sara tre. W agne r. 

O prezo d a e n 
trada será de 

1400 pta. 

Encuadre Produccións re
presentará os di as 15 e 16 
de Xaneiro no T eatro Prin
cipal, Minisrros pola cara de 
Ernesto C aballero, dirixida 
por Antonio Simón e inter
pretada por Ernesto Chao e 
Antonio Durán Monis. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

CHÁMATE DENIS 

O Venres 2 
ás 20,30 

• EXPOSICIÓNS 

MONOOÑEOO 
MÁIS PERTO 

Esta aberta desde Decem
bro a exposición Modoñe
do máis peno na Casa das 
Artes, colectiva de artis -

tas entre os -que desta-
can Alicia Pu

c hades, 
Juan Pu
c hades 
Qui 1 is i 

Mauro Lei-
va, Quique 

Guerra. A 
exposición 

acolle todo ti
po de arte , des

de a ecultura en 
ferro ou madeira 

até a pintura máis 
avangardista. A ex-

posición permane
cerá aberra. n a C asa 

das Artes até o vin
deiro 1 de Febreiro . 

INSECTOS 
DOS CINCO 

CONTINENTES 

Até o 11 de Xaneiro e~ta 
aberta na sala Temática de 
Caixavigo, a exposición In
sectos dos cinco coñtinentes. 

O Sábado 3 ás dez e me
dia da noite estarán no 
pavillón das Travesas Pla~ 
tero y Tu e Motores. 

•TEATRO 

CEGADA DE AMOR 

La Cubana representará 
durante a fin de semana 
que vai do 9, 11, Cegada 
con Amor de Jordi Milan, 
no centro Caixavigo ás 
22,30 h. o Venres e o Sá
bado e O Domingo ás 
19,30 h. 

A CONT ACONTOS 

O Sábado 3 ás 21,39 horas 
terá lugar, no auditório do 
centro veciñal e cultural 
de Valladres a actuació~ 
da contacc:mtos Ana Vila 
cun espectáculo paratetral 
chegado de Venezuela. 

Vilahoa 
•MÚSICA 

CASA 
DOS DRUIDAS 

A Casa dos Druidas (en 
Acuña-Vilaboa do Morra
zo) acolle este Venres dia 2 
ás once horas da noite a 
actuación Folk de Violiá, 
que ~presenta o seu novo 
disco.+ 

Encruc.illada XOAN COSTA 

Horizontais: 

l. Vocais de mesa 3. Pór unha causa contra outra para 
.impedir a súa realización 6. De grande estatura 8. Cua~ 
lificación escolar entre suficiente e notábel. 10. Honro 
e re\'.erencio 11. Achanse presentes 12. Pronome de
mostrativo 13. Máis dun oito 14. Frecuencia Modulada 
15. É, en latín 17. Resulta ben ou mal algo para unha 
persoa ou circuntancia 19. Inhumano, despiadado 20. 
Manifestación de apetito sexual nos animais. 22. Ao 
revés, deus exipcio. 23. Ave mariña 25. Persoa de sexo 
masculino 27. En inglés, o contrario de ON 29. Nos 
verbos da primeira conxugación, tndrfema de modo
tempo do copretérito 30. Lugar onde se garda o viña 
31. Escoitamos 33. Pronome de terceira persoa suxeito 
34. Completo, cheo 35. Escolla unha causa entre va
ria¡¡ 36. Ao revés cincuenta e un, en números romanos. 

Verticais: 

l. Os aneis dunha cadea 2. Levar ou traer cara a si 3 . . 
Ao revés, que non: ten compañía ·4. lmpede que se faga 
unha causa 5. Correxir as imperfeccións 6. Ao revés, 
medeiro 7. Contracción de amáis o 9. Aparello de pes
ca, de forma cilindríca e con rede. 11. Expresión para 
chamar alguén 13. O autor de Arredor de si 14. Peque
na pezfl. que se usa nalgúns xogos 16. Que lle pertence 
18. Mamífero solípedo, no feminino plural 19. Metelo 
na boca e tragalo 21. Elemento químico número 53 da· 
clasificación periódica 23. Dei fío 24, Esterco, fertilizo 
26. Escola Galega de Administración Pública 28. Bolsa 
ou saco de coiro 32. Mesa pola Normalización Lingüís
tica 34. Parte final qa perna. • 

Caldo de letras 
T y HM e M Ñ M V e u Q 

V A Ñ K A E Ñ I N R B T 

E H e I p D R I M Q K X 

X Q L T E A o MAM H G 

G H D Q L T .. A Ñ M B z A 

p p K E A N R H A X L K 

X X ' D V T E e F s E Q F 

e E s A R M A D o R R A 

M G F G y I B M A R F e 
'L u R y G o A s A C N E 

T y p o B MN y B I I o 
R H K F Ñ T A e H u B R 

Quince nomes cos que se coñece aos túmulos castrexos. 

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA 

·3¿ ·tf lNW ·zf lü:I 
·9z dV03 ·n o.9gv 
·tz rmdv ·tz :mor ·IZ 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

013WOJ ·6 l svomr 
·91 VOS ·91 VHJid ·t1 
rnELLO ·n El ·n VSVN 
'6 OV ·¿ WtlOV ·9 tl..V;J . 
·OBJI ·5 V..LS90 ·t SO 
'f tl.3Vtl...LV ·z S013 ·1 

S)B:>lll;)/\. 

·11'9(3.1 
·dO . 5f ON31d ·tt V13: 
'ff SOWIO 'lf V03:GV 
'Of Vtl '6Z ddO ·¿z 
3WOH ·5z OVtIV 'fZ 
·tiv ·zz OD ·oz 13f1tl.u 
'61 3VJV · ¿ 1 ..LS3 
·51 Wd ·t1 SOlIO ·n 
VStl ·zr NV ..LStl . II Otl. 
·OQV ·01 N39 ·9 SV ..L 
-1v ·9 t!OdO .f V3 ·1 
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Un libro editado polos CAF ·recolle a história da organización estud~ntil 

ERGA, o lume que prendeu 
-0- P.B. 

No primeiro trimestre do curso 
72-73, logo do asasi,nato en 
Santiago do estudante Cherna 
Fuentes nacen os Estudan-
tes Revolucionários 

. Galegas, unña organización 
de masas estritamente na-

. cionalista. Vintecinco anos 
despois e coa seu legado 
hoxe presente nos. CAF, 
CAE e Galiza Nova, á inicia
tiva dos Comités e coa cola
boración da própria Galiza 
Nova, o BNG, o SLG e a 
CIG ven de publicarse ER
GA, o Jume que prendeu, 
unha edición que recolle ar
tigas de 18 militantes de ER
GA, útiles para coñecer a 
história e a importáncia des
ta organización na existén
cia do movimento estudiantil 
vixente. As interpretacións e 
experiéncias dos autores 
convidan ao percorrido his
tórico desde a fundación 
desta organización estudian
til no 72 até a sua desapari
ción en 1988, ano no que se 
funda Galiza Nova. 

"Nunha reunión que fixemos en 
· Santigo no Monte da Condesa 
en Decembro do 72 decidimos o 
nome da organización (ERGA) e 
do boletín (Lume) -lembra Ma
nuel Mera, fundador e militante 
até o 73...:.. Asi naceron como feito 
anecdótico e histórico, xa que na 
prática, a dimensión que colleu o 
proxecto debeuse a que despois 
das vacacións de Decembro co
m ezamos a organi.zar células, 
distribuir tarefas, facer reunións 
con máis estudantes, e propa
ganda masiva". En Marzo, ~ran 
máis de trinta membros. "Non era 
fácil para os primeiros militantes 
de ERGA talar nos cursos en ga- -
lego -comenta- habia unha opo- · 
sición manifesta, empezando po
los que estaban organizados". 

Ás dificultades de ERGA no seú 
nacimento tamén se refire Alfre
do Suárez Canal, militante até o 
75. "Tratábase de abrir camiño 
nun sector fortemente ideoloxiza
do e no que a ortodóxia marxista 
malentendida tiña un terreno 
·abonado, nada proclive, ao na-

cionalismo ao que sempre se al
cumaba como desviación peque
no burguesa. Había que nadar 
pois contracorrente e ter a orixi
nalidade de facelo todo de riovo". 

"Gardo un recordo extremada
mente desagradábel das fre
cuentes, tediosas e interminábeis 
viaxes a Santiago en coche de li
ña -comenta Xosé Salvadores, 
militante do 7 4 ao 76- Aparen.tes 
medidas de seguridade protexian 
aquelas xuntas, das que lembro 
as análises calculadas e certei
ras que facia un compañei"ro, 
máis tarde saberia que se cha
maba Alfredo Suárez Canal; in
tervencións con grande_s dotes . 
de oratória procedían doutro 
compañeiro con aire de despista
do (máis tarde coñecido hisoria
dor; Anselmo López Carreira). 

"Durante o ano 75 ano da miña 
incorporación militante a E;RGA 
-dá conta Suso Seixo- cornen
zan a porse as bases que permi
tiran o . incremento espectacular 
de militantes que tivo durante os 
anos seguintes. Empezan a 
criarse células en case todas as 
faculdades, empézase a ter act~
vidade propagandísica nos cen
tros e nas manifestacións, tanto 
nas específiÓas por problemas 
estudiantis como ñas de solida-

riedade con outros conflitos so
ciais". "Todas as organizacións 
nacionalistas confluimos en ob- · · 
xectivos comuns, ainda tendo 
próprias reivindicacións en cada 

sector -sinala Manuel 
Vázquez- A interrelación é , 
constante ·, é necesária 
eramos como veas polas 
que circula o sangue para 
mater viva a nación''. 

Militánda diversa 

Salvadores rematou Peri
tos e centrouse neutras 
tarefas. "O labor realiza
do até o momento pola 
organización tiña cambia
do radicalmente o sector 
estudiantil -sinala- Xa 
non se podia ignorar que 
había outros xeitos de in
terpretar a realidade ade
mais da oficial . 0 -noso 
idioma recuperábase en 
corredores e aulas. o na
cionalismo popular exis
tía e non só nos centros 
de ensino porque a xene
ros id ad e e entrega da
queles . mozos leváraos a 

militar simultaneamente nou
tras organizacións sociais, nas 
que foron decisivos para a sua 
implatación". · 

o estudantado 

nacionafista á frente 

. Despois da morté de Franco e 
nun momento no que o naciona
lismo confiaba na posibilidade de 
reformulación do Estado através 
dunha rutma democrática, a -Fa-

cultade de Económicas de San
tiago acolle en Xaneiro de 1978 
o multitudinário 1 Congreso d~ 
ERGA. Neste momento podía 
considerarse segundo fai refe
réncia .Xúlio Rios, eleito daquela 
secretário xeral "a organización 
mellor estruurada, organizada e 
con maior influéncia no conxunto 
do ensino do naso país". 

"Foron anos de aprendizaxe. Da 
vida e do país -di Xan Carballa
Como unha cereixa se prende 
da outra, entrabamos en ERGA 
e case simultaneamente na 
ANPG ( ... ) tiñamos no beizo a 
reivindicación como norma de vi
-da. E unha verdadeira teima en 
facer coerente as ideas co dia a 
dia. Por exemplo na língua: sem
pre en galega". "Unha tiña que 
decatarse por forza de que había 
duas histórias -explica Rosário 
Regueira, a única muller que ten 
un traballo no libro- unha a ver
sión oficial, que se estudaba na 
escala, que viña no periódico, 
que dicia a rádio e lago a televi
sión, que se mantiña cara a fóra 
. E outra a de verdade, a que se 
talaba na casa a que se dicia en 
galega e talaba da miséria e das 
misérias. A dos emigrantes dos 
zocos e das vacas". 

"A evolución de ERGA entre os 
anos 78 e 86 foi parella a do na
cionalismo -sinala Francisco 
Jorquera, eleito secreário na
cional _no 111 Congreso- A frus
tración das espectativas tJe que 
o fin do franquismo se traducise 
nun cámbio políticq e social pro
fundo na nosa nación , provocu 
unha progresiva desmobiliza
ción da sociedade e tamén do 
estudantado". En 1984, con ga-
11 o das eleicións ao claustro 
constituinte "a criación dos CAF 
marcou un ponto de inflexión, de 
reactivación do movimento estu
d ianti I que, paradoxicamente 
acabaría por desembocar na di
solución de ERGA". A esta últi
ma etapa de aposta pala criá
ción de Galiza Nova en 1988 co
mo a organización de mocidade 
do BNG tamén nós achegan Er
ga, Jume que prendeu Nestor 
Rego, Francisco Jorquera, Ma
nuel Reí, Duarte Correa, Manolo 
Anteló e Bieito Lobeira. + 
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De novo 
098 
MANUEL CIDRÁS 

En tramos no novo ano e 
eu, ainda que non son . 
tan vello que vivira de 

carpo presente a caída do im
perio ultramarino, non podo 
espantar a idea de que o 98 é 
un ano xa vivido. Nunca sen
tira ese desacougo de vivir un 
presente que é pasado xa ho
xe, sen ter que agardar a ma
ñán como as outras veces . 

Desde a infancia veño e coian
do minimizar calquera contra
tempo ou adver idade, non sen
da a morte, con aquela frase de 
que mái se perdeu en Cuba, e 
·xa ninguén abfa nin o qu nin 
cando. A ·linguax é coma a la
ma que non damos tirad do 
pés e delata o no o paso, unha 
caste de xacem nto arqueolóxi-
co no que perdura aquil d 
que xa se perdeu a memoria. 
Por i o o 98 é un tempo a des
contar: non por telo e.tudiado 
nos libros de historia, enón por 
telo dito tantas veces. 

Foi e o 97 e tódolos re umo 
da tele e os uplement domi
nicais o retratan cunhas man 
pintadas de branco e o lo . r do 
espírito de Ermua, que rever
dece no Nadal. O espíri to de 
Ermua e o do Nadal on os 
motores espectrai dun mundo 
de mentira no que reina o hu
manismo mái valeiro. Mans 
brancas de branca pintado, 
branca Nadal mesmo ali onde 
nunca neva e o libertad in ira 
en plan panxoliña para todo o 

. ano, camiño do p rral. Yelaí o 
retrato castici ta dunha Espa
ña moderna e europea, a ínte
se dun século. 

O 97 pasou, e o 98 tamén. A í 
e todo, feliz ano a todo e qu 
o Rei ·exan x ner s c · 
que fo tes bo . + 

VOLVER AO REGO 

Un méio d comunica
ción de Madrid, n 
grave crise financeira, 

ven de ser adquirido por un ri-
co membro numerário do 
Opus (vive nunha residéncia 
consérvase célibe). O novo 
proprietário puxo a todos os 
acredores ante a seguinte tesi
tura: ou aceitades que vos pa
gue a metade do que se vos de-
be ou declaro suspensión de 
pagos . Todos aceitaron o re
corte, os vendedores de papel, 
os fornecedores de material in
formático e fotográfico, as 
mensaxerias e ·sobre t odo os 
traballadores (aqueles aos que 
a empresa lle debia dous mi
llóns en salários tiveron que 
conformarse co 50%). Non re
sulta ex traña esta estratéxia , 
incluso poderia ser comprendí~ -:: 
da. Pero hai quen cobrou todo~ 
quen non perdou unha pese,tat '>·. 
El Corte Inglés e algunha out~ 
empresa grande. Eses, sempre 
se salvan dos recortes e das re
conversións. + 
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