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A represión e a intimidación déronlle ainda máis releváncia social á protesta contra a cota láctea 'Os hipermercados 
franceses colonizan 
Galiza', afirma 
Maxín Froiz 

Fraga perdeu o pulso e a Compostura 
As medidas represivas ditadas por Fraga lribarne e aplicadas por Diz Guedes non só non impediron o éxito da movilización dos gadei

ros, senón que lle deron máis releváncia social. Para o 14 de Febreiro os sindicatos labregos e operários convocan unha manifestación 
11 en defensa dos dereitos fundamentais 11

• Polo sua banda o SLG e UA manifestan a sua intención de celebrar outra protesta máis contun

dente para o 20 e 21 do mes que ven se a Xunta non se avén a negociar os mesmos pontos que estivo apoiando os últimos dez anos. 

Maxín Froiz, empresário da dis
tribución de alimentos, acusou 
ás multinacionais da alimenta
ción de colonizar Galiza, finan
zarse á conta...Qos fabricantes e 
pequenos distribuidores do país 
e producir pobreza e paro. "Ven
ciendo leite francés e produtos 
agrícolas de fóra, Galiza pare
cerase lago ao deserto do Sá
hara", dixo o empresário diante 
dos 300 asistentes ao /1 Encon
tro Empresarial da Economía 
Galega organizado en Compos
tela por Caixagalicia. (Páx.13) 

BAIXO AS RODAS 
Hermann Hesse 

A crónica da destrucción vital 
dun rapaz a mans 
dun sistema educativo opresivo. 
Unhá das mellores novelas de 
Hermann Hesse, por primeira vez 
en lingua galega. 
Traducción de de Franck Meyer. 

ga • 

A UE obriga a Sogama a 
modificar o plano do lixo 

A Sociedade Galega de Meio 
Ambiente e a Consellaria de Meio 
Ambiente deron unha viraxe na 
política de xestión do lixo cara un 
maior esforzo na reciclaxe, ainda 
que non desbotan a incineración 
para eliminar a meirande parte 
do refugallo do país. (Páx. 10) 

A Xunta de Goberno 
da Académia decide manter 
o Seminário 
de Sociolingüística 

O Seminário de Sociolingüística 
continuará aberto e desenvolverá 
no'vas investigacións. Esta é a 

. conclusión tirada da carta remitida 
a A Nosa T erra polo presidente 
da Académia Galega. · (Páx. 27) 

O Consello de 
Ministros denega a 

• • ma1or1a 
das peticións ferroláns 
As comisións cidadás e de alcal
des que se constituiron en Ferro! 
tras do choque do Discoverer En
terprise contra a ponte das Pias· 
analisarán a necesidade de ini
ciar mobilizacións para exixir que 
se poñan en marcha medidas efi
caces para solventar os proble
mas derivados, nomeadamente 
os de tráfico e auga. Ao tempo, 
tras do consello de Ministros ce
lebrado o Venres 16 de Xaneiro, 
constatóuse que non se realiza
rán as obras anunciadas, xa que 

~ só se habilita un crédito extraordi
~ nário para a reparación da ponte 
::..: e canto á autovía, non haberá 
~ máis de 150 millóns de pesetas 
4: para "axilizar o proxecto". (Páx.11) 

O PP, usufructuáriQ 
da cota láctea 

En 1987, cando comezan as protestas contra a cota láctea, a Xunta 
prestou as uas instalacións de San Caetano para que se reunise a 
Plataforma e demáis infraestrutura, incluso a mediática, para chamar 
á mobilización dos gadeiros. Na manifestación celebrada na Coru, 
ña, con remate diante da Delegación do Governo, ocupaban sitial 
de pancarta os conselleiros Rufz Fidalgo e Romai. O próprio Romai 
encabezaria a Mesa do Leite para reclamar a supresión da cuota lác, 
tea na sua visita ao Ministério. Cando os labregos se manifestasta, 
ron en Madrid, e tamén nas distintas mobilizacións en Compostela, 
os concellos govemados pol PP pagaron os autobuses para os mani, 
festantes. Nas anteriores tractoradas, até a de hai un ano, os cárre, 
gos do PP estaban presentes, mesmo subíndose aos tractores como 
fixera o seu secretário xeral, Xosé Cuiña. Pérez Vidal declaraba da, 
quelas que, "mentres Fraga sexa presidente non se pagará a sup_erta, 
xa". Argumento tamén utilizado na última campaña eleitoral.-Pala 
agora o PP de "facer política", cando foi o maior usufructuário parti, 
dista destas mobilizacións. Se 'alguén.non mudou o discurso foi o na, 
cionalismo, que segue coas mesmas demandas que hai dez anos.• 

\ 
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· ·os argumentos de "a~arquía e desorde" usados para obstaculizar as mobi lizaci~ns 

A represión decretada por Fraga e Guedes 
non impediu o éxito da tractorada cotra a 

contra láctea 
* ALFÓNSO EIRÉ - PAULA CASTRO 

. As forz~s de seguridade, policia e garda civil, tiñan arde expresa do Delegado do Governo, Xoan M. Diz 
Guedes, de impedir que os tractores chegaran ás estradas e aos pontos onde estaban anunciadas as con
centracións. Tentaron reter aos gadeiros ás saidas das casas, a primeira hora da mañá para que non pui
deran abandonar nen a aldea, cargaron contra os grupos de concentrados, detiveron a unha trintena deles 
e mesmo curtáronlles o paso conculcando o direito á libre circulación. Pero nen as ameazas do presidente 
da Xunta-nen as intimidacións das forzas de arde pública foron quen de impedir que máis de 3.1.00 trac
tores !:?aisen ás es_tradas a reclamar o seu direito a producir e a amasar o seu rexeitamento á supertaxa. 

retenderon converter o problerna 
do leite nun conflito de arde pú
blica levando adiante ameazas, 
cargas indiscriminadas contra 
compañeiros en moitos pontos 
de concentración do país e mes
mo chegaron a deter a 40 produ
tores e levalos á comisaria. Que- . 
rían calar a nasa voz e que se 
mirase que era un problema de 
distúrbios, apresentándonos co
mo que pretendiamos curtar as 
estradas e colapsar o país can
do en realidade estabamos a de
fender o mesmo que levamos 
defendendo 12 anos. Pero hoxe 
ademais de defender os nasos 
intereses tivemos que defender
nos deles", explicaba Xosé Ma
nuel Puga, representante do Sin
dicato Labrego Galega, diante 
dos centos de gadeiros reunidos 
nunha asemblea de urxéncia no 
centro de Compostela no decur-

so da tractorada do pasado Mar
tes 20 de Xaneiro. 

O delegado do governo, Xoan Manu~I 
Diz Guedes, procede dunha família de 
fondci rciigame direitista. 

Os concentrados tiñan que deci
dir se daban por rematada a 
xornada de protesta cu se ian 
aos xulgados a respaldar a Ma
nuel Blanco Rendo, o único deti
do que ainda seguia, desde a 
mañá, pechado en dependén
cias policiais, lógo de ser libera
dos os outros produtores. Por 
aclamación, os gadeiros acorda
ban ficar en Compostela men
tres que non puideran marchar 
todos xuntos. "Non están xul
gando ao naso compañeiro,- es~ 
tanos xulgando a todos, porque 
nós non provocamos nengun in
cidente, a provocación partiu pri
me i ro de fraga, lego de Diz 
Guedes e despois das forzas de 
seguridade", engadia Puga. · 

Vixiáncia domiciliária . 

Desde primeira hora da mañá e 

na própria saida das casas, os 
gadeiros recebian a visita da 
garda civil. "Revisáronos até os 
papeis dos tractores ", conta 
ban. Nalgunhas comarcas, on 
de a presión foi máis forte, hóu
boos que decidiron deixar o 
tractor e desprazarse no seu 
automóbil. Era o início dunha 
xornada de mobilización que se 
anunciaba complicada e as for
zas de seguridade encarregá
ronse de demonstralo ao longo 
do dia. Moitos nen puideron 
achegarse aos pontos de con
centración pero a maioria foron 
sorteélndo as dificultades até 
poder sumarse aos gadeiros 
que xa estaban congregado~. 
Asi, nos accesos de Composte
la p~quenos grupos de tracto
res aparecían por entre os con
trois policiai~ . "Chegamos por 

Pasa á páxina seguinte 
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un atallo, porque desde Sigüei
ro non deixaban pasar", expli
caban. A altura do polígono do 
Tambre outro grupo de tracto
res ficaba á es.pera do resto 
dos compañeiros e separando 
a ambos un fato de policías cos 
fusís lanzapelotas preparados. 

Chegados da vila foron xuntán
dose os portavoces parlamentá
ri os do BNG , PSdG-PSOE e 
grupo mixto xunto cunha chea 
de deputados, médios de comu
nicación e mozos dispostos a 
amasar o seu apoio á mobiliza
ción do sector lácteo. Contra as 
doce do mediodía unha longa 
ringleira de tractores proceden
tes de Sigüeiro, Ordes e Oroso 
achegábanse paseniñamente 
pala estrada da Coruña. Duran
te case que unha hora perma
neceran retidos pola policía, que 
lles impedia o paso cara á capi
tal galega e coa sua chegada 
producf anse neste ponto os pri 
meiros amagos de carga poli 
cial, coartada pa la presenza 
masiva de cargos políticos elei
tos, cámaras de televisión e 
flashes dos fotógrafos. 

Cargas policiais 

Menos sorte tiñan os produtores 
concentrados en San Lázaro e 
no Castiñeiriño, onde a primei 
ras horas da mañá xa se produ
ciran violentas cargas policiais e 
as arredor de 30 detencións. Ao 
tempo, en Bertamiráns, máis de 
100 testemuñas presenciais de
nunciaban a un garda civil po r 
sacar a pistola para intimidar 
aos labregos. 

' ' ' 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Fraga ordenara impedir como fose que os tractores entraran en Compostela. A. IGLESIAS 

Os x.eitos de coacción foran diversos. 

A desmedida actuación policial 
respostaba á consigna de impe
dir, como fose, que os tractores 
puideran achegarse ás vilas pa
ra minimizar o impacto da mobi-

X. MARRA 

lización. O responsábel da poli
cía que controlaba a entrada a 
Compostela pola estrada da Co
ruña aseguraba que "ternos or-

Pasa á páxina seguinte 

Na maioria das localidades 
os comércios pecharon en solidariedade 
Se as ardes á garda civil para a 
mañán era impedir a concentra
ción intimidando aos labregos 
coa petición da documentación, 
retirada de carteis , toma de ma
trícula, inspección e multa por 
pretendidos fal los, paralización 
por non gardar a distáncia re
querida ... , logo a consigna era a 
de impedir que entrasen nas vi
las, sobre todo nas capitais. Ca
vilaba Fraga que, deste xeito , a 
protesta quedaría minimizada. 

Na maioria das cabecei ras de 
com arc a onde se re aliz aron 
concentracións , os comércios 
pecharon en solidariedade. a in
timidación da garda civil non pu
do impedir as concentracións , 
ainda que houbo labregos que 
se concentraron, por medo, sen 
os seus tractores. 

Un dos pontos principais parti
cipación foi na comarca do De
za. En Lalín rexistouse unha 
carga policial totalmente des
proporcionada para a protesta, 
pois os gadeiros non meteren 
os tractores nas ruas nen as 
cortaran. Nela sufriron contu
sións catre labregos que tive
ron que ser trasladados en am
buláncia . Os deputados do 
BNG, Bieiro Lobeira, Ferreira 
Abelleira e Francisco Trigo ta
mén recibiron golpes, o mesmo 
que algun edil do PSOE. 

¡ 

A preséncia policial tamén foi 
contundente na Estrada, onde 
desviaron aos gadeiros que ían 
entrar na vila, polo que o caos 
circulatório foi ainda maior. 

Sárria foi unha das localidades onde pechou o comércio. X. MARRA 

Nesta concentración participou 
o alcalde de Forcarei, Brea 
Porto (PP) . 

A vila das Pontes quedou total
mente illada, sen que a garda 
civil fose quen de coutar a pro
testa. Os tractores de Bet~n 
zos foron quen de entrar na 
Coruña, pésie a que a marcha 
foi interrumpida pala garda civil 
en várias ocasións. en Mazari
cos cortaron o tráfico en Pino 
do Val. 

En Ourense, con escasa produ
ción láctea, os tractores concen
tráronse no alto de Allariz, des
prazándose lago á capital, na 
que entraron despois de nego
ciar co Delegado Provincial. 

Os gadeiros de soneira e Fiste-

rra cortaron o tráfico en Vimian
z ao, cos alcalde do BNG e 
PSdG da comarca oficiando co
mo escudos humáns, mentres 
que os de Bergantiños se con
centraban en Carballo. Tamén 
foi numerosa a concentración 
de Santa Comba. 

En Lugo houbo cortes en Mei
ra, Ribadeo , Vilalba, Chantada, 
Guitiriz, Sárria e Abadín. Na 
capital foi a policia, como en 
compostela, que pechou as es
tradas para que os tractores 
.non acedasen á capital. Ao fi
nal non pudo impedir que o de
putado do BNG e lider labrego, 
Emílio López Pérez tomase as 
murallas guiando o seu tractor 
e seguido de 50 dos ·seus en 
caballería motorizada e doutros 
200 labregos de infantería. • 
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OPP 
contra todos 
A tractorada foi declarada ''fracaso" por decreto presidencial 
desde o momento no que non puideron impedir a sua 
convocatória con todas as artes intimidatórias doaparello 
guvernativo. A mobilización foi considerada como un pulso 
ao nacionalismo e non como unha lexítima expresión de 
protesta, no máis puro análise da ortodoxia franquista. A 
palabra "política", que sempre estaba presente nas 
acusacións contra os convocantes, é a mesma dos anos 
escuras, sen darse conta, na sua ideoloxia totalitária, que 
as·decisións ou omisións políticas guvernativas poden ter 
unha expresión constitucional (política) na rua. 

Por se o calificativo de "política" non fose verdadeiramente 
indicativo dunha ideoloxia totalitária, o Delegado do 
Governo usou frecuentemente durante todo o día 20 de 
X_aneiro e anteriores o máis famoso argumento do 
fascismo: "anarquia e desorde"_. 

Foi precisamente a utilización espúrea da violéncia, a 
conculcación dos dereitos constitucionais dos cidadáns, o 
que levou a que Fraga lribarne perdese o tour de force que 
lle tentou botar ao BNG. Pésie á declaración insitucional 
dando por "fracasada" de antemán a mobilización, ás 
soflamas intimidatórias ás que a maioria dos medios de 
comunicación privados e a totalidade dos públicos servian, 
as indústrias xornalisticas-, nun rexime de liberdades, non 
poden ignorar totalmente a realidade se non queren verse 
privadas do sustento dos recéptores. 

Asi , fronte ás descalificacións de Diz Guedes, do 
conselleiro Gago e, mesmo, do presidente Fraga que 
calificaba de "tranquilo e pacífico" o desenrolo da 
tractorada, as emisoras de rádio, mesmo as oficiais, non só 
daban conta dos cortes e concentracións nas distintas 
estradas (algunhas unicamente nas novas do servícia· de 
tráfico) senón tamén en como a policia e garda civil 
atrancaban as ruas para impedir o paso dos tractores. A 
magnitude dos incidentes, o desprezo aos representantes 
lexítimos do pavo -mallados e bacoteados-, e ás 
liberdades cidadáns, foron motivo abondo para que os 
xornais non puidesen minimizar a mobilización pésie ás 
presións exercidas pola Xunta. 

Fraga lribarne, o grande muñidor da estratéxia posta en 
marcha polo lacaio Diz Guedes, O Nani, comprendeu desde 
un primeiro momento que fracasara. Tanto é así que, fronte 
ás barrabasadas intimidatórias dos dias anteriores, nesta 
ocasión preferiu facerse o fuxido. Mentres tanto, o 
Delegado do Governo tiña que realizar unha declaración 
afirmando ser "o único responsábel" desta concu lcación de 
liberdades, para exculpar ao presidente . 

Xa desde que Diz Guedes se reun iu cos Delegados 
Provinciais e cos mandos da Guardia Civil para trasmitirlles 
as ardes de Fraga, formouse un remuiño de descontento no 
PP, cavilando que ia ser moito pior o remédio represivo que 
a enfermidade da protesta. Algun Delegado Provincial e, 
polo menos, dous comandantes da Guardia Civil, 
puxéronse en contacto con destacados nacionalistas para 
negociar o desenvolvimento da protesta, poñendo de 
manifesto as discrepáncias coas ordes recibidas de Diz 
Guedes. Foi, deste xeito, como se forzou un encentro dos 
organizadores coa Delegación do Governo. Un acordo que 
Diz Guedes incumpliu desde o primeiro momento. E 
significativo tamén que dous axentes da policía fosen 
entregar ao locais da CIG en Compostela a autorización da 
protesta, contrariamente ao que afirmaba Guedes e Fraga 
que a calificaban de ilegal. · 

Desta volta o PP, que apoiara as anteriores mobilizacións 
mentres o PSOE estivo na Moncloa, dirixíndoas contra 
Madrid, ollou como tamén a sua estratéxia de inculpar ao 
nacionalismo identificándoo coa violéncia (método que 
Fraga veu usando en todas as mobilizacións que tiñan á 
sua persoa como blanco das críticas), quedaba · 
esborrallada pois todas as forzas políticas operantes na 
Galiza tiñan unha posición comun, como se veu pola 
preséncia dos seus deputados nas mobilizacións. O PP 
situouse contra todos, contra os labregos, contra os 
partidos, contr~ a lib~rtade e contra o futuro de Gal iza. • 

ANOSA '!'ERRA 
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des de que a via pública estea 
libre e non se pode curtar". Pa
radoxicamente, os únicos veícu
los que dificultaban o tráfico 

- eran as grileiras atravesadas na 
estrada, o que puña de manifes
to que se trataba máis de reter 
aos tractores que de impedir os 
cortes. Contradecindo a versión 
gubernativa, Roberto Garcia, 
secretário xeral de Unións Agrá
rias, teléfono en man, explicába
lle ao mando policial que ao ou
tro lado da liña estab'a o próprio 
Diz Guedes, ao que a sit.uación 

_ empezaba a escaparlle das 
mans, asegurando que "non hai 
nengunha decisión tomada en 
Galiza para impedir o direito á li
bre circulación". Pero cando o 
responsábel sindical convidou 
ao policia a talar directamente 
co Delegado do Governo a res
posta foi contundente "non es
tou autorizado para talar con el. 
Non podo dar orde de abrir o 
paso mentres non a receba". 

Diante desta situaCión, Xosé 
Manuel Beiras, Anxo Guerreiro e 
Emílio Pérez Touriño marchaban 
ao Parlamento para celebrar un-

ha Xunta de portavoces. De con
tado o presidente da cámara, 
Xosé Maria,Garcia Leira, poñía
se en contacto co Delegado do 
Governo para recabar informa
ción sobre o que estaba pasan
do. Unha vez contrastada a ver
sión oferecida polos portavoces 
parlamentários dos grupos da 
oposición, convocábase con ca
racter de urxéncia a · Deputación 
Permanente da Cámara, para o 
próximo luns 26 de Xaneiro e, 
no seu caso, un pleno para tra-
tar o problema do sector lácteo e 
o ocasionado en Ferrol polo cho
que contra a ponte das Pias do 
Discoverer Enterprise. 

Entrementres, as furgonetas poli
ciais abrian paso aos xa máis de 
300 tractores concentrados que 
comezaron a circular cara Com
postela, por onde percorreron a 
circunvalación até voltar de novo 
ao mercado do gando de Sal
gueiriños contra as cinco e média 
da tarde. A xornada na capital 
galega saldábase, ademais dos 
incidentes das primeiras horas, 
cunha carga policial con disparos 
de pelotas de goma .incluidos 
contra as persoas que marcha-

Os voceiros parlamentarios intentaron mediar para que os t~actores poideran 
achegarse a Santiago. A. IGLESIAS 

Do 'estado de sitio' 
á 'tranquiliélade pacífica' 
Xosé Manuel Beiras denuncia
ba que "é absolutamente intole- . 
rábel que cargos eleitos, en. 
exercício das suas funcións e 
amasando as suas credenciais, 
fosen agredidos palas forzas de 
orde, com,o aconteceu nos ca
sos concretos de Francisco Tri
go Durán e Cherna F-erreiro, en 
Lalín ou Bieito Lobeira". O por
tavoz nacionalista adiantaba 
que o BNG seguirá "defenden
do e sostendo os direitos dos 
labregos" e esixiu que "esa pro
blemática siga sendo tratada 
como corresponde, tanto pola 
Xunta de Galiza, que ten com
peténcias dabondo no asünto 
como polo governo do estado". 

O grupo nacionalista pediu ta
mén o cese inmediato do Dele
gado do Governo, tanto polas 
ordes que deu aos' carpos poli
ciais como polas declaracións 
realizadas, que segundo Beiras 
"son deturpadoras e difamado
ras de forzas políticas, agresi
·vas e de chantaxe sobre os ci
dadáns", e através dos deputa
dos no Congreso, a compare
céncia de ministro do Interior, 
Mayor Oreja. Unha solicitude 
que tamén foi cürsada polo 
grupo socialista. 

Pérez Touriño calificaba os 

métodos empregados pola poli
cia como "non axeitados para o 
tempo que vivimos", sinalando 
que é preciso facerllo ver a "to
da a cidadania". Anxo Guerrei
ro, pola sua banda, falou de 
restabelecer a democrácia "evi
tando que se podan restrinxir 
os dereitos democráticos con 
outros sectores, pois os méto
dos usados son 9s próprios da 
ditadura". 

Estas afirmacións contrasta
ban claramente coas realiza
das por Fraga lribarne e Diz 
Guedes. Ambos calificaban a 
tractorada como "tranquila e 
pacífica", mentres tentaban 
pór de manifesto que tivera un 
"seguimento minoritário": Para 
xustificar a actuación policial, 
Fraga, afirma que o único ob
xectivo era o de "defender ao 
mesmo tempo o dereito ·de 
manifestación e o dereito de li
bre circulación". Tamén afir
mou que "non houbo nengun 
incidente digno de menció,n ". 
Díz Guedes, que non dubidou 
en insultar personalmente a 
Xosé Manuel Beiras en várias 
declaracións, negou calquer 
altercado e afirmou que as 
acusacións era só unha corti
na de fume para "minimizar o 
fracaso da tractorada".• 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

O deputado do BNG, Emilio lópez, logra por fin entrar co seu tractor a Lugo á cabeza 
dunha comitiva de SO veiculos e 200 persoas. - X. MARRA 

ban a pé diante dos tractores, 
porque segundo a policia "non te-

. ñen permiso de manifestación e 
deben ir polas beirarruas'', unha 
manifestación desde Salgueiriños 
até o polígono de Fontiñas e un
ha concentración diante dos xul
gados á espera da posta en liber
dade de Manuel Blanco Rendo. 

Pésie todo, os intentos de Diz 
Guedes de impedir que a mobili-

zación tivese repercusión social 
resultaron infrutuosos, xa que 
as organizacións convocantes 
aseguran que nesta ocasión 
houbo máis tractores circulando 
que na anterior convocatória da 
Mesa do Leite. De pouco servi
ron os esforzos das forzas de 
seguridade por atemorizar aos 
gadeiros que sairon á rua mália 
ser numerosos os que se viron 
abrigados a regresar ás suas 
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casas ao atoparse á garda civil 
nos camiños e pistas de saida 
das aldeas. 

Segundo as organizacións con
vocantes, a tractorada foi todo 
un éxito, cunha participación 
próxima aos 5.000 tractores, 
700 segundo Diz Guedes, por
que se cumpriron as concen
tracións previstas en todos os 
pontos anunciados. Ademais, 
os tractores entraron nas cida
des da Coruña, Lugo e Ouren
se "para demostrar que non es
tamos dispostos a que nos 
apliquen a supertaxa, apesar 
dos intentos intimidatórios e re
presivos que empregaron", 
aseguraba Puga, quen adian
tou a intención de repetir amo
bilización o 21 de Febreiro, pa
ra que saiban que "non irnos 
dar nen un paso atrás, porque 
ternos a razón, a honestidade 
e a valentía de estar en cada 
un dos pontos de concentra
ción enfrentándonos cos de 
azul e seguiremos a menos 
que Fraga e o conselleiro de 
Agricultura anúncien que están 
dispostos a negociar o proble
ma da multa e das cotas".• 



GAL IZA 22 DE XANEIRO DE 1998 

VOZ NOTICIAS 

Críticas internas socialistas á reunión 

Pérez Touriño e Fraga encontran 
pontos en común sobre _o emprego 
Emmo Pérez Touriño, portavoz 
parlamentar do PSdG-PSOE 
reeditou o abrazo con Fraga 
que puxera o colofón ao deba
te de investidura, cun novo en
contro co presidente da Xunta. 
Fraga lribarne e Touriño xun
táronse para talar dos "pro
blemas cruciais do país' , en
tre eles a posíbel negoc·ación 
dun "plano de emprego", tema 
sobre o que encontraron vá
rios pontos de coincidéncia. 

O encontro de Touriño co presi
dente conservador causara al
gunhas discrepáncias unha se-

mana antes no seo do Partido 
Socialista. Vários líderes deste 
partido, entre eles o ex-alcalde 
vigués Carlos Príncipe, puxeran 
de manifesto o seu medo a que 
este tipo de reunións señan in
terpretadas pola cidadania co
mo unha pinza contra os na
cionalistas. 

En todo caso, como expresaba 
o tono de periódicos afins aos 
conservadores, Fraga saiu 
contento de ter celebrado a 
entrevista. Pola sua parte, o 
BNG, atraveso de Xosé M. 
Beiras, acusou ao PSOE de fa-

cerlle "o xogo" aos populares, 
ao dar "cobef1u~a" ao que de
nom inou como "cerimónia da 
confusión". Posteriormente, 
Emílio Pérez Touriño afirmou 
sentirse surprendido por esta 
reación de Beiras e observou 
que parece que o líder na
cionalista "non ten interese ex
cesivo en talar co presidente 
dos galegas" e si "con repre
sentantes da direita catalana e 
basca". Anxel Guerreiro, de 
EU-EG, apoiou a postura de 
Touriño e considerou un "pe
queno berrinche de nene" a re
ación do portavoz do BNG. + 

Arxentina quer os postos de traballo 
da frota austral galega 
Arxentina é o último país que 
quer nacionalizar. os postas de 
traballo das empresas pesquei
ras de cap_ital misto, en maioria 
galegas. Polo novo regulamento 
que Buenos Aires quer aplicar 
dentro de 90 días, setecentos 
mariñeiros dos case dous mil 
que traballan nos 165 pesquei
ros da Mar Austral quedarán en 
terra. A Cooperativa de Armado
res de Vigo reclama da Comi
sión Europea unha intervención 
enérxica pero, na realidade, o 
executivo arxentino non fai se
no n acomodar a sua política 
pesqueira ao son político de 
Bruxelas. O governo da UE de
mostrara cumpridamente coas 
frotas ·de Namíbia e Marrocos 

que lle interesa protexer ao ca
pital das empresas de pesca 
mistas a cámbio de amortizar o 
traballo. 

De a pouco, no acorde de pesca 
con Letónia, a Comisária de 
Pesca incluira unha cláusula po
·la que os barcos finanzados por 
armadores comunitários e do 
país báltico só poden levar mari
ñeiros e bandeira de Letónia, o 
que significa que deben renun
ciar á de orixe. Durante a nego
ciación do último conv~nio pes
queiro con Marrocos, a comisá
ria Bonina dixo en roda-de pren
sa en Santiago que os postas 
de traballo dos barcos que pes
can na co.sta sahariana con pa-

villón español deben ir quedan
do baixo a administración de 
Rabat. As empresas mistas fo- · 
ran a porta de_ saida para os 
barcos galegas expulsados pola 
ampliación das zonas económi
cas exclusivas ás 200 millas. A 
reivindicación arxentina confir
ma que a política da· UE favore
ce a comercialización das reser
vas pesqueiras de terceiros paí
ses, con destino ao inagotábel 
mercado peninsular, como moe
da de troco para os intercám
bios comerciais dos países fun
dadores. Mentres tamo, o Leste, 
·en especial o Xapón, defende o 
seu direito a pescar nas zonas 
exclusivas de todo o mundo me
diante acordes bilaterais. + 

ANOSATERRA 

Galiza poderia p_aga·r máis polo 
gas que outras comunidades 
O conselleiro de Economia, Xosé António Orza, ven de 
admitir que existe o risco de que Galiza teña que pagar 
máis polo gas que qutras comunidades por non contar 
cunha planta de resgasificación. A diferéncia do que 
acontece en Euskadi -onde .existe o proxecto de constru
ción dunha instalación destas características- a planta de 
rega.sificación do Ferrol pasou de ter que estar finalizada pa
ra o 1995 a non contar con data de realización. A sua cons
trución ·evitaría que Gal iza sexa discriminada tanto en cali
dade como en prezos através da actual alternativa de sub
ministración. Estar xeograficamente ao final da rede de gas 
do Estado, pode super que a enerxia sexa máis cara para 
os galegas que para outras comunidades como Andalucia. + 

I . 

Abrense os procesos de reeleicións 
nas universidades 

5 

Perante a convocatória de eleicións ao claustro na 
Universidade de Vigo para 3 de Marzo, os Comités 
Abertos de Escola e Faculdade, CAEF, veñen de 
apresentar un programa no que estabelecen como 
prioritário a recuperación da participación dos 
estudantes na vida desta institución. Acusan ·a equipa do 
até agora reitor, Xosé António Rodríguez Vázquez, de 
tentar afogar movimento asociativo na Universidade, 
mantendo ao estudantado desinformado, praticando un 
trato de favor con aqueles sectores -nomeadamente o 
Colectivo lndependente de Estudante!r que apoian a sua 
reeleclón e potenciandó o sistema de delegacións 
estudiantis. Entre outra~ pontos, pulan por unha maior 
participación dos estudantes nos orgaos de governo, 
unha decidida política de normalización lingüísti~ que 
inclua a aprobación dun regulamento sobre o uso do 
galego, medidas -como a publicación das enquisas de 
avaliación do profesorado- que contribuan a unha maior 
calidade de docéncia e o investimento en infraestruturas 
e material nos campus de Pontevedra e Ourense. Tamén 
entre o profesorado a xestión do reitor da Universidade 
de Vigo conqueriu que toda a oposición constituise ynha 
plataforma para desbancalo nas eleicións que se 
aveciñan. Por.outra banda, na Universidade de 
Co-mpostela o Xoves 22 comeza a exposición das listas 
que permitan elaborar 1.m censo eleitoral para iniciar un 
proceso de formación de novo cláustro. O 14 de Abril 
serán proclamados os candidatos para ocupar os 300 
postos de profesores, 140 de estu<lantes, 25 de 
axudantes e outros 25 de representantes do Persoal de 
Administración e Servizos que terá o novo .cláustro. + 

Ainda sen aprobar a mellora 
do eixo ferroviário Gáliza·Portugal 
O Ministério de Fomento sinalou que a mellara do eixo fe-
· rroviário entre Galiza e Portugal, exposta en Bruxelas hai 
dous anos, ainda non foi aprobada. En resposta a unha in
terpelación do deputado do BNG Francisco Rodríguez no 
Congreso, o Ministério indica que traballa conxuntamente 
para potenciar as comunicacións entre o Estado español e 
Portugal e que se. "está tratando de modificar o proxecto 
de autoestrada Lisboa-Valladolid, para que se transforme 
nunha conexion multimodal entre España e Portugal, ·que 
contemple a mellara do eixo atlántico ferroviário galai
co-portugués". O BNG critica que Fomento non especi
fique os cartos a destinar neste proxecto xa que "con
tra toda propaganda a evidéncia indica que a única pre
visión son os 4.000 millóns de pesetas orzamentados para 
os fer-rocaris galegos durante os vindeiros catre anos".+ 
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OPtNIÓN 

O VOTO NO EXTRANXEIRO DEBERIA SER REVISADO NAS SUAS FORMAS, SI- ¡·. REPARACIÓN HlSTÓRICA (E DE GRANDE PODER SIMBÓLICO) PARA COS IN
NALA O AUTOR OESTE ARTIGO, EMIGRANTE EL MESMO E-RESIDENTE EN MIGRANTES GALEGOS, QUE.O QUE REALMENTE DEBERIA SER, UNHA FERRA
BOS AIRES. NA SUA OPINIÓN, TALÉ COMO ESTÁ HOXE, PARECE MÁISUNHA. MENTA POPULAR POSTA AO SERVÍCIO DOS INTERESES DO POYO GALEGO. 

UN-HA PROPOSTA SOBRE O VOTO EMIGRANTE 
DANIEL PORTAS TARELA 

Poderase dicer, con razón, que o feito de 
que un cidadán non resida no seu país non 
deberia ser causa de que perda o seu dereito 
ao voto. Penso, sen embargo, ináis alá de 
que o PP gañe o voto emigra.Rte -o que en 
última instáncia estaria en sintonia co re
sultado xeral das elecións- e máis alá ta
mén do temor persoal a estar cometendo 
unha herexia, que o voto no exterior debe 
ser .un dereito interrumpido transitoria
mente a todos aqueles inmigrantes que fi
xen a sua residéncia no extranxeiro en tan
to e canto non retomen. 

Eu teño 3 7 anos, nacin na Arxentina e o
suo a dobre nacionalidade desde hai máis 
de dez anos. Tres dos meus catro avós son 
galegas de orixen e a miña avoa paterna vi
ve en Galiza. Crieime entre a colectividade 
galega e fun parte da sua ala republicana e 
progresista. Mesmo militei na Federación 
de Sociedades Galegas. Pésie ao temor a 
ofender a esta comunidade, pergúntome 
con que grado de autonomía vota un emi
grante que hai máis de coarenta anos dei
xou a sua terra ou como votan os seus des
cendentes. A resposta é que a grande maio- . 
ria vota con escasa independéncia de crite
rio á hora de elexir e a autonomia á hora 
de emitir o voto é a eséncia do sistema de
mocrático. 

O primer elemento de perda de autonomía 
é a falta de percepción da Galiza actual. A 
información está mediatizada por órganos 
guvemamentais ou simplemente por un fa
miliar que quedou en Galiza. O emigrante 
galego (polo menos na 
Arxentina cunha emi-
gración de 40 anos por 

Vrtrina do Colé Los Parados de Buenos Aires. 

nacemento que as máis das veces non te
ñen nada que ver coa actualidade de Gali; 
za. T amén, en ocasións, votar no extran
xeiro é votar manipulado pola prevenda 
dos subsídios e por iso non me extrana que 
o voto este acompañado de cartas de agra
decemento que solicitan máis axuda. 

Desde o ponto de vista das experiéncias 
históricas fragmentadas, o nacionalismo le

v~ as de perder, ainda 
que esteña a recuperar 
terreo de forma verti
xinosa. Na emigración 

'D . eberia f armarse un 
consello de residentes 

no extranxeiro, 
en eleicións 

simultáneas ás galegas, 
que representaria 

os intereses 

· tempo en equilibrar as suas posibilidades. 

Cando penso que o voto emigrante pode 
chegar a condicionar a dinámica política 
de Galiza, paréceme que o tema exixe un 
profundo debate no que o emigrante non 
debe estar ausente. Existe en todo isto un 
grande risco e é que a perda do derei to 
transitório ao voto dos emigrantes sexa a 
porta de entrada a políticas que rendan a 
romper todo vínculo entre a Xunta e a in
migración e este é un risco sério e certo. 

Primeiro haberia que recoñecer que a emi
gración adquiriu un dereito de reparación 
histórico, por que nengunha emigración en 
masa como a que sofreu Galiza é produto 
da ambición, senon, polo contrário pr duto 
da falta de traballo, a falta de oportunida
des, a persecución ideolóxica e a vece 
mesmo a fame (nabicol e pan de Lun a 
Luns). Está internacionalmente aceitado 
que Europa estabilizou a sua crisis grácias a 
posibilidade de expulsar man de obra cara 
fora das suas fronteiras e América foi a xe
nerosa receptora. Por isto seria inxusto que 
a perda do dereito ao voto tivese como 

con ecuéncia final a desintegración das po
lítica de reparaciún que momamente e 
ensaian de de a Xunta. 

para os orzamentos s 
competen.+ 

médio) na sua grande 
maioria non está ao 
tanto dos problemas d.a 
Galiza cotián e real 
por máis que vexa os 
canais de cable de Ga
liza o que lea o Faro de 
Vigo, El Correo Gallego 
ou A Nasa Terra. No 
último dos casos son os 
que viven en Galiza e 
non os que residen no 
extranxeiro os princi
pais beneficiados ou 
perxudicados do que · 
surxa do resultado das 
elecións autonómicas. 
Os emigrantes, e ainda 
máis os seus deseen-

dos emigrantes 
ante a Xunta." 

a direita foi sempre 
franquista e españolis
ta e recoñece forte
mente a sua continui
dade no Partido Popu
lar; a esquerda que se 
recoñecia republicana 
e progresista, dividía _ 
os seus favores entre 
socialistas e comunis
tas e estes tamén cons
truiron a sua continui
dade no PSOE e no 
PC; os nacionalistas 
eran un pequeniño 
grupq de intelectuais Xosé Lois 

.dentes,· están máis 
pendentes das deci -
sións dos govemos dos 
seus respectivos países, 
que das decisións de quen govema en Gali
za, non sendo nos temas que atinxen aos 
seus próprios i~tereses como emigrantes: 
subsídios a entidades, pensións a persoas 
necesitadas, bolsas ou campamentos de in
tercámbeo cultural. Seria máis natural que 
os galegos votasen na A'rxentina que non o 
fan, que que voten en Galiza que si o ·fan. 

A pesares dos méios de comunicación e das 
facilidades que estes nos deron, Galiza 
cambea a uñ. ritmo que é itnposíbel seguir 
desde o extranxeiro. E por iso que á hora 
de votar pesan máis a história que foi deti
da e fragmentada e a morriña. Para os des
cendentes nalguns casos é votar de acordo 
coas ideas hexemónicas nos seus países de 

moi respeitados, pero 
que un sentía lonxa
nos e aos que a-esquer- · . 
da convocaba a diser- -- -
tar no dia de Galiza, 
este era o único día do 

ano no que nos dabamos conta da sua pre
senza; para pior na Arxentina o termo na
cionalista, alonxa máis do que suma por 
que ten sido vapuleado e manoseado por 
todo o espectro político crioulo. 

O nacionalismo galego na Arxentina cre
ceu a expensas das representacións vacan 
tes que deixou a esquerda. Pero a falta de 
información, a fragmentación das expe
riéncias persoais dos emigrantes, a impo
sibilidade que tiveron de vivir nunha Ga
liza autónoma e democrática, fan que o 
nacionalismo galego arrincase a sua ca
rrei'ra por lograr os favores dos votantes 
emigrados en desventaxa con respeito aos 
partidos centralistas e tardará ainda un 
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Ramón de la Fuente, novo alcalde de Xinzo co apoio de Fraga eco desplante d~s compañeiros do PP 

A inabilitación de Isaac Vila pon de manifesto 
a loita polo control da rede caciquil na Límia 
O cese de Isaac Vila como al
calde de Xinzo de Límia -logo 
de que unha senténcia o ina
bilitase para desempeñar car
gos públicos por tres anos
ven de desatar unha conflito 
interno no PP polo control da 
rede caciquil estabelecida na 
Límia. Fóra quedou o que es
taba chamado a ser o seu su
cesor, Benito Camallo, ao non 
aceptar Fraga a continuidade 
do ex alcalde como asesor. O 
novo alcalde de Xinzo, Ramón 
de la Fuente, terá que contar 
co apoio puntual dos conce
lleiros da oposición unha vez 
que os seguidores do ex cen
trista Isaac Vila non aceptan o 
seu nomeamento. Para o 
BNG, Baltar apoia aparente
mente a Vila para obter o apoio 
da rede caciquil da Límia. 

En contra do pactado inicial
mente co presidente da Deputa
ción de Ourense, Xosé Lois Sal
tar, pero contando co apoio do 
presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, o Venres 16, Ramón de 
la Fuente -tenente de alcalde 
en Xinzo de Límia e militante 
histórico desde Alianza Popu
lar- apresentou a sua candida
tura para alcalde. Había uns 
días que de la Fuente renuncia
ra a posibilidade de asumir este 
pesto porque non aceptaba a 
condición imposta polos seus 
compañeiros no governo muni
cipal e avalada por Saltar de 
contratar ao ex-alcalde Isaac 
Vila como o seu asesor. 

Só un dos sete concelleiros, 
Santiago Saamonde -militante 
tamén histórico do PP- apoiou a 
proposta de Ramón de la Fuen
te. Os outros seis abandonaron 
o pleno e non estiveron presen
tes na votación. A aposta deste 
grupo, pactada previamete con 
Saltar, era a de no mear como 
alcalde ao centrista Benito Ca
mallo e darlle o posta de asesor 
ao ex-alcalde recén inabilitado 
e referente dos centristas na U
mia, Isaac Vila. Nun pleno ao 
que asistiron parlamentários, 
deputados e delegados provin
ciais e vários alcaldes do PP na 
comarca, e no que se puxo de 
manifesto o enfrontamento en 
Ourense entre históricos do PP 
e ex Centristas de Galiza, Ra
món de la Fuente foi eleito novo 
alcalde co voto a favor do seu 
compañeiro e a abstención dos 
concelleiros da oposición. 

Desp6is dunha reunión con Sal
tar o Luns 19, os seis concellei
ros que non apoian ao novo al
calde sinalaron que seguían 
contando co respaldo do presi
dente tia Deputación e asegura
ron que de la Fuente seria ex
pulsado do partido se non re
nunciaba ao seu cargo. Non 
obstante, ao día seguinte, de ·1a 
Fuente xurou o seu cargo como 
novo alcalde sen ter recibido, 
segundo mantén, nengunha 
chamada do PP pedindo a re
nuncia ao mesmo. Ao pleno 
convocado con carácter extraor
dinário para xurar alcaldia -trá
mite que tora aprazado des·de o · 
pasado Venres 16 palas ten
sións que se criaron no pleno-

non asistiron os seis concellei
ros populares. 

Frente as ameazas de expul
sión a De la Fuente e Saamon
de por "saltarse un acordo 
aprobado por maioria entre os 
membros do anterior governo 
municipal", Manuel Fraga rea
f i rmou publicamente o seu 
apoio ao edil, mantendo que é 
a el ao que lle corresponde a 
alcaldía por estar desempeñan
do con anterioridade o cargo 
de primeiro tenente de alcalde. 
Fraga sinalou que foi próprio 
Vila quen pediu o cargo de 

A ranzandi, cruasa
ne , zume de na
ranxa, compilación 

do dir ito galego, descafei
nad , auga a última lista 
c nfeccionada para cubrir 
as xeréncias das fundacións 
de desenvolvemento co
marcal. Puntualidade ex
trema, non vaia ser man
den cortar o pelo ao cero. 

Xosé L Baltar, presidente da Deputación e do PP 
provincial viuse contrariado a última hora, e non 
puida cumplir con Isaac Vila, a quen tiña pensado 
meter de asesor, e burlar asi a determinación 
xudicial. Fraga abre un~a fenda de consecuéncias a 
valorar no futuro. Na outro foto os concelleiros do 
PP que qu~aron fóra, -agardan na Deputación a 
reunirse con Baltar. · 

asesor no concello pero argu
menta que non é o momento 
porque antes ten que reestabe-
1 ecer a "honorabilidade" que 
perdeu pola sua inabilitación. 
Na prática o nomeamento de 
de la Fuente, que mantén unha 
vella amistade co presidente 
da Xunta, supón a perda do 
control de Vila sobre o munící
pio. Nembargantes e pesie as 
adverténcias de Fraga a inten
ción de Isaac Vila de manter o 
poder na zona lévano a inten
tar ser nomeado agora asesor 
do presidente da mancomuni
dade da comarca. 

Por -outra banda, segundo sina
lou o BNG local, o apoio de Sal
tar á proposta de Benito Gama-

. llo como alcalde resposta á ne
cesidade do presidente da De-. 
.putación de reforzar as suas re
lacións persoais na rede caciquil 
que controla Isaac Vila. "A Límia 
era de Vita pero Saltar qu_er o 
control. E dicir, -desfaise del 
queimándoo políticamente ao 
enfrentalo 9on Fraga ainda que 
de maneira aparente Saltar siga 
sendo o seu valedor", di Xesus 
Laxe, un dos dous concelleiros 
nacionalistas no concello de 
Xinzo da Límia. • 

ción, nada, non son repre, 
sentativos e nós si que va, 
mas a defender os intereses 
galegas por riba de 
todo ... eran catro de Melide 
e dous de Ordes ... 

Zzzzzzzz ... zzz ... 

Carteiras, móveis en espe- Os Xoves Consello 
ra, camisas azul Azn'.ll, tra-

-As autoV,ias ben. . . mañá 
ternos outros oito quilóme
tros e duas rotondas para 
cortar a cinta ... 

dutores na sala do lado, in~ 
vitacións a Inauguracións 
várias e a un par de ceas 
homenaxe a Romai ( estes 
de A Coruña sernpre querendo pro.tagon-ismo). 

E sono, moito sono. 

Zzzzzzzz ... zzz ... 

-Don Manuel no do Enterprise penso. eu si non é moles
tia que as de Protección Civil colléronos nas patacas ... 

Zzzzzzzz ... zzz ... 

-Quería decir que isto do leite pode arreglarse con algo de 
axuda e vontade desde Madrid e o do cabo Guedes non 
axuda moito, ao meu •ver debería tocar menos o pito . .. 

Zzzzzzzz ... zzz ... 

-Non teñen representatividade, moi pouca representa, 

Nen se fuma nen se bebe 
alcool. A palabra tómase 

-por orde protocolaria e to
dos esperan un leve e case imperceptíbel ergue
mento de cella para comezar a falar. Non hai fotos, 
nen gravadoras, nen taquígrafos. Os máis veteranos 
aconsellan falar baixo, sen toses que molesten -e re
matar en falso por se { necesário matiZar algunha 
floritura verbal. -

-Zzzzz .. . zzz ... señores e dona Manolita Cacharro si non 
hai máis, levantamos o Con.sello q~ a prensa nos espera. 

E con isto finaliza a sesión ordinária do executi:vo 
galego. Rafa, o camareta de-confianza, queda a re
coller os pocillos e as sobras da reunión almorzo. 
Entre os papeis manchados de café-, un fólio embo
rronado cunha nota: Pepiño non se d~strae, canta 
·bombillas, non .durme, reflexiona, non fai avións de 
papel, estudia a velocidad.e, non espera a sucesión, re, 
flexiona sobre a inmortalidad.e do ser . • 
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Ametade 
dos parlamentários 
con dedicación exclusiva 

Trinta e·sete dos setenta e cin
co deputados do Parlamento 
terán dedicación exclusiva, se
gundó solicitaron diante da me
sa da cámara. Outros 26 (o 
34%) peden compatibilizar as 
suas actividades públicas ou 
privadas e doce (o 16%) non 
sinalan nada ou son membros 
do Govwno~ que non receben 
remuneracións por parte do 
Parlamento. O PP é o grupo 
que menos dedicacións exclu
sivas solicita (o 4.0% dos seus 
deputados fanno), ainda que 
vários dos seus parlamentários 
son membros do <;;overno. O 
55% dos nacionalistas peden 
dedicación exclusiva, o mesmo 
que o 69% dos socialistas e o 
100% dos deputados de. 
Esquerda Unida, que son 
dous.+ 

Os viciños levaran 
a xuízo aos alcaldes 
polos ruidos noctu~nos 

O problema dos ruidos 
provocados polos locais noc
turnos a cada adquire maio
res dimensións. 
Representantes viciñais das 
grandes cidades comezaron 
a organi~rse e hai unha pla
taforma que se reuniu en 
Compostela o pasado Sába
do 17 de Xaneiro e que acor
dou adoptar medidas 
xudiciais diante do Tribunal 
Superior contra os alcaldes 
das cidades, adecnais dQs de 
Sanxenxo e Redondela, a 
quen acusan de deixazón de 
fun~ións e prevaricación ao 
_permitir que se produzan inci
dentes nocturnos que impe
den o soño dos viciños. • 

Ramón Sampedro. 

Deteñen á muller 
quecoidaba 
a Ramón Sampedro 

Ramona Maneiro, a muller que 
coidou a Ramón Sampedro du
rante os últimos meses, foi deti-

. da pala Garda Civil o Mércores 
21 baixo a acusación de "coo
peración para o suicídio". A or

. de foi dada por Luisa Pérez 
1 
Rua, xuíia titular do xulgado 
número 2 de Ribeira. Sampedro 
foi atopado morto o Luns 12 de 
Xaneiro e dias despois os 
forenses revelaron que o seu 
corpo tiña restos de cianuro. 
Desde diferentes colectivos que 
apoian a eutanasia e mesmo 
desde o BNG de Porto do Son 
amosouse a disposición a • 
autoinculparse pala marte do 
tetrapléxico. Ramona Maneiro 
declaraba días antes da sua de
tención que tiña a consciéncia 
tranquila e que seria moi difícil 
probar a sua implicac;:ión na 
morte de Sampedro. • 
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Un conservador con sólida formación intelectual 

Rouco Varela, novo cardeal · galego 
*V. PÉREZ PRIETO 

O que foi hispo auxiliaJ 
de Santiago e logo arce
b i spo compostelán du
rante dez anos, o vilal
bés Rouco V~:irela, ven 
de se.r nomeado polo Pa
pa Xoán Paulo 11 un dos 
22 novos cardeais da 
lgrexa. Como recoñece
ron todos os comenta
ristas, era un caso canta
do e lóxico na súá fu.lgu
rante carreira eclesiásti
ca da mañ do tamén car
de.al Suquía, ademais da 
consecuéncia lóxica do 
seu actual cargo na dió
cese da capital española; 

Rauco Varela ven resultar 
o terceiro galega que for- António Maria Rouco.Varela. 

ma parte do Coléxio Car-
denal ício nes'te séc.ulo, tras Un profesor 
Arriba· Castro e Quiroga Pala- que deve~ pastor 
cios, no meados por Pio XI 1 nos 
anos 50. Redbirá o capelo (pu
cho púrpura) de -mans do Xoán 
Paulo 11 o 21 de Febreiro, no 
sétimo Consistório do .seu Pon- · 
tificado; este é o solemne Con
sello que celebra o papa cos 
seus cardeais. 

Outros cardeais desta nova 
tornada vaticana son tamén os 

- arcebispos italianos de Xénova 
e Palermo, os arcebispos de 
Viena . e Lyon, os norteameri
canos de Chicago e Denver; o 
arcebispo de Toronto, e os ta
mén arcebispos de Cidade de 
Mexico, Belo Horizonte (Bra
sil), Kaohsiung (Taiwan) e Dar- · 
es-salaam (Tanzania), ade
J.llais doutros cargos da curia 
vaticana. Desta maneira, Xoán 
Paulo 11 ten nomeado xa 107 
dos 123 cardeais que deben 

·escoller o seu sucesor. Dous 
dos novas cardeais, Christoph 
Schoenborn de Viena, e Dioni
gi Tettamanzi de Xénova, son 
considerados posíbeis suceso
res cualificados. 

Coñecín a Rouco.nosmeus anos 
no Seminario_é:te Santiago, polo 
ano .1976; e chegamos a ter bas
tante trato, aínda qu~ eu non re
matara como cura diocesano de 
Santiago, senón de Mondoñedo: 
Cando foi nomeado arcebispo de 
Madrid, tamén me cadrou de es
tar alí . ílOr esas datas, co que 
hóubo ocasión de vérmonos, ta
lar, e mesmo comer várias veces 
xuntos nalgunhas reunións de 
curas, até chegou a vacilarme 
con "que fai un cura galega co
ma ti na capital española". · 

Rouco Varela naceu en Vilalba 
pouco despois da sublevación 
.fascista, o 20 de Agosto de 
1936. Fixo os estúdios eclesiás,. 
tices en Mondoñedo -entre 1946 
e 1954. Era un home estudioso 
e f oi de contado -a ampliar ensi
nanzas á Universidade Pontificia 
de Salamanca, licenciandose en 
Teoloxía en 1958; lago estudiou 
Dereito na Universidade de Mu
nich, ·onde chegou a doctorarse 
en 1964 cunha tese que seria 

publicada co título Iglesia y 
Estado en Jq. . España del si-

. glo XVI. Ademais deste· libro 
publicou outro co título Sa
cramento y Derecho, e vá
rios traballos en revistas es
pañol as e estranxeiras. O 
seu recoñecemento interna
cional: como canonista, pare
ce que é bastante fundado. 

Exerceu a docencia ·primei
ro no Seminario de Mondo
ñedo,- o'nde foi colega de 
Chao Rego, lago na Univer
sidade de Munich, e final
mente en Salamanca, onde 
chegou a ser vicerrector da 
Universidade Pontifícia en 
1972. Alí foi tamén, entre 
outros carg'óS; consiliário da 
Asociación Católica Na
cional de Propagandistas, 
causa que resulta significa

tiva, aínda que non adoita des
tacarse moito." 

En 1976 é consagrado bispo de 
Santiago, onde exerce primeiro 
como auxiliar -Oo arcebispo Su
quía, e logo como titular da dió
cese en 1984. Seguindo os pa
sos do seu mentor, sucédeo co
mo arcebispo de Madrid en 
1994, para acceder agora, tamén 

1 coma el, ao cardenalato. Rauco 
Varela responde ao corte típico 
dos dignatários eclesiásticos: 
conservador con sólida forma
ción intelectual, imp~cábel fideli
dade á ortodóxia romana, obe
diéncia incuestionábel ás directri
ces vaticanas, aínda que callan 
''torticolis de tanto mirar a Roma", 
como dicía un cardeal tan atípico 
como Tarancón. Como cancer
beiro da ortodoxia moral católica 
foi sonada a súa belixeráncia 
contra a despenalización parcial 
do aborto en 1985, aprobada po
lo governo do PSOE. Cando lle 
perguntara_n pala súa pasibilida
de de chegar a ser a primeiro pa
pa galega, dixo: "Todos os católi
cos galegas ... varó ns, poden 
chegar a. ~elo". + 
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Deputados 
maltratados 
pala policia 
"Os gandeiros galego tiveron 
que medirse coa policia na 
terceira tractorada, a egunda 
contra a upertaxa no prazo 
dun ano". Asi comeza a cróni, 
ca que o FARO DE VIGO adi, 
ca á manifestación do Marte . 
"Sobre o delegado do Gover, 
no central, que calificou de 
fracaso a mobilización, recai, 
ron as acusacións dos convo, 
cantes, Sindicato Labrego Ga, 
lego e Unións Agrárias, e de 
todos os partidos da 
oposición. O saldo fo¡ de rifas 
entre gandeiros e axentes da 
orde, sobre todo en Santiago e 
Lalin e trinta detidos. Os sin, 
dicatos dinque sairon tres mil 
tractores. Entre os que foran 
mallados pola policia están os 
deputados Francisco Trigo, 
Bieito Lobeira e Camilo No~ 
gueira do BNG; Francisco Si, 
neiro do PSOE e Roberto 
García de UA. O líder do 
BNG, Xosé Manuel Beiras 
chamou nazi a Diz Guedes po
lo seu cornportamento e 
anunciou que paria en coñe, 
cemento do poder xudicial os 
golpes recebidos polos deputa, 
dos do seu partido. O alcalde 
de Forcarei, Manuel Brea, do 
PP, laiouse porque a incidén, 
cia da tractorada fose só de 50 
por cento no concello xa que, 
dixo, teria que estar toda a vi, 
la na rúa apoiando as lídimas 
reivindicacións dos 
gandeiros". • 

Mais cuota 
deleite 
IRIMIA reclama dos Govemos 
autonómico e central unha 
solución para o leite. "T efien 
que acadar unha saida ao con, 
flito, obter de Bruxelas o au, 
mento de cuota ou mirar o 

·xeito de que non impida aos 
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pequenos gandeiros evoluir 
cara explotacións viábeis". O 
quincenário fai a seguinte re, 
capitulación do problema: 
"cando España preparaba a 
sua entrada na CEE, o gover, 
no socialista non dispuña de 
dados de fiar sobre a pr duc, 
ción de leite e queixo. Entre 
as reticéncias naturai e o 
apoio da Xunta de Fernández 
Albor, a cifra quedar n moi 
por baixo da realidade e o go
verno obtivera de Bruxelas 
unha cota moi por baixo da 
producción é do consumo de 
leité no conxunto de España. 
Nesas seguimos. Pas u unha 
dúcia de anos os dados da 
producción eguen nd un 
mistério. Os su e ivo g ver, 
no foron tramp and para 
que a mult n n apliqu n 

u, cand men , n n ch ga, 
en a pr dut . Ag ra xa 

non quedan mái e patória . 
A mini tra, o pre i lente d 
Xunta e mail on ll iro, 
dinque hai que re p ir r a 

cotas mentre outro e peran 
das autoridade a roda cadra, 
da: que se paguen as multas 
pero que o diñeiro non aia 
dos peto dos gandeiro ou Pº' 
lo meno do eus afiliado ". • 

Peparado 
para matar 
"Astiz tamén perdeu esta gue, 
rra, a sua quinta guerra", 
comenta Horácio Verbitsky 
no diário PÁGINA 12 de Bó 
Aires, verbo da entrevista na 
que o oficial da mariña arxen
tina acusado de vário crimes 
xu tifica a violéncia. "Coa va, 
lentia que o caracteriza, A tiz 
mandou negar que ti vera 
lugar a entrevista, pero a Ar, 
macla confirmouna e arrestou 
ao oficial. Por ri a, a directora 
da revi ta ofereceu á xu tiza a 
gravación do dialog n que 
Astiz gab u de er h m 
m 11 r prepara 
matar xomalisras. cadra 
para ameazal e matal 
las costas, p r n n para 
advertir que estaba ianre 
dunha das mell re x mali , 
tas do pais. Eis o nív l de 
aquelas forzas armada e da 
sua lntelixéncia, que prirneir 
invadiron as illas Malvinas 
despois comezaron a buscar 
mapas para cofieceren a sua 
topografía". Verbitsky di que 
as declaracións do oficial da 
Mariña arxentina colocan a 
cadaquén no seu sítio: 

"Governo, oposició11, 
XosÉ Lois os meios de comunica, 

¡-:;;!;:::::::=:::::::=::================-~ ción que aprobaron a 
masacre mentres a 
executaban, o 
Presidente que indul, 
tara aos xefes que im, 
partiran as ordes e de, 
fendeu o esquecemen, 
to como terápia ... Sen 
querelo, Astii fixo 
moito polo lento e do, 
loroso proceso de ela, 
boración da concién, 
cia social sobre o tema 
central arxentino do 
século XX".• 
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Xaquín Arias e Díaz de Rábago 
'Para criar o Instituto da Língua foi preciso a intervención directa de Barr.ié de la Maza'¡ 

90- ALFONSO EIRÉ 

VICEPRESIDENTE DA FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA , XAOUIN ARIAS E DÍAZ DE RÁBAGO É, AOS SEUS 81 ANOS, UN TESTIGO FUNDAMENTAL DA ÚLTIMA 

METADE OESTE SÉCULO NA GALIZA QUE LEMBRA COA SUA PREVILIXIADA MEMÓRIA CON DADOS PRECISOS, SILÉNCIOS DIPLOMÁTICOS E INSINUACIÓNS REVELA

DORAS. NESTA ENTREVISTA, ENTRE OUTBAS CONSIDERACIÓNS, PODE APRECIARSE O DESEÑO QUE OS GOVERNOS FACIAN PARA A NOSA NACIÓN DESDE MADRID. 

Como naceu a Fundación Pe
dro Barrie de la Maza? Cales 
son os principais obxectivos? 

de das cifras, estas pasan dos 
21.000 millóns de pesetas. 

Pero no estado español hai ou-
Pedro Barrié de la Maza crea a fi - tras fundacións que soan moi-
nais do ano 1966 a fundación que to máis, como La Caixa. Cales 
leva o seu nome e que eu consi- son as diferéncias; por exem-
dero como a sua obra mais im- plo coa fundación catalana? 
portante e pala cal será recorda-
do no futuro, ainda que son so- As caixas de aforro en España 
branceiras as realizacións que co- veñen creando fundacións, cun 
mo pioneiro da industrialización capital simbólico, puramente tes-
de Galiza levou a termo. O obxec- temuñal, que se limita a xestionar 
tivo primordial era de reverter na a sua obra social. Toda vez que 
Galiza, a sua terra, toda a sua far- estas institucións non teñen ac-
tuna e para iso atopou a forma cionistas, a lei obrígaas a desti-
máis moderna e efectiva creando nar a obra social o 25% dos seus 
esta fundación. A Fundación Pe- benefícios, por iso son funda-
dro Barrié de la Maza, cun patri- cións atípicas xa que carecen de 
mónio que excede dos setenta mil património que é o requisito fun-
millóns de pesetas , dos que na damental para a existéncia dunha 
cotización do día 30 de Decembro verdadeira fundación . Sen em-
de 1997 sementes a carteira era bargo existen excepcións, unha 
de 53.571 millóns de pesetas, fi - delas é a da Caixa de Barcelona 
gura no ranking das fundacións que ainda que na sua memória 
europeas no segundo posta, des- non cita a cuantía do seu patri-
pois da Gulbenkian con sé en Lis- mónio parece ser que este acada 
boa, cun património de máis de os nove mil millóns de pesetas. 
285.000 millóns de pesetas. 

Cales son os principais lo-
Todas as actividades da Funda- gros d~ Fundación Barrié? 
ción desenvólvense na Galiza e 

· están destinadas a contribuir de Por un lado é preciso citar a 
maneira moi sensíbel ao desen- construción e ·O equipamento 
volviento científico, cultural , ar- das Escalas de Arquitectos 
tístico, económico e social, cun Técnicos e a Superior de Arqui-
só obxetivo, axudar a conseguir tectura da Coruña e de lnxeniei -
unha Galiza nova, fiel ás suas ros Industrias de Vigo. A cria-
tradicións pero aberta ao pro - ción de cinco centros de investi -
greso, tarefa á que estamos gación: o de cálculo Barrié de la 
chamados todos os galegas, Maza, o Instituto de Ciéncias 
nun estarzo comun , solidário, Neürolóxicas de Galícia, o lnsti-
deixando a un lado as lóxicas tuto da Língua Galega, o lnstitu-
diferéncias políticas. Se reduci- to de Enxenería Electrónica e o 
mos estas actividades á frialda- . · lr.:1stituto de- Ciéncias ·cEeonómi-

cas de Galícia Pedro Barrié de 
la Maza. A concesión de 13.000 
bolsas para todos os niveis ; a 
publ icación de máis de 240 li
bros de alta cultura e de consul
ta abrigada para que queira re
coñecer a realidade cultural de 
Galiza; a catalogación artística 
e monumental de Galiza e, co
mo non, a reconstrución do co
ro do Mestre Mateo. 

Por outra banda hai que dicir 
que traballamos con total trans
paréncia: fumos a primeira fun
dación española en someter os 
nasos estados patrimoniais e fi
nanceiros a unha auditoria ex
terna, trascribíndoa na sua inte
gridade na memória anual , pero, 
ao mesmo tempo, realizamos a 
nasa laboura sen negunha con
cesión para a galería. 

Teño entendido que tamén 
houbo bastantes dificuldades 
e incompresión para lograr al
gunhas desas realizacións .. . 

Dificultades sempre as hai, pero 
esquécense ante a satisfacción 
que producen os logros. 

Cando decidiron pór en ma·r
cha as Escolas de Arquitectu
ra coméntase que habia atran
cos e até presións por parte 
doutras cid.ades de fóra que 
non querian que Ga_liza tivera 
estudos de arquitectura. 

Seguindo as instrución de Pedro 
Barrié, a Fundación comezou, no 
ano de 1968; xestións- perta do 
governo español para a criación 

A. PANARO 

na Gariza de Escalas Superiores, 
das que carecíamos totalmente, 
e tamén das Escalas Técnicas. A 
fundación non só os contruiu se
nón que os equipou con labora
tórios, bibliotecas H mobiliário an
tes de doalos ás universidades 
galegas, constituindo mesmo os 
xérmolos das novas universida
des. Pero antes tivemos, tanto a 
Condesa coma eu , que pasar 
moitas horas de antesás no Mi
nistério, facer várias reunións ao 
máis alto nivel para tratar áe. acti
var uns proxectos que desapare
cían milagreiramente. 

Dificultades 
para os e~tudos técnicos 

Coa escola de Enxeñeria Supe
rior de Vigo tamén houbo bas
tantes problemas, semella. co
mo se sempré existise ·unha 
man negra que tentase impedir 
as carreiras técnicas na Galiza. 

A Escala Superior de Enxeñei
ros lndustriais de Vigo ~staba a 
piques de inaugurarse, no mes 
de Xuño de 1_983, cando se pro
duciu un incéndio fortuito que 
afectou a boa parte dos labora
tóri os , aulas e a totalidade do 
salón de actos. ·Continuamos 
traballando e,· en 1984, comeza
ron as clases nun edifício total
mente rematado. Trátase dun 
feito singular do que non se co
ñecen antecedentes en España 
xa que nunca, até onde sabe
mos, unha fundación privada le
vou a iniciativa e procurou a 
construción e equipamento de 
centros 1,Jniversitários para doa-
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los posteriormente a unha uni
versidade pública. 

MesmQ tiveron problemas para 
facer doacións dalgun Instituto 
coma o da Língua e outros 
atrancos incomprensíbeis po
ñéndolle á fundación toda a 
carga. 

Cando se criou a fundación no 
ano 1966, só existía na Galiza 
unha universidade, a de Santiago 
que, desde hai cincocentos anos, 
desde o seu Estudio Vello, foi pe
za clave do desenvolvimento 
científico e cultural da nasa terra. 
Nos anos 1971 e 1972, creamos 
centros de investigación nesta 
universidade: o Centro de Cálcu
lo, senda Santiago a terceira uni
versidade que contou cun centro 
desta clase~ o Instituto Neurolóxi
co, até hai un ano, único en Es
paña e o Instituto da Língua Ga
lega. Non foí nada doado crear 
este último naquelas épocas e 
precisou da intervención persoal 
do Conde de Fen0sa para conse
guir luz verde ao proxecto. 

, O coro do Mestre Mateo -

Hoxe a obra máis emblemáti
ca da Fundación Barrié seme
lla ._ser a restauración do coro 
da catedral de Compostela. 

A obra do Mestre Mateo e o seu 
taller é un dos máximos expo
ñentes da cultura europea. A fun
dación amosou un grande intere
se por esta recuperación que co
mezamos en 1990 coa publica
ción do traballo dos profesores 
Ramón Otero e Ramón Izquierdo 
Perrín sobre este coro que foi es
culpido para a catedral polo ano 
1200 e que formaba carpo unido 
ao Pórtico da Glória, senda de
rru bado no ano 1603. Mentres 
que ·algunhas pezas foron situa
das na Porta Santa, outras, sen 
valor iconográfico nen funcional 
imediato para os homes do sécu
lo XVII , serviron de material de 
recheo e pavimentación. algun
has atopáronse agora, de xeito 
fortuito nas escavacións da cate
dral. _De aí partiu o proxecto de 
recontrución que ten un orza
mento de perta de cen mil mi
llóns de pesetas, aportados ínte
gramente pala fundación. 

As. bolsas de estudo da funda
ción son hoxe outra das acti
vidades estrela da fundación. 

Desde o ano 1967 en .que co
meí:amos a funcionar , comeza
mos cun ambicioso proxecto de 
bolsas a todos os niveis, desde 
o ensino primário ao universitá
r i o, conc;edendo má1s de 
13.000 bolsas e entre estas 
quero destacar as entregadas 
aos_ tillos dos emigrantes. No 
ano 1990 a Fundación, á vista 
de que as bolsas para os pri
meiros estudos xa están máis 
cubertas pala Administración , 
comezou un novo programa pa
ra a ampliación de estudos nas 
máis prestixiosas universidades 
do mundo. Na actualidade son 
xa 113 os estudantes galegas 
beneficiados por estas bolsas 
ás que, para 1998, destinamos 
un orzamento de 200 millóns 
de pesetas. 

Os estudantes, cando asinan o 
contrato, comprométens.e mo
ralmente a voltar a traballar na 
Galiza, ·e ainda que este com
prom iso é unicamente moral , 
pois a ninguén se lle pode obli
gar a traballar o resto da sua vi
da nun sitio determinado, teño 
que dice.r, ledamente, que es
tán a facer honor ao seu com
promiso moral.• 
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A dependéncia de Sogama provocou que as ruas de Vigo se anegaran de lixo polo problema dunha grua en Cerceda. Na foto pequena, Manuel Menénde:z:, director técnico de Sogama. 

Opta polaAnci.neradora, que_ co tempo poderia ser u_nha térmica encuberta 

A UE obriga a Sogama 
a virar na sua política e reciclar parte do lixo 
*H. VIXANDE 

A Sociedade Galega de Meio 
Ambiente e a Consellaria de Meio 
Ambiente deron unha viraxe na 
política de xestión do lixo cara un 
maior esforzo na reciclaxe, ainda 
que non desbotan a incineración 
para eliminar a meirande parte do 
refugallo do país. O director técni
co de Sogama, Manuel Menén
dez, informou non oficialmente 
destes cámbios nas Xornadas .de 
Lixo celebradas os dias 14, 15 e 
16 de Xaneiro no Morrazo. O xiro 
radical é resultado da necesidade 
de acondicionar o Plano de Resí
d uos da Xunta á filosofía que 
nesta matéria ten a Unión Euro
pea, xa que a Administración au
tonómica aspiraba a unha sub
vención de 12.000 millóns de pe-

. setas para levar adiante o Plano. 
A axuda finalmente foi concedida. 
Paradoxicamente, parella á modi
ficación dos planos de Sogama, a
substitución do seu presidente fi
xo que o novo responsábel, Luis 
Mingo, inaugurase unha política 
de opacidade informativa. Mingo, 
procedente do entorno _da Feno
sa, introduciu os modos desta 
compañia eléctrica. 

Sogama e a Consellaria de 
Meio Ambiente respetarán as al
ternativas ao Plano de Resíduos 
Urbanos da Xunta que se elabo
ren a iniciativa local ou comar
cal. Menéndez deixou entrever 
que haberá colaboración entre 
Sogama e o Morrazo e o próprio 
presidente Manuel Fraga, o Xo
ves 22 de Xaneiro, mantén unha 
entrevista co alcalde da Coruña, 
Francisco Vázquez, para ver de 
artellar unha saída á porcentaxe 

- de lixo rexeitado no plano de re
síduos da Coruña, que ten co
mo obxectivo a reciclaxe da 
meirande parte do refugallo des
ta cidade e da sua comarca. 

Un portavoz da Consellaria de 

Meio Ambiente recordou que a 
xestión· de resíduos é de compe- _ 
téncia municipal, pero que a 
Xunta constituiu Sogama co ob
xecto de facilitar aos municípios 
unha solución global a un dos 
maiores problemas cos que se 
enfrentan. Atendendo a que o li
xo é de competéncia municipal , 
o portavoz de Meio Ambiente 
asegurou que a adesión ao Pla
no de Resíduos da Xunta e a So
gama é·voluntária e que todas as 
opcións como a dcí Morrazo e A 
Coruña serán respetadas. 

Manter a incineración 

O novo Plano de Resíduos da 
·xunta contempla a instalación · 
dunha illa de reciclado (con 
contedendores diferenciados 
para papel-cartón, vidro e plás
ticos) por cada cincocentos ha
bitantes. Nisto comparte a mes
ma filosofía de separación do li
xo en orixe que o plano de resí
duos do Morrazo, ainda que es
te realiza un maior esforzo se
parador e coloca unha illa de 
reciclado por cada trescentos 

habitantes. Pero a maior dife
réncia ~ntre un plano e o outro 
está no destino que se dá aos 
resíduos orgánicos, que consti
tuen a metade do lixo domésti
co. Se ben no Morrazo optaron 
pala elaboracipn de compost , 
un abono orgánico de grande 
eficácia, Sogama prefire inicine
rar esta porción de resíduos. 

Segundo o argumento do direc
tor lécnico de Sogama,· convertir 
o lixo orgánico en compost im
plica realizar unha seperación 
máis exaustiva de materiais co
mo papel, vidro ou plásticos , xa 
que é preciso que os resíduos 
orgánicos non teñan restos des
tes materiais. A maiores, segun
do Manuel Menéndez, centrali
zar en Meirama a elaboración 
de compost con todos os resí
duos do país resultaría pouco 
operativo. Oeste xeito , Menén
dez dixo q1,1e é preferíbel que a 
fabricación de compost naza de 
iniciativas locais ou comarcais 
como o Mor'razo ou A Coruña. 
Por estas razóns, asegura Me
néndez, Sogama pretire a inci-

neración do lixo "non reciclábel". 

Ainda que Sogama e a Xunta 
abandonaron a sua belixeráncia 
contra aqueles proxectos alterna
tivos, quedan reticéncias,~ como a 
distribución por parte do PP co
ruñés de folletos explicando o 
Plano de Sogama e rebatindo o 
Plano local elaborado polo go
verno municipal. De todos xeitos, 
a adesión a Sogama sempre re
sulta un risco para os concellos; 
nas ruas de Vigo acumúlase lixo 
que teria que estar en Cerceda, 
pero o vertedoiro provisório de 
Sogama ten unha grua averiada 

. e non pode recoller o refugallo. 

O cámbio de atitude na Adminis
tración autonómica, deixando un 
lado a política de sectarismo que 
praticaba con posicións alternati
vas, non remata con dous proble
mas formulados tanto pola oposi
ción parlamentária como palas 
organizacións ecoloxistas. Eis a 
cuestión da incineración e da hi
poteca económica que supón o. 
investimento nunha incineradora 
cuxo custo é moi elevado.• 

Coarenta mil millóns incinerados 
O recurso á incineración foi 
forterñente criticado nas Xorna
das de Lixo do Morrazo, onde 
Jesús Diz Pérez, da empresa 
municipal de resíduos de Cór
doba, explicou os graves defec
tos que ten a incineradora da 
sua cidade, que emprega a 
mesma tecnoloxia que vai utili
zar Sogama en Meirama: 

A respeito da hipoteca que re
presenta optar pala inicine
ración -o custo do Plano aché
gase aos 40.000 millóns de pe
setas e a incineradora marcha 
con boa parte dos cartas-, o 
problema reside en que adop-

tar este plano implica que a 
sua amortizaeión tardará en le
varse a cabo máis de quince 

. anos, o que obri_garia. aos con
cellos a renunciar á deseñar 
planos de res(duos máis res
petuosos co meio ambiente e a 
non descolgarse· do plano de 
Sogama. Neste sentido, hai 
previstas penalizaci6ns para 
quen se descolgue. 

Ante un hipotético cámbio de 
rumbo da política de xestión de 
resíduos, acentuando a opción 
da reciclaxe~ o problema residiría 
en que facer coa incineradora de 
Meirama. A presenza da Fenosa 

na Sociedade Galega de Meio 
Ambiente co 49% (o restante 
51% está nas mans da Adminis
tración autonómica), sempre foi 
criticada palas asociacións ecolo
xistas, habida canta que a incine-

-ración tiña por obxecto subminis
trar á Fenosa combustíbel para 
unha central térmica encuberta. 
O feíto que quedara en desuso a 
incineradora, poderia provocar a 
sua reconversión nunha térmica 
convencional sufragada con re
cursos públicos. O feíto de que 
Fenosa colocara na presidéncia 
de Sogama a un home da sua 
confianza, como Luis Mingo, re-

-forza esta última posibilidade. + 

22 DE XANEIRO DE 1998 

Roberto Mera 
(concelleiro do BNG 
en Pontea reas) 

'O alcalde xustifica que nos 
agredan familiares e 
simpatizantes do PP que 
dependen de el' 

Ven de denunciar que fami
liares do alcalde Xosé Castro 
quixeron agredilo. Por que? 

Esta situación ven derivada 
das irregularidades que desta
pamos na cooperativa de agri
cultores San Miguel, da que é 
secretário Antonio Castro, ir
mán do alcalde. Un grupo de 
sócios non contentos coa di
rectiva comezou facer xestións 
para destituila asesorados polo 
BNG. Ao tempo descobrimos o 
intento de vender fraudulenta
mente por parte de Antonio 
Castro un edificio por menos 
valor do que tiña. Vários sócios 
críticos intentaron entrar nas 
oficinas da cooperativa a con
sultar os libros e foron recebi
dos a empurróns. Un tillo do 
secretário ameazoume várias 
veces con que me andara con 
coidado. Dias despois, diante 
do concello, abordoume outro 
tillo, botouseme enriba dicindo 
que ia partirme a cara e que 
non me metera co seu pai . 

É un feíto illado? 

O ano pasado foron condea
dos a unha multa dous axen
tes locais e un funcionário afin 
ao PP por agredirme. E xa hai 
uns anos houbo amezas de 
marte para dous membros do 
grupo ecoloxista Adenco que 
gravaban a miña detención. 
Daquela o alcalde dixo que "a 
próxima vez os nervos non 
estarán templados e que os 
nasos pais tiñan que evitar 
que acontecera algo peor". 

Tense pronunciado o PP 
sobre as agresións? 

Non condearon que os apode
rados do PP quixeran agredir 
a Xurxo Lopez , representante 
do BNG diante da Xunta Elei
toral , o diadas eleicións auto
nómicas. Tivo que fuxir men
tres ian tras del. Ese asunto 
tamén está no xulgado. 

Como explica esta atitude? 

A atitude de empr:egados e 
simpatizantes explícase por
que hai un entramado de de
pendéncia económica do con
cello. O alcalde dalles en im
punidade e xustifica a violén
cia. A postura de Xosé Castro 
explícase polo nerviosismo 
ao saber que o naso traballo 
vai ser recoñecido nas vindei
ras eleicións municipais. • 
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A ponte das Pias denantes de ser destruida polo Discoverer Enterprise A. IGLESIAS 

O Consello de Ministros do 16 non aprobou a maioria das obras anunciadas 

A comarca de Ferrol mobilizarase o 25 de Xaneiro 
para exixir solucións tras da_ catástrofe do Discoverer 
-0- PAULA CASTRO 

As comisións cidadás e de alcaldes que se constituiron en 
Ferrol tras do choque da plataforma Discoverer Enterprise 
contra a ponte das Pias analisarán a necesjdade de iniciar 
mobilizacións para exixir que se poñan en marcha medidas 
eficaces para solventar os problemas derivados do incidente, 
nomeadamente os de tráfico e auga. Ao tempo, tras do conse
llo de Ministros celebrado o pasado Venres 16 de Xaneiro, 
constatóuse que non se realizarán as obras anunciadas, xa. 
que só se habilita un crédito extraordinário para a reparación 
da ponte e canto á autovia, non haberá máis de 150 millóns 
de pesetas para "axilizar o proxecto". O único alcalde que op
tou por non formar parte da plaforma é Xan Blanco, do PP, 
porque considera que as administracións central e autonómi
ca xa están facendo todo o necesário para recuperar a comarca. 

Ferrol, Fene e Mugardos son as 
vilas nas que máis repercusións 
está provocando o corte da ponte 
das Pias tras do choque da plata
forma Oiscoverer Enterprise. Con
todo, mália ser graves as dificulta
des de circulación entre as duas 
beiras da ria, moito máis crítico é 
o problema do subministro da au
ga e até o pasado Martes 20 de 
Xaneiro , non chegaba a tubaria 
necesária para recuperar o servi
zo da rede xeral de Ferrol. 

O alcalde de Fene, Xosé Maria 
Rivera Arnoso, destaca as difi
cultades de abastecimento que 
ten a povoación da vila, xa que a 
auga que se bombea desde As
tano, procedente do rio Magalo
fes, non só non é potábel, senón 
que mesmo ca~ece de poténcia 
dabondo para chegar aos pisos 
ou ás zonas elevadas. Desde o 
concello de Fene solicitaron de 
Protección Civil unha bomba de 
impulsión para incrementar a po
téncia e na sua vez recebiron 
unha motobomba, un coche con
tra incéndios. "A auga non adoi
ta superar 0$ dous quilos de pre
sión, polo que normalmente non · 
sube dos primeiros pisos, se 
houber tres quilos subiría máis: 
De feito o outro dia conseguimos 
que chegara até un sexto", expli
ca Rivera Arnoso. 

Mália as constantes declaracións 
realizadas desde as distintas ad
ministracións, segundo as que se 
estaria facendo todo o necesário 
para recuperar a normalidade da 

zona, o alcalde de Fene denúncia 
que "o problema da auga é graví
simo, porque se trata dun produto 
de primeira necesic;lade e a em
presa encarregada de facer as re
paracións non traballou na fin de 
semana", polo que ao seu enten
der non é tal a dilixéncia coa que 
se está atallando o problema. 

O alcalde nacionalista sinala a fal
ta de respeito amasada polos mi
nistros e conselleiros que visita
ron a zona, que só se preocupa
ron por "pasear co alcalde de Fe
rrol , que tamén é do PP" e publici
tar compromisos sen sequer tele
fonar aos outros concellos afecta
dos para coñecer a sua situación 
e necesidades inmediatas. "Esti
veron Fraga, Guiña e Romai, pero 
aquí non soubemos nad.a deles. 
O único que tivo a delicadeza de 
porse en contacto con nós e dicer 
que se había algun problema talá
semos con el, foi Lendoiro. Os 
concellos estamos traballando en 
solitário e a colaboración na maior 
parte dos casos é nula". 

O concello de Mugardos tamén 
sofre as repercusións do ·acciden
te. Para solventar os problemas 
de abastecimento de auga recu
peróuse o vello depósito, ainda 
que o subministro é intermitente, 
reforzándose con camións cister
na de Protección Civil que se 
transladan a diário desde os con
cellos da zona. á espera de que 
se arranxe a tubaria que trae au
ga da rede xeral de Ferrol, o al
calde mugardés, Ramón Toimil, 

sinala que "esperemos qoe non 
rachen as vellas conduCións. O 
primeiro día xa escachou unha 
delas, porque levan máis de 30 
anos sen usar''. 

Sen aprobar a autovia 

O problema de circulación afecta 
a toda a comarca e está a xerar 
importantes perdas económicas. 
No Consello de Ministros do pa
sado Venres 16 de Xaneiro, pé
sie aos reiterados compromisos 
de realizar de forma inmediata as 
obras dunha autovía Fene-Fe
rrol , de acelerar as da autopista 
e de construir unha nova ponte 
con catre vías, só se efeitivizaron 
os de habilitar un crédito extraor
dinário para reparar a ponte das 
Pías , obra que, segundo anun
ciou o portavoz do governo, Mi
guel Angel Rodríguez, estará re
matada no mes de Abril. A outra 
das propostas aprobadas é a de 
que "se tomarán medidas para 
axilízar o proxecto" da autovía, 
para o que se 
destinarán tan só 

dente e o caracter de urxéncia 
das obras para acabar por reali
zalas sen ter en conta -as reper
cusións e necesidades do conce
llo. O mesmo acontece en Fene, 
onde se espera que o proxecto 
recolla tamén a construcción 
dunha circunvalación que evite 
que todo o tráfico procedente da 
autovia desemboque na vila. 

Transpone gratis 

·Para solventar o problema de 
tráfico, desde a administración 
anunciouse a posta en marcha 
de servizos gratuitos de ferroca
ri I, lancha e autobus. Sen em
bargo, o mesmo dia no que en 
todos os xornais se anunciaba o 
convén io coas empresas de 
transportes, os responsábeis do 
s.ervizo da lancha de Mugardos 
surprenáíanse ao non ter notícia 
algunha do asunto. á vista dos 
feitos , a mesma mañá do luns 
aceitaron aterecer o servizo gra
tuito a~ardando a comunicación 

da Xunta para 

155 millóns de 
pesetas . Nos 
acordes do Con
sello non figuran 
explicitadas as 
meqidas que per
mitirán axilizar 
ese proxecto e a 

1
Estiveron Fraga, 
Guiña e Romai, 
pero aquí 

poder asinar al
gun tipo de con
vénio que asegu
rase a sua>víabíli
dade. 

O problema d~ 
comunicacións 
con Ferrol está 
provocando sé
rias perdas eco-

. cantidade. apare
ce como insufi
ciente. O deputa-

non soubemos 
naaa deles" 

do do BNG no 
Congreso, Fran-
cisco Rodríguez; xa apreseñtara 
a este respeito, unha emenda 
através da que se solicitaban 
1.000 millóns de pesetas para fa
cerlle fronte aos gastos do pro
xecto. 

Por outra banda, o concello de 
Narón, por onde pasaría a auto
vía, non está disposto a que as 
obras se realicen a calquer ,pre~o 
e xa ten apresentado alegacións 
ao anteproxecto inicial, xa que . 
coa construcción da estrada a vi
la quedaria dividida en duas me- . 
tades. As autoridades municipais 
temen que se aproveite o inci-

nómicas, sobre . 
todo na hostelería 
e no pequeno co-

m érci o. Non tanto nas grandes 
superficies como Alcampo que 
xa puxeron en marcha alicientes 
como agasallar con vales de ga
solina ou facilitar as compras por 
teléfono. Ao longo desta semana, 
as comisións cidadás e de alcal
des decidirán as medidas a adop
tar, entre outra.§, a posíbel cele
bración dunha manifestación, o 
próximo Domingo 25 de Xaneiro, 
en protesta pola deixazón da ad
ministración, que non parece dis
posta a acometer as obras anun
ciadas e para que se solventen 
os problemas económicos da co
marca de Ferrolterra. + 
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O ·carballiño pagou • 
-en 1990 duas-veces 
pola mesma obra 

En 1990, cando governaba a 
vila Arximiro Marnotes (PP), 
o concello do Carballiño 
pagou duas veces dez 
millóns de pesetas ao 
contratista Xesus Mosquera 
pola mesma obra. 
A irregularidade foi 
descuberta por unha 
auditoria in.terna encargada 
polo governo do actual 
alcalde, Manuel "Páchi" _ 
Vázquez (PSOE), que está 
apoiado polos n·acionalistas. 
O concello vai acÚdir aos _ 
tribunais de xustiza para 
recuperar os cartas pagados 
por partida dobre. Na 
duplicidade no pagamento 
está implicado o Banco 
Zaragozano e o próprio 
Mosquera, que non devolveu 
oscartosaodec~araede 
que un erro administrativo 
facia que lle entregasen duas 
veces os dez millóns. + 

O Tribunal Superior 
anula un plano 
urbanístico parcial 
na Coruña 

O Tribunal Superior de 
Xustiza anulou o Plano 
Especial dos Pelámios na 
Coruña e deu un varapau ao 
Governo municipal, que 
realiza unha política de 
modificación sistemática do 
Plano Xeral de Ordenación 
Urbana de 1995. Segundo a 
oposición nacionalista, o · 
governo local acusa unha 
falla de credibilidade porque 
incumpre as normas 
urbanísticas que el mesmo 
redacta e aproba coa sua 
maioria absoluta. 

As alteracións do plano 
sempre se realizan dando 
maior ocupación do solo 
que a inicialmente 
aprobada, con maiores 
edificabilidades ou coa 
ocupación de espazos 
verdes.-+ 

O Governo pechará 
en un ano os talleres 
do Exército de Pontevedra 

O Governo central xa asinou a 
arde de-disolución e peche 
dos talleres do Exército en 
Pontevedra, segundo 
informou o Executivo ao . 
deputado de Izquierda Unida 
Willy Meyer. De todos xeitos, 
non hai acordada data para a 
clausura, que irá 
acometéndose ao longo dos 
vindeirQs doce meses. 

É probábel que as instalacións 
vaian a Valladolid, ainda que 
os empregados dos talleres, 
que aspiran a conservar os 
seus postas de traballo, 
pediron que se creen uns 
talleres semellantes en 
Figüeirido para atender as 
necesidades de reparación 
dos parques móbeis da 
Mariña, o Exército e a Garda 
CiviLde toda a zona.+ 
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Beiras acusa á Xunta e ao PSOE de sementar confusión 

O BNG apresenta as Bases para 
un Plano de Emprego que permitiria criar 
181.000 postas de traballo 
*P.C. 

O BNG denúncia que "a res
peito do problema laboral e 
do desemprego, non vai ·entrar 
en nengún xogo de confu
sión" e exixe que "a interlocu
ción que se estabeleza sexa 
sobre critérios ben definidos", 
aseguraba Xosé Manuel Bei
ras, xefe da oposición parla
mentar, o pasado Sábado 17 
de Xaneiro, a respeito da ne
gociación anunciada polo pre
sidente da Xunta, Manuel Fra
ga lribarne, para a elabora
ción dun plano de emprego. 

Segundo Beiras, o PP está con
fundindo á cidadania, ao tratar 
de apresentar unha negociación 
sobre o emprego ao tempo que 
promove a destrución d9S pos
tas de traballo do agro, que ocu
pan a unha cuarta parte da po
voación activa. 

Do ano 1989 en diante, coinci
dindo cos governos presididos 
por Manuel Fraga lribarne, per
déronse no país 160.000 postas 
de traballo, a taxa de desempre
go duplica á média comunitária, 
o 43% dos parados levan máis 
d-é dous anos ininterrompidos 
no paro, prodúcese un cada vez 
maior incremento do desempre
go ·entre os titulados universitá
íios. e as taxas de ocupación, de 
tan só un 40%, acadan os níveis 
máis baixos da história. 

Con este panorama e sen ter 
deseñado, ao longo destes 
anos; poHticas activa·s - para a 
criación de postas de traballo, · 
alén de cursos de formación, 
apreséntase, segundo analisa .o 
BNG, o governo.galego para ne
gociar un plano de emprego cos 
representantes políticos, sociais 
e sindicais. Un proceso de nego
ciación que ao entender do re
presentante nacionalista, Xosé 
Manuel Beiras, resulta contradi
tório coa "actitude de agresión 
absoluta" ao agro levada a cabo 
polo PP que "contempla compra
cido a redución brutal" de postas 
de traballo no sector "como un 

signo de modernidade". 

Ao entender de Beiras, a propos
ta de negociación do governo 
galega resposta unicamente á in
tención de "cobrir a fórmula de 
consultar coa cidadania" e á ne
cesidade de elaborar un deseño 
de política laboral de cara a cum
prir cos acordos de Luxemburgo, 
nun prazo fixo marcado pola UE. 

Plano ·de Emprego 

Para o BNG, a negociación ten 
que partir duns critérios pre-defi
nidos que se asuman como base 
d_!:! calquer interlocución e deben 
ter en canta, necesariamente os 
pontos estabelecidos no docu
mento elaborado polo Consello 
Económico e So-
cial "incluindo a fi-

que "o plano de emprego non o 
debería levar só unha forza políti
ca senón que teria que ser elabo
rado polo conxunto das forzas so
ciais e os poderes políticos, ainda 
que a iniciativa estea tomada des
de o governo , coa interlocución 
indispensábel dos sindicatos , 
asociacións empresariais e insti
tucións como o Consello Econó
mico e Social ou o Consello de 
Relacións Laborais". 

Coa proposta do BNG poderia, 
segundo Xosé Manuel Beiras 
desenvolverse un plano de em
prego eficaz nunha lexislatura 
coa reorientación de certas par
tidas de gasto que veñen senda 
utilizadas nos últimos anos para 
outros fins como a cancelación 

das axudas a 

1 A negociación 
da que tala 
Fraga é 
contraditória 

empresas foráne
as ou a xestión 
pública das axu
das do Fundo 
Social Europeu. 

xaéi ó n de cifras 
de emprego co
mo obxectivos, a 
fixación de com
promisos a res
peito da porcenta
xe do PIB a desti
nar por vía orza
mentária e inves
ti mentos directos 
que eren empre
go, tendo en can
ta a análise de 
mecanismos co-

coa agr~sión 
ao agro", 
sinala Beiras. 

Moitos das parti
das europeas 
"estanse perden
d o por falta de 
iniciativas" e po
derian "constituir 
un pear importan
te para soster un 

mo a redución da 
xornada laboral". 
Aspectos que pa-
rece ter.desestimado xa o gover
no galega, o que implica, ao di
cer do portavoz nacionalista, 
"adoptar un posicionamento a 
priori e unha posición anti-nego
ciadora". 

Con este marco, o BNG apresen
tou as Bases para un Plano de · 
Emprego, recollendo unha análise 
pormenorizada das necesidades 
de cada sector, os obxectivos de 
criación de emprego, traducidos 
en 90.500 pastos de traballo di
rectos e outras tantos inducidos e 
as cifras de investimentos .nece
sários para acadar estes obxecti
vos. Pésie todo, o representante 
nacionalista, advertiu que se trata 
só dunhas bases, porque entende 

programa de cho
que", asegura 
Beiras, tendo en 
canta que se esti-

ma que unha peseta de cofinan
ciación autónoma pode mobilizar 
outras tres pesetas procedentes 
da comunidade. No plano consi
dérase que con esta previsión 
poderíanse · incrementar os in
gresos nuns 70.000 millóns de 
pesetas anuais. Ademais, siná
lase que a facenda autonómica 
está deixando de recadar perto 
de 10.000 millórís de pesetas en 
impostas cedidos e taxas e que · 
as empresas públicas radicadas 
no país, que obteñen elevados 
benefícios, deben contribuir ao 
financiamento de actividades 
criadoras de empreg-o, estimán~ 
dose un volume global de inves
timento anual duns 150.000 mi
llons de pesetas.+ 
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Exito importante 
MANUELCAO 

Pode_n estar contentos no Ferrol pois próximamente terán dúas 
pontes en lugar de unha. Parece que a "escapada" temporal do 
Discoverer Enterpri.se para ir a petar na ponte das Pias foi un dos 
maiores éxitos de xestión dos governos autonómico e central. A 
ledícia nas caras dos seus respeitivos xestores, así parece indica, 
lo: O Presidente da Xunta con soinbreiro e móbil, feliz, chaman, 
do á Moncloa para arranxar os desperfectos; Cuiña e Oiz Guedes 
poñendo prazos cada vez máis curtos para ter a nova ponte; os 
curiosos que observan o espectáculo e aplauden a retirada do 
barco coa pleamar; a TVG que enumera as horas de emisión e as 
imaxes tomadas como un éxito importante, etc.; en fin, un éxit 
de crítica e público para un evento que en pafse dem crático 
normais faría rodar cabezas de re pon ábeis públicos diverso 
pois neste caso todo ha de er imputado ao sector público: A , 
T ANO, Instituto Nacional de Meteorolox fa , ponte da Pia , 
Xunta de Galicia, etc. Tamén o diñeiro para reparar de per, 
fectos ha de er público. Só o vento dunha velocidade ind fini, 
da é o responsábel e desencadeante de ta exitosa p ración po
déndose concluir que a ponte das Pías "fois c vento". 

Yerno , de todos o xeito , ue o impactan te éx it da "fuxida 
temporal" do Discoverer Enterpri.se pode de embocar na en tr ga 
da medalla Castelao ou outras imilares a unha ou várias "autori, 
dades" responsábei da acertada manobra. A reación <liante 
deste suceso ilustran á perfección obre as caracterí ticas da so
ciedade galega en xeral e da ferrolana en particular: Aquí viro a 
sofrir, isto é un val de bágoas, e menos mal que non morreu nffi, 
guén pois ninguén sería responsábel de nada com oc rreu cand 
desapareceu unha persoa ao e barruarse o verted iro de B n . 

N on pode haber responsábei porque a Admini tración e a ci, 
dadanía on a me mas, non exi te unha ciedade ciYil priva, 
da que oporte e manteña a un poder público que deba re pon, 
der da súa xestión na pre ración de ervício á ociedade que a 
fináncia. Estaríamo diante de "a unto interno " da própria 
Admini tración Pública que, i o í, cada vez é 'privati:ada" por 
grupos de pre ión, famílias ou e trato c1a1 en ter que dar 
conta do uso axeitado ou non dun recurso que e con ideran 
han de ser xe t1onado para obter benefício ciai. públic , 
non privado . O fillo de Baltar, nomeado delegado de Agticul, 
tura en Ouren e, acaba de declarar tan pancho e nun arranque 
de sinceridade: "Farei o que diga o meu pai '. Torna onlrol e 
responsabilidade admini trativa!. 

VOZ NOTICIAS 

'O fillo de Baltar, 
nomeado delegado de Agricultura 

en Ourense, acaba de declarar: 
"Farei· o que diga o meu. pai". Toma 

control e responsabilidade 
administrativa!" 

Bromas aparte o caso de Ferrol é paradigmático do abandono 
que sufre este país e das nefastas consecuéncias que ten o predo, 
mínio absoluto da actividade pública sobre a estrutura económi, 
ca e social. Resulta impresentábel que os mesmos que contribui, 
ron a fundar unha indústria naval forte con recursos públicos ili~ 
mirados acabaran por abandonala por unha decisión política es, 
pecialmente absurda. A arbitrariedade na utilización dos recur, 
sos públicos aparece de manifesto en ambos casos pero, sobre to, 
do, destaca a absoluta irrespons~bilidade dos que poden decidir 
sen custo algún fundar ou destruir indústrias e empregos. • 
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Castor Gago dixo que o campo galego non estaba motivado para mellorar. Froiz puxo en pé aos asistentes coa sua crítica ás multinacionais da alimentación. Manuel Gómez (Co
ren) pregunta por que un país produtor de lácteos coma Gali10 consume os de fora. A. PANARO 
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Felicítanse 
polo mantenimento 
do nivel de parados 

Analistas de bolsa 
telicitáronse a pasada 
semana pola "non 
disminución do paro". Este 
dado indi~, na sua opinión, 
"que non aumentarán os 
gastos salaríais e que as 
empresas poderán manter o 
seu nivel de investimentos". 

Fontes do Partido Popular. 
anunciaron pola sua parte -
medidas para loitar contra o 
emprego. A primeira 
consiste en pedirlle aos 
parados que se esforcen 
para buscar emprego e a 
segunda que acudan a 
cursos de formación e· 
traten de millorar a sua 
capacidade e cualificación 
técnica, como paso para 
obter un emprego. + 

X ornadas 
sobre .negociación O empresário dixo no /1 Encontro Empresarial de Compostela que a Administración era 

'incapaz de aumentar a cuota ~o leite' . colectiva da CIG 

Froiz acusa ás multinacionais da alimentación 
de colonizar Galiza 
-0- GUSTAVO LUCA 

Maxfn Froiz, empresário da 
distribución de alimentos, 
acusou ás multinacionais da 
alimentación de colonizar Ga
liza, finanzarse á conta dos fa
bricantes e pequenos distri
buidores do país e producir 
pobreza e paro. "Vendendo 
leite francés e produtos agrí
colas de tóra, Galiza parecera
se logo ao deserto do Sáha
ra" 1 dixo o empresário di ante 
dos 300 asistentes ao lf En
contro Empresarial da Econo
m ia Galega organizado en 
Compostela por Caixagalicla. 

"A Administración é incapaz de 
aumentar a cuota de leite e de 
defender os nasos produtos". 
Esta afirmación de Maxln Froiz, 
nunha mesa redonda sobre as 
indústrias e a distribución do 
seitor primário, escoitábase en
tre o fungar dos helicópteros da 
policía que voaban a cen metros 
de altura sobre o casco vello de 
Santiago para reprimir a mani
festación contra a cuota do leite. 

A intervención de Froiz no en
contro convocado por Caixagalí
cia e o diário madrileño Cinco 
Días, tora precedida por un re
conto pesimista da agricultura 
galega na voz do conselleiro de 
Agricultura. Castor Gago dixo 
que o campo galego non estaba 
motivado para mellorar, repre
sentaba unha porcentaxe exce
siva da poboación activa do país 
e renxia baixo a carga do min
fúndio, o avellecemento da po
boación e unha baixísima inci
déncia do valor acrecentado na 
produción. Para Gago, os bons 
profisionais da agricultúra euro
pea son os que souberon dar 
resposta aos retos da competén
cia con finanzamento arriscado, 
fórmulas orixinais de coopera
ción, investigación de avangarda 
e comercialización imaxinativa. 

Froiz lamentou que se frustrase 
o propósito anunciado da mesa 
redonda pola marcha ~nexplica
da do Conselleiro despois de ter 
pronunciado un brevísimo dis
curso. "Tiña a esperanza de po
der replicar ao Conselleiro, co 
que non estou en nada dacordo 
-dixo o director de Supermerca
dos Froiz- , pero polo visto non 
vai ser posibel. O que quera ex
plicar é que se a riqueza que 
xeran as grandes superficies se 
poidese investir no naso seitor 
produtivo adiantariamos todos. 
Como a liberdade é a liberdade, 
non se soluciona, e a pobreza 
aumenta. Queremos a liberdade 
pero ternos todo direito a de
fendermos os nasos produtos". 

Explotar e colonizar 

Os trescentos homes de negó
cios que participaban na convo
catória Europa, o reto da Galiza, 
seguian con toda atención as 
palabras de Froiz. "A 21 de De
cembro de 1997, a cadea de su
permercados Pryca tiña 84.000 
millóns en investimentos finan
ceiros cos cartas do nosos pro
vedores. Por que ten Pryca esta 
cantidade nos bancos? Porque o 
prazo médio de pago dos se'ño
res que nos invaden e nos colo
n izan é pagar a máis de cen 
dias vista aos nosós fabricantes. 
Pryca en concreto está a pagar 
a 105 di as. Continente tiña, na 
mesma data, 27 .536 millóns en 
investimentos financeiros. A sua 
débeda cos fabricantes era de 

· 84.000 millóns. Dentro da mes
ma escada, A/campo tiña inves
tido 6.534 millóns. De que pro
ceden estes cartas? Proceden 
de actuaren como bancos, de 
explotar aos no sos fabricantes e 
de rer.idabilizar a sua empresa a 
conta dos provedores e dos pe
quenos comer.ciantes. O peque
no comerciante ten que pagar 
moitísimo máis rápido que as 
multrnacionais e está a entregar 

o seu crédito para finanzar as 
grandes superfícies. Un cuarto 
de millóns de metros cadrados 
de distribución xa non son nasos 
e se perdemos o que nos queda 
de distribución teremos perdido 
un 20% da riqueza da Galiza". 

A proposición do empresário da 
distribución de alimentos é su
mar "o diñeiro naso que teñen 
parado (as multinacionais) nas 
suas cantas financieiras e mañá 
poderiamos abrir 50 hipermer
cados de dez mil metros cadra
dos cos que evitaríamos esta 
explotación". Froiz dixo que a 
administración fracasara na de
fensa do seitor primário e propu
xo intervir "a pral dos nasos 
clientes, traballa-

ocupan . o 90% do mercado dun 
país produtor de leite coma o 
naso". 

No /1 Encontro Empresarial da 
Economia Galega, dentro da re
vi?ión do seitor primário, intervi
ron Martes sucesivamente o pre-
sidente de Financeira Madeireira 
(Finsa), Manuel García Valiña e 
o director de Turismo da Xunta, 
Aurelio Miras Portug_al. García 
Valiña fixo un canto á política fo
restal de Fraga orientada a inter
vir no monte desde a Adminis
tración para tirarlle o máximo 
rendemento e sinalou que a so
lución para os campos abando
ados e o desemprego rural era 
repoboar con fondos comunitá-

rios as terras de 
dorés e fornece
dores, defender a 
este pavo e ser 
solidário cos seus 
problemas". Pas
tos en pé , os 
asistentes á me
sa redonda pre
miaron cun pro
longado aplauso 
a ponéncia de 
Froiz. 

10 pequeno 
comerciante , 
ten que pagar 
moitísimo máis 
rápido que as 
multinacionais" 

labor con espé
cies de crece
mento rapido. 

Para Miras Por
tugal, o turismo 
busca sobre todo 
a calidade da 
paisaxe e a con
servación. Nesta 
liña dixo que o 
modelo para o 
País eran as · re-

Para o director de 
Cooperativas Ou
ren sás (Coren), 
Manuel Gómez 
Álvarez, a Galiza está nunha si
tuación de priviléxio pola via do 
mar no camiño dos mercados 
centrais europeus, e recebe un 
70% da matéria prima que con
sumen as suas granxas polo ca
miño ·de Rotterdam. "En 1960, 
Gal iza tiña 100.000 comércios 
dos que só conserva hoxe 
60.000; pala .contra ten 300 hi
. permercados que non existian 
hai trinta anos. Ternos uns pro
dutos agrários de excelente cali
dade que non transformamos e 
vemos, por exemplo, ~orno os 
derivados lácteos das marcas 
Nestlé, Chambourcy e Danone 

forestadóns da 
Selva Negra e 
dos Vosgos, pri
meiros atractivos 

turísticos do continente. Na rela
ción de primores paisaxisticos si
tou no primeiro lugar a paisaxe 
ben conservada e unha cultura 
viva da que eran expoñentes, 
entre outros, tres autores: "Cu
rros, Wencéslao e Fernandez 
Flórez". O erro de identifiar o no
me de pia do autor de A Fraga 
de Cecebre foi recebido con ri- · 
sos polo· público. Na concepción . 
do director de Turismo da Xunta, 
o segundo atractivo natural do 
país "son o sol e as praias, que 
non son ben coñecidos por fallos 
r.ecur.rentes do prognóstico do 
tempo".+ 

Os dias 22 e 23 do presente 
mes de Xaneiro a CIG 
organiza no Hotel Trip 
Mondariz unhas xornadas de 
traballo e debate sobre 
negociación colectiva en 
1998. Na mesma participarán 
os principais cadros desta 
Confederación.+ 

O acidente das Pias 
puxo de manifesto 
unha deficiéncia 

Vários colectivos cidadáns 
e forzas sindicais de Ferrol 
afirmaron nun comunicado 
que o acidente da ponte das 
Pias pon de manifesto "a 
vergonza de que unha 
cidade de case 100 mil 
habitantes dependa· 
basicamente dunha estrada 
dun só carril en cada 
direción".+ 

Mcinuel Mera. 

O sindicato cubano 
prémia a Manuel Mera 

O Secretariado Nacional da 
Central de Trabajadores de 
Cuba (CTA) decidiu entregar o 
Se/o XXX Aniversário da 
Caída do Comandante 
Ernesto Guevara, instituido en 
1997, a Manuel Mera, 
presidente da CIG. Este 
prémio entrégase a 
traballadores destacados, 
cadros sindicais e amigos da 
revolución cubana no 
exterior.+ 
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Tamén recoñece o direito á resisténcia á autoridade cando esta se extralimita nas· suas funcións 

Uhha senténcia di que a policia _non pode identificar 
se non·está en perigo a seguridade cidadá 
eC> H.V. 

Unha senténcia do Xulgado do 
Penal número tres de Vigo re
coñece o direito das persoas a 
non identificarse diante da . 
policia cando ncm se produ
ce unha infracción penal. O fa
llo recoñece o direito á resis
téncia frente á autoridade can
do o funcionário público se ex
tralimita nas suas funcións e 
tamén introduce unha crítica 
contra a policia local viguesa 
na sua forma de proceder. 

A senténcia emítese tras a de
núncia da policía local contra un 
vendedor ambulante que, sen au
torización, vendía plantas á porta 
do mercado do Calvário e quen ti
vo unha escaramuza coa própria 
policía mun!cipal ao intentar iden
tificalo. O suceso rematou cando 
o encausado se refuxiou nun bar, 
desde o que chamou á policía na
cional en demanda de auxílio. 

Os sucesos producíranse a 
meiodia do primeiro de Agosto 
de 1996, pero o proceso xudicial 

demorouse até o nove de 
Decembro de 1997, data 
na que se emitiu unha 
senténcia absolutória. O 
acusado, que comparecía 
por un suposto delito de 
atentado, tamén apresen
tara denúncia contra a po
licía municipal, pero esta 
fara arquivada no seu dia. 

Na senténcia que absol
veu ao vendedor ambu
lante, estabelécese que a 

tário das suas ardes ou 
mandados. E nestas con
dicións de igualdade non 
hai ardes que cumprir e 
como as que se dan son 
ilexítimas cabe a resistén
cia, sobretodo cando que 
se ataca é un direito fun
damental como é, neste 
caso, a liberdade ambula
tória e circulatória da per
soa". -

identificación por parte da L------------------=~ 
pólicia SÓ se _pode produ- A senténcia di que para identificar "infractores existen outros 
cir cando hai que sancio- procedimentos menos lesivos aos direitos individuais" 

Esta senténcia tamén in
clue unha alusión indirecta 
á forma de proceder da 
policía local en Vigo, acu-

nar unha infracción produ-
cida contra a seguridade ·cidadá, 
pero n9n nunha infracion admi
nistrativa en matéria de segurida
de cidadá. Neste sentido, a sen
téncia chega a afirmar que "para 
identificar a tales presuntos in
fractores existen outros procedi
rrientos menos lesivos aos direi
tos individuais dos cidadáns". 

Resisténcia lexítima 

Outro aspecto relevante da sen-

téncia retírese á "lexítima resis
téncia á autoridade cando o fun
cionário público se extralimita no 
exercício das suas funcións" e 
faino apelando a unha senténcia 
do Tribunal Supremo do 13 de 
Novembro de 1992. O fallo agre
ga que "entón [o funcionário pú
blico, policía] non actua revesti
do das suas funcións públicas 
senón como un simples particu
lar en condicións de igualdade 
frente ao suxeito pasivo destina-

sada en moitas ocasións 
de extralimitarse nas suas fun-
cións. 

Un representante do bufete de 
avogados H. Dumas, que levou 
a defensa do vendedor ambu
lante, preferiu omitir o nome do 
acusado por expreso desexo 
deste último e aclarou que "o 
cerne desta senténcia é que 
oposición do acusado á deten
ción era lexítima e que non era 
necesária a identificación".• 

Lembranza de Antónino Torrón 
-0-"PUCHEIRO 

"Queda aí só, sen que ninguén lle 
dixese nada", comentoume En
carna Otero mentres íamos sain
do todos do cimentério de San 
Xulián de Eiré coa tristura enta
rangañándonos o ánimo e un ar 
de derrota que nos engullipaba os 
pensamentos. Desandamos os 
nasos pasos (na moviola da vida 
sí que non se pode dar marcha 
atrás), pedinlle permiso ao seu 
pai e cantarmos o Himno. Seca
dra teríamos que ter dita algo 
máis, unhas palabras, esas que 
se ennov~laban na gorxa e se 
atrancaban na noz como cal viva. 
Decirche _por exemplo, T onino: 

Seguro que che gastaría estar o 
Martes na~tractorada, pola Límia 
ou por Monterrei, re
cordando os tempos 
nos que, estudantes 
de maxistério en 
Ourense, 'coa tua 
compaña.ira Chus, 
coa Rosa, co Eduar
do, co Fernando, 
coa Chon e con tan
tos outros estudan-
t es montastes as 
Comisión Labregas. 
A xente acordarase 
de ti, seguro, e non 
temerá as badallo- · 
cadas de Díz Gue
des. Porque, se algo entende
ches desde sempre foi que había 
que mesturarse coa xente, parar 
nas cantinas, falar con eles-, fu
mar un pito e xogar, se facia falta, 
unha brisca. O horário era o de 
menos e así te calleo a morte á 
noite na estrada entre a néboa. 
Como cando corriás do Ortegal 
ao Miño con aquil mi/quinientos 
angarillando publicidade para A 
Nosa -Terra, e vindo de Lalín, ti-

· ñas que sacar a cabeza poloa 
fiestra e acender o chisqueiro pa
ra saber por onde íamos. Seca
dra Xosé Cuiñ1a non se lembra 

que aquel día lle sacamos a foto, 
suvindo os pantalóns, que tanto o 
engodalla ainda. Era só un con
celleiro independente, non pasa
ra por UCD, AP, PP ... Mentres ti 
seguiches no nacionalismo. Sem
pre toches bastante ortodoxo na 
letra: na UPG, na AN-PG, no Blo
que, e supoño que, agora, en Es
querda Nacionalista, pero hetero
doxo a máis non poder no xeito 
de traballar, sobre todo a fins dos 
anos setenta. 

Quixera decirche todo eso, recor
darche os anos que pasáches 
neste periódico, o teu . Outros 
moitos compañeiros seguro que 
tamén terian moito· que parolar 
(agora que tes todo o tempo do 
mu'ndo para ti; "cada causa ten o 
seu tempo", comentábasme moi

tas veces oficiando 
de patrón, que foi 
sempre o que gosta
ches de ser) e dasa
f og ar alí os seus 
sentimentos. Péro 
os nacionalistas ain
da non ternos a no- . 
sa própria cultura da 
marte. Cando Atila 
chegou a Galiza, a 
marte esparramouse 
pola gábias, polos 
paredóns e por ultra
mar, sen que hou
bese. tempo doutras 

cel~bracións que a de sobrevivir, 
que xa era bastante. Agora, a 
maioria ainda somos moi novas 
para atoparnos coa gadaña, e 
cando esta chega por algún de 
nos, atopámonos pampas, se sa
ber que facer ... E cantamos o 
Himno. Pode decirche, Tonina, 
que, cando baixamos as escalei
ras, o ánimo xa era outro. Ti que
dabas alí, pero non tan só, deixá
ramosche por compaña imorren
te parte de todos nós,-as millares 
ánsias: " ... por onde quer xigante, 
a nosa voz pregoa, a redenzón 
da boa, nación de Breogán ... " • 

DA 
TERRA 
AftBAw.ADA 

Xan Pena, 
o ·último 
morto na 

. ,,. 
construcc1on 

A sinistralidade laboral segue a 
causar vítimas mortais mália a 
elaboración de planes de seguri, 
dade e hixiene para as empresas. 
A última morte na Galiza pro, 
duciuse o Mércores 14 de Xanei, 
ro. Xan F. Pena Eiris morreu 
cando montaba unha estrutura 
metálica a empresa Ferroatlántica 
de Sabon. · 

Prestaba o seu servizo como tra
ballador na émpresa Govisa, que 
ten a sede en Pontevedra, pero 
que subcontratara para as tarefas 
no polígono de Sabon na Coru
ña aEmesa. 

As circunstáncias repetidas na 
maioria das mortes, como pre, 
cariedade e subcontratación, 
son motivo de preocupación 
para as centrais sindicais. Nesta 
caso, Pena Eiris, estaba afiliado 
á CIG, cen'tral que amosou o 
seu rexeitamento pola morte do 
traballador. Galiza é xunto As
túrias, País Basco e Muroia, as 
comunidades do Estado con 
maior número de accidentes de 

L -- _: __ _ __ . _ - ___ -,_:_-_:;: _.;: __ ___ -

traballo mortais, segundo datos 
do Ministério de T raballo. 

No primeiro semestre de 1997 
foran 63 os galegos que perde, 
ran a sua vida no traballo 
"Queremos manifestar a nosa 
repulsa por este accidente, un 
máis dos centos que se están a 
producir a cotio, sobre todo na, 
queles traballadores que traba, 
llan con contratos temporais, 
en en condicións precárias, on, 
de a seguridade non é o mái 
importante, senón un freo para 
a tan actual competitividade", i, 
nalaron desde a central na, 
cionalista, cuxo secretário co, 
marcal da Federación do Metal 
da Coruña, Alfredo Bocija, afir
mou que se ian apre entar c , 
mo parte no proceso que se 
abra para intentar clarexar a 
causas do accidente e as posf, 
beis responsabilidades. 

Quéixanse as centrais sindicais 
de que as inspeccións de traba, 
llo non exerzan maior control 
sobre as medidas de seguridade 
das empresas. A Leí de Preven-

. ción de. Riscos Laborais con, 
templa a figura do delegado de 
prevención que, debido á pre, 
cariedade, non ten competén
cias nen horas necesárias para o 
seu labor. 

Nos próprios datos manexados 
pala consellaria de lndústria 
ponse de manifesto que os em, 
presários elaboran planos de 
prevención, con posíbeis sinis, 
tros e medidas de precaución, 
que despois non se poñen en 
práctica. Máis do 60% dos tra, 

. halladores que sofren sinistros 
teñen contratos en precário, 
traballan en empresas de 6 a 
100 empregados que, normal
mente, son subcontratadas no 
sector da construcción.+ 

22 DE XANEIRO DE 1998 

Prémian a inves~gación 
dos desaparecidos 
galegos na Arxen6na 

O vindeiro 30 de Xaneiro 
celébrase o Día Escalar para 
a Paz, auspiciado pala ONU 
e que coincide co aniversário 
da morte de Gandhi. 
O Seminário Galega de 
Educación para a Paz 
celebra esta xornada 
entregando os prémios 
Portapaz e Contrapaz. 

O primeiro será para a 
comisión pola investigación 
dos desaparecidos galegas 
na Arxentina. O segundo, 
cun sentido negativo, foi 
merecido, segundo o 
Seminário , por Eduardo 
Fungairiño e Jesus Cardenal 
"palas suas declaracións 
xustificatórias da solución 
violenta dos conflitos, 
concretamente, nos casos 
dos golpes militares en Chile 
e Arxentina e pola 
lexitimación realizada, desde 
as altas instáncias que 
ostentan na Fiscalía".• 

Colectivos anrimilitaristas 
apoian a un insubmiso 
na Coruña 

Tasio Ardanaz, insubmiso 
basco, é xulgado o Xoves 22 
de Xaneiro ás dez e média 
da mañá na Coruña nun 
proceso militar por ter 
abandoado o cuartel no que 
tacia a mili. O fiscal militar 
pede seis anos e meio de 
prisión para Ardanaz. 

O MOC galego convoca 
unha concentración de 
apoio na praza dos 
Dominicos média hora antes 
do xuízo. Por outra parte, o 
Martes 20 foi xulgado Xavíer 
Costas en Pontevedra. 

O seu defensor reseñou que 
a insubmisión poderia ser 
obxecto de sanción 
administrativa pero non de 
delito.+ 

O Carballiño 
acolle o Cam ionato 
Galego de Cross 

A Federación Galega de 
Atletismo delegou no concello 
do Carballiño a organización 
do 632 Campionato Galega 
Absoluto de Campo a Través, 
que se vai celebrar o vindeiro 
15 de Febreiro. Estabelécense 
clasificacións individuais, con 
categorías absoluta, promesa, 
junior e xuvenil masculinas e 
femininas, e por equipas, con 
senior, promesa, junior e 
xuvenil. 

En cada categoría, 
concédense medallas aos tres 
primeiros atletas clasificados e 
un trofeo á equipa vencedora. 
Desde o concello do 
Carballiño lémbrase que as 
inscripcións deben ter entrada 
na Federación antes das oito 
da tarde do 5 de Febreiro de 
1998. Manuel Vázquez, 
alcalde do Carballiño, espera 
que a chegada de 600 atletas 
á vila sirva para unha xornada 
de convivéncia deportiva.• 

. - ---- . _ ,,. __ _ -- ------ - ----- -
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Máis de vinté organizacións traballan neste campo 

A eclosión do nacionalismo balear 
'* MIQUEL PAVERAS 

A década dos noventa signi
ficou nas llles Balears a ter
cei ra, e máis intensa, torna
da de creación de grupos 
nacionalistas, que acabaron 
converténdose xa nunha ver
dadei ra constelación de si
glas, que traballan nos máis di
versos ámbitos da vida balear. 

Son perto de vinte organiza
cións as que actuan no ámbito 
político, cultural, cívico ou sindi
cal. Hai quen afirma que non 
son moito máis que as siglas 
que as identifican, pero, no seu 
conxunto, non se pode negar 
que o nacionalismo avanzou 
moito nas Balears durante esta 
década que está a rematar. É, 
de momento, a terceira fase dun 
longo proceso que comezou a 
fins da ditadura de Franco. 

A fins dos sesenta e comezos 
dos setenta, o local da Obra Cul
tural balear (OCB, fundada en 
1962) vai ser o lugar de reunión 
de boa parte do antifranquismo 
nacionalista. Froito da confluén
cia de diversos sectores, en 1976 
fúndase o PSI (Partit Socialista 
de les llles) que, ao ano seguinte 
vaise convertir no PSl-PSM, para 
logo coñecerse simplesmente co
mo PSM. Despois de 22 anos 
conseguiu ser a terceira forza po
lítica das llles. Pouco despois, 
no 1977 aparecía o PS de Me
nor~. Estes dous partidos cola
boran estreitamente e defenden 
a soberania illenca. 

Persoas que axudaron a fundar o 
PSM, tamén participan na crea
ción, en 1977, da Unió de Page
sos de Mallorca, un sindicato 
agrário que hoxe é a principal for
za sindical que loita pola supervi
véncia dos maltratados labregos 
mallorquíns. Tamén no 1977 e no 
mundo sindical, aparece o Sindi
cat de Treballadors de l'ensenya
ment de les llles, senda o sindica
to máis votado no seu ámbito. 

Entre 1973 e 1977 tiveron ta
mén actividade, ainda que es
casa , outros grupos minoritá
rios como o PSAN , o GASI, o 
Col -lectiu Socialista i Naciona
lista, a l'Alianc;a Nacional Ma
llorquina, o Moviment d'Allibe
rament Nacional, o Partit Na
cionalista de Mallorca. O GASI, 
o PNM e independentes forma
rian a Unió Autonomista que se 
apresentou as eleicións de 
1977. ante o seu fracaso eleito
ral desaparece axjña. 

Daquela primeira tornada na
cionalista unicamente queda po
liticamente activo o PSM, un in
cipiente nacionalismo sindical e 
un ha OCB ·que vai continuar o 

Corre ira polo Língua, organixada polo Plotafonna de Joves de Mallorca per la Uengua, en 1996 •. A organziación compóñena máis de 
600 voluntários. -

::- ., d@f§,. 
seu carácter reivindicativo. Se-~~rande Diada do 29 de Outubro 
guramente lles axudou a todos co lema de "Volem l'Estatut". 
o Congreso de Cultura Catalana 
que entre 1976 e 1977 conse- As expectativas 
guiu mobilizar a moitos sectores 
nacionalistas. Tanto é asi que 
despois das primeiras eleicións, 
mesmo desaparecendo a UA, o 
fracaso do PSI (que se presen
tava na Unitat Socialista) ... o na
cionalismo va! ser o impulsor da 

A década dos oitenta divídese en 
duas partes: antes de que come
cen a funcionar as institucións 
autonómicas (1983) e de_sp.ois. O 

....._PSM sufre unha profunda crises 
provocada por unha escisión da 

B. LAXE 

ala esqueroa dado os resultados 
dqs primeiras eleicións autonómi
cas. Despois doutra crise a fins 
dos oitenta do PSM fórmase a 
sección insular de ERC. En 1986 
aparece o Moviment de Defensa 
de la Terra (MDT), que formará a 
candidatura Catalunya Lliure nas 
europeas de 1987. En 1988 for
mase L 'Entesa Nacionalista í 
Ecologista, que non consegiu re
presentación parlamentária pero 
si vertebrar o nacionalismo das 
tres illes na Federación d'Esque
rra Nacionaliste. 

Nos noventa o PSM comeza a 
medrar espectacularmente con
seguindo 40.000 votos e m~is 
dun cento de concelleiros. En 
1993 aparece un novo partido 
nacionalista, a Unió Mallorquina, 
que antes se declaraba "rexio
nalista" formada na sua refunda
ción pala Unión lndependent de 
Mallorca e a Convergencia Ba
lear. a partires deste momento a 
UM adopta o na~ionalismo de 
centro como definición política. 

Estas eleicións, por outra ban
da, . marcan unha nova escisión 
do nacionalismo. a sección de 
ERC fai unha campaña moi ra
dical que non gusta á dirección 

~:.,barcelonesa. 
'1•:-

; 

A última aportación do naciona
lismo, o pasado Decembro, é a 
criación de. Alternativa per Ma
llorca co fin de ag.rupar aos sec
tores dispersos do nacionalismo 
independentista.• 

O politicamente correcto en Madrid 
Estamos instalados na moda da linguaxe polítiJ 
camente correcta que acocha, a maioría das veJ 
ces, actuacións sociais incorrectas. Os médios 
madrileños con vocación metropolitana son 
moi temerosos de non molestar a nengun dos 
colectivos que se puderan sentir aludidos por 
unha linguaxe non apropriada. Pero esa sensiJ 
bilidade non existe na linguaxe política que é 

a que está máis cargada de ideoloxia. Así, 
usan sempre "os nacionalistas" para referirse a 
CiU e PNV, esquecendo totalmente non só 
ao BNG, senón tamén a EA, a ERC e a CC. 
Ese xenérico, ademaís dunha simplificación, é 
tamén unha mirúmización ou ocult;.acíón das 
demáis forzas políticas nacion?,listas. Pero esa 
confusión informativa reglada vaí máís alá 

cando escreben, por exemplo, que o PSOE se 
"atopou co apoio do BNG" na petición dun 
pleno extraordinário para tratar das .demiJ 
síóns dos fiscais Cardenal e Fungueiríño·. 
Como se a vota~ión do BNG non estivese en 
consonáncía coa sua ideoloxia, defensora das 
liberdades. Eles queren soster a identificac_ión 
de nacionalismo con derei~a. • 

15 
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Continuan as cargas 
contra os mineiros 
mália ter o apoio 
do Parlamento asturiano 

Os dez mil mineiros das 
empresas estatais asturianas 
Hunosa e Minas de Figaredo 
continuan de folga contra os 
recortes de emprego previstos 
polo Governo. O Mércores 21 
pola mañá continuaban as 

. cargas policiais nas 
. instalacións das duas empre

sas mália que o día anterior o 
o Parlamento autonómico 
aprobara duas proposicións 
non de lei para apoiar as rei
vindicacións dos mineiros. Fo
ron PSOE e IU, co apoio do 
Grupo Mixto, quen apresenta
ron e votaron a favor desta 
moción xa que os populares, 
no Governo autonómico, ma
nifestáronse en contra. Con 
este acordo, o Parlamento 
empraza ao ministro de lndús
tria, Josep Piqué, a que 
mspeite o acordo alcalí.ado 
cos sindicatos no pasado mes 
de Abril e que non se excuse 
nas recomendacións da UE 
para reducir ainda máis os 
postas de traballo.• 

Coalición Canária 
demanda máis 
compromisos 
do Governo de Aznar 

Jose Carlos Mauricio, vocei
ro no congreso de Coalición 
Canária, sinalou o Luns 19 
de Xaneiro que a sua forma
ción política elaborará un 
documento para apresentar 
ao Governo de Aznar no que 
demanda máis 
compromisos dentro dos 
acordos co PP. Días 
despois dos encontros dos 
mandatários populares con 
CIU e PNV, Mauricio 
apontou que había que 
actualizar as demandas fei-· 
tas desde as lllas Canárias, 
entre as que se inclue a de
fensa dos seus intereses 
económicos ante a UE e a 
potenciación dos inte,rcám
bios comerciais con Africa. 
Tamén sinalou o portavoz 
canário a necesidade de am
pliar competéncias en Xusti
za, Seguridade e Turismo.• 

O PP renúncia 
a recurrir xudicialmente 
-a lei do-catalán 

A oposición do PP á leí do ca
talán non chegará aos 
tribunais, segundo anunciou o 
p(esidente do PP en Cataluña, 
Alberto Fernández Diaz. Mália 
que esta formación política 
anunciara antes da 
aprobación da lei que era anti
constitucional e seria recurrida 
ante a Xustiza, a oposición 
popular só se amosou no voto 
en contra no Parlamento cata
lán. A nova lei poténcia o ca
talán en todos os ámbitos so
ciais, asi como no ensino e 
nos méios de comunicación. 
Fernández Diaz sinalou dias 
despois do encentro Pujol-Az
nar que "a inoportunidade da 
lei hai que gañala na rua e 
non nos tribunais". + 
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APAGAR A LUZ DAS·- ESTRELAS .. 

_: º 
En plena guerra mundial, en 1943, segundo 
podemos ler no libro terceir9 do Sempre en 
Galiza, Castelao reflexiona cun sentido políti
co de singular altura sobre as posicións do na
cionalismo galego con vistas á posguerra. No 
discurso pronunciado ese ano en Montevideo 
nun acto dos republicanos españois, daba por 
inevitabel a derrota do fascismo: "Estamos ben 
seguros do trunfo dos Aliados,. e parécenos tan 
absurdo crer que as poténcias do Eixo · poidan 
gañar esta guerra, dicía, como que Hitler sexa 
capaz de apagar a luz das estrelas soplando des
de Berlin". Expresando as súas preocupacións 
para unha posguerra que esperaba democráti
ca, fronte aos que pretendían unha "España 
como Estado unitario ou como unidade na.; 
cional obrigatoria", Castelao afirmaba que "Es
paña" non era "unha entelequía xurídica". ou . 
"un vacio abstracto", "senon función de con
cretos": "Castela, máis Cataluña, máis Eusca
di, máis Galiza". Quería evitar que, recuperada 
a democracia, Gal iza se vise o brigada a repetir . 
a batalla da República, cando tivo que loitar 
por un recoñecemento estatutario que só se lle 
outorgaba a Catal!Jña e Euskadi, e cando fronte 
á vontade-federal das nacionalidades se reafir
mou o carácter unitario do Estado. 

Consideraba que deipois da experiencia pasada 
non se podía "chegar á Repúbliea Federal polo 
camiño iniciado en 1931". Mais, ainda temen
do que chegado un momento crít.ico, ·~frente 
aos Estatutos se alzaría o propio Estado", non 
ignoraba que os "Estatutos de Cataluña, Euska
di e Galiza erguerían en Hespaña unha nova 
tendencia capaz de pór en perigo a hexemonía · 
de Castela". Neste contexto reclamaba un Se
nado equilibrador dos pqderes do Estado e ga
rantía das autonomías, e non aceptaba unha di
visión do territorio que negase a existencia de 
distintas nacións no Estado. Desconfiaba que se 
chegase a unha situación como ~ proxectada na 
República do 1873,· "cando a Nación se dividía 
en decesete Estados", manifestando que os gale
guistas nem aceptarían "que a par de Cataluña, 
Euskadi e Galiza poidera erguerse·unha Castela 
multiplicada, repetida nas varias rexións de fala 
castelári", situación que falsearía "as garantías 
federais". Reivindicaba ás catro nacións como 
os mernbros da Federación, sen perxuizo de re
coñecer a "descentralización político-adminis
trativa no grao e medida que as rexións necesi- -
tasen de liberdade para rexiren a súa vida priva
da e solucionaren os seus peculiares asuntos". 
Procuraba unha "unión pactada, sempre que se 
garanta a soberanía das nacionalidades", e pro
pugnaba un ha forma conf ederal de relacións 
con Portugal, "porque no fondo insobornabel 
da n.osa alma, pensaba, bule d " anceio de ache
garnos a PortugaJ e de confundimos con el", de 
maneira que abetta de "par en par a fronteira 
miñota aos efectos da língua, da c.ultura, da ar
te, do esprito", nun réxime federal peninsular, 
non terían sentido os temores portugueses da 
súa "absorción por Castela':. 

Castelao acertoú ria vitoria dos-aliados pero 
non na fin esperada do réxime de Franco. Des
pois, a batalla democrática nacionalista rena
ceu ·como oposición política e social contra a 
ditadura. Acabado o téxime totalitario, no pe
ríodo que deu orixe á Copstitución de 1978, 
nunhas circunstancias distintas das republica
nas e da posguerra, o nacionalismo galega en
frontouse de novó co dilema que encheu a vi
da política de Castelao. Daquela non só lle foi 
negado a Galiza o pacto federal reclamado po
lo nacionalismo, senón que tamén se lle pre
tendeu negar o carácter polítko e un Estatuto. 
de Autonomía de nacionalidade. 

Hoxe, pasados xa vin.te anqs desde a. transi
ción, a pesé!r dos límites políticos da Constitu
ción e da propia xeneralización rexional dos 
Estatutos de Autonomía, a acción das forzas 

CAMILO NoGUEIRA 

Castelao -á dereita berrando- e Otero Pedrayo, durante unha visita á Ban:elona cando eran deputados republicanos. 

políticas das nacionalidades está a crear "unha 
nova tendéncia capaz de pór en perigo a hexe
monía" do Estado unitario centralizado, abrin
do a perspectiva do Estado plurinacional. 

Forma parte desa tendencia a crecente hexe
monía do nacionalismo en Cataluña, lograda 
cunha política_inserta nas súas circunstancias 
específicas, sen poñer en cuestión os· equili
brios sociais e económicos da sociedade catala
na, mais aproveitando toda oportunfdade-de 
desenvolver o autogobeino e creando _mesmo 
unha imaxe internacional como nación euro
pe~ que pode resultar importante na formaliza
ción futura da presenza política das nacións 
sen estado na Unión Europea. · 

Ten un sentido semellante a perspectiva dun 
-pacto histórico en Eúskadi que acabe coa vio
lencia e permita un avan-

centaxe de votos lograda, tendendo a traducir 
en vontade política manifesta de autogoberno 
a condición histórica e material de Galiza co
mo nación e reforzando a perspectiva dun Es
tado plurinacional. 

Ante esta situación, como no tempo de Cas
telao, as circunstancias universais, e específi
camente as europeas, condicionan a estrate
xia federal de Galiza e das outras nacionali, 
dades peninsulares. A condición de nación 
política precisa dunha presenza internacional 
que está, de forma paradoxal, particularmen
te dificultada na Unión Europea, por seren 
ainda os estados os únicos actores políticos 
nela recoñecidos. Na súa forma actual, nas 
estructuras da Unión Europea non teñen ca
bida política as .aspiracións de nacións sen es
tado como Galiza, Escocia, Cataluña, Flan-

des, Euskadi, Gales e ou
ce substancial do autogo- . 
bemo. A declaración últi
ma do lendakari Ardanza, 
calificando o problema. da 
violencia como unha 
cuestión interna dos vas
cos, toma a súa dimensión 
por reclamar ao mesmo 
tempo o poder democráti
co necesario para resolve
lo desde a: propia Euskadi. 
A declaración anuncia 
unha vontade implícita
mente audoterminante 
que, de levarse á prática 
desde o Parlamento vasco, 
traería consigo unha si
tuación constitucional-

'A acción das f órzas 
políticas 

tros paises, que necesaria, 
mente terán que encetar 
unha acción en común 
tendente a un recoñece
mento político específico. 
De todas formas, a Unión 
Europea tivo como con e
cuencia histórica a desa
parición prática da fron
teira galaico-portuguesa, 
permitindo unhas rela, 
cións de entendemento 
con Portugal que forman 
parte do carácter da na
ción galega. 

das nacionalidades 
/ " h esta a crear un a 

nova tendencia capaz 
de pór en perigo 

h / " a exemon1a 
do Estado unitario 

centralizado" 

mente nova, con ou sen 
reforma da Constitución. 
O discurso do lendakari 
contén unha alternativa claramente contradi
toria coas posicións d.e Ainar e de Mayor Ore
ja, que sitúan cada vez máis explícitamente a 
súa prioridade na derrota das posicións na
cionalistas de PNV e EA, sen levaren adiante 
· unha estratexia válida para acabar coa violen
cia de ETA. 

. ) ' 

Por fin, o ascenso do BNG, herdando a tradi-
ción do nacionalismo, culmina un traballo con
creto e tenaz contra as agresións e por un pro
xecto de futuro basado na defensa da identida
de nacional galega e na loita contra a rfiarxina
ción económica e a dependencia política.• A súa 
presenza nas institucións autonómicas. a pesar 
-de seren o produto dun compromiso que non 
enche o horizonte de soberanía procurado, J:'lº' 
sibilitou o fortalecemento das posicións ~ª' 
cionalistas. 

O resultado electoral logrado. polo BNG ad
quiriu un significado que vai máis alá da por-

Naturalmente, nesta con
xuntura crucial, as forzas 
españolas contrarias ao re, 
coñecemento político da 
plurinacionalidade están a 

facer valer o peso demográfico do resto do Es
tado, e ensaian fórmulas, non só constitucio
nais, senón tamén mediáticas, educativas e · 
culturais de adoutrinamento, para pexar o 
avance no autogoberno das nacionalidades. 
Quixeran evitar o que está a pasar mediante 
un acordo entre os partidos políticos de ámbi
to estatal ou, como agora, a través da aproxi, 
mación conxuntural ás forzas nacionalistas de 
Cataluña e Euskadi para formar maiorías par
lamentarias, á par dunha utilización electora
lista do españolismo que retrasa e enturba un
ha asunción pacífica da realidade plurina, 
-cional. Desde Galiza contan co concurso da 
lesiva política do Presidente da Xunta, quen 
senda o responsabel dunha nacionalidade fai 
un us.o perverso do seu cargo precisámente pa
ra negar os dereitos económicos, lingüísticos e 
políticos de Galiza como nación, é para com
bater a diversidade nacional dos pobós penin, 
sulares. Mais xa non poden apagar a luz da na
ción .galega soprando desde Madrid.• 

22 DE XANEIRO DE 1998 

Eduardo Serra . 
quer máis campos de 
manobras para o Exército 

"Non ten sentido investir gran
des cantidades de diñeiro en 
equipas e material militar se 
despois non hai lugares 
adecuados para as prácticas", 
afirmou o ministro de Defensa 
Eduardo Serra, quen fixo estas 
declaracións na serrado Retin, 
en Cadiz, cando visitaba mano
bras conxuntas das forzases
pañolas e estadounidenses o 
Martes 20. En Retin diferentes 
colectivos sociais protestan po
la decisión de Defensa de ins
talar ali un polvorin. Para Serra, 
a oposición da cidadania aos 
campos de manobras militares 
é unha cuestión de 
"desinformación ou de má 
información". Para paliar a opo
sición a estes campos, o minis
tro de Defensa anunciou a rea
lización duns videos informati
vos sobre campos militares.• 

Fianzas millonárias 
para os tecnicos 
da Confederación 
Hidrográfica 
pola riada de Melilla 

O xuiz decretou prisión provi
sional para José Maria Varo
na López e José Manuel Mar
cos Méndez, enxeñeiros de 
Obras Públicas da Confedera
ción Hidrográfica do Sul, pola 
rotura do depósito de augas 
de Melilla que provocou unha 
riada na que morreron once 
persoas. As fianzas para non 
ir ao cárcere son de cinco e 
vinte millóns de pesetas res
peitivamente. Outro inculpa
do é Marcos Méndez, ao que 
se lle imputan once delitos de 
homicídio. Méndez consta co
mo autor do proxecto de 
remodelación dos depósitos 
de Melllla cando foí a empre
sa Fomento de 
Construccíóns e Contratas a 
que levou as obras polo que 
se lle lmputou un novo delito 
de falsidade. Varona, quen 
sucedeu a Méndez na respon
sabilldade dos depósitos, ale
gou na sua defensa que a em
presa FCC realizara 
reparaclóns nos últimos anos 
sen o seu cofieclmento. • 

Peden prisión 
en Valéncia para dous 
médicos por un aborto 

O hospital público de Castellón 
denunciou hai seis anos ao xi
necólogo Javier Vives, dunha 
clínica privada, por terlle practi
cado un aborto a unha muller. 
A paciente tivo que ser 
transladada ao hospital público 
ªº complicarse a intervención e 
tardou tres horas en ser atendi
da, segundo narrou o acusado. 
No xuízo, que se celebra estes 
dias, o fiscal pede dous anos 
de prisión e catro de 
inabilitación especial para Vives 
e outro ano de prisión para Jo
sé Luis Carbonell, responsábel 
da clínica. Tamén solicitan para 
a paciente, cuxa operación es
taba incluída no suposto de ris
co para a saude psíquica, e pa
ra o seu.compañeiro 180.000 
pesetas de multa.• 
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No século pasado perdeu influéncia ao opoñerse á indepenqéncia da illa· Rabatfrea 
os preparativos 

A lgrexa en Cuba, · do referendo do Sahara 

unha história longa, rica e polémica 
-0. VICTORINO PÉREZ PRIETO 

O cristianismo cubano é o máis 
vello de América Latina, a pri
meira Misa que celebraron Co
lón e os conquistadores na súa 
segunda viaxe ao novo mundo, 
en 1494, foi precisamente na 
illa caribeña. En 1518 xa se es
tablecera a primeira diócese en 
Cuba, sendo o seu responsábel 
un dominico belga; pero a fi
nais do XVII case todo o clero 
diocesano e a maioria dos reli
xiosos eran cubanos nativos. 

Os séculas XVIII e XIX foron un 
período de crecemento para a 
lgrexa en Cuba; parece ser que 
o apoxeo da vida eclesiástica 
cubana estivo arredor do 1820, 
cando habia pouco máis de mil 
eclesiásticos ao servício dunha 
povoación de 550.000 persoas. 

Corenta anos despois, duplica
rase a povoación, pero os ecle
siásticos eran menos da meta
de, fundamentalmente a causa 
das loitas españolas contra a 
independéncia cubana. O pavo 
foi separándose da xerarquia 
eclesiástica, pois identificaba 
os intereses desta cos da Es
paña imperial; grande parte 
dos eclesiásticos identificában
se máis coa aristocrácia que co 
povo. No século XX as causas 
comezaron a cambiar no catoli
cismo cubano; en 1919 o 1 

Congreso Eucarístico Nacional, 
reunido en La Habana, abordou 
os problemas socioeconó
micos, afirmando "o dereito dos 
traballadores a non ser explota
dos polo capital " e a "necesida
de inevitábel de 

Xoan Poulo n e Rouco Varela durante unha pasada vi.sita a Gafma. O novo Cardeal Rouco, acompaña tam~ ao Papa na visita a Cuba. 

Teño escrito que , a pesares 
dos tópicos estendidos polos 
conservadores, o réxime cas
trista, sen ter sido favorecedor 
da relixión , non perseguiu á 
lgrexa nen a mínima parte do 
que o fixeron outros réximes 
"católicos" de Latinoamerica, 
coma El Salvador, onde non só 
torturaron e mataron catequis
tas e curas, senón que chega-

ro n a asasinar 
resolver a cues
tión social" . 
Anos despois, 
as mesmas insti
tucións eclesiás
ticas católicas 
cubanas mani
festaban un tími
do apoio ás for
zas revolucioná
rias contra o co
rrupto réxime de 
Batista, aínda 
que lago foran 
manifestando ta
mén unha hosti-
1 idade nos anos 
60 contra o vito
r i os o réxime 
castrista, para 
acabar denun
ciando en 1969 

Sen ter sido 
favorecedor 

ao bispo mártir 
San Osear Ro
mero. No encen
tro vaticano do 
ano pasado en
tre Fidel e o Pa
pa, o presidente 
cubano recorda
ba ante a prensa 
internacional que 
a revolución cu
bana "non tivo 
endexamais un 
espírito antirreli
xioso; nengún 
sacerdote foi fe
rido na súa inte
gridad e física, 
nen humillado, e 
nengún templo 
foi pechado". Se 
ben é certo que 

da relixión, 
o Estado cubano 
non perseguiu 
á lgrexa nen 
a mínima parte 
do que o fixeron 
outros réximes 
"católicos" 
de Latinoamerica. 

o ~bargo nor-
teamericano a 
Cuba. 

Pala súa banda, as confesións 
protestantes foron sempre moi 
dependentes dos cartas e a ide
o loxi a ianqui, aínda que cris
tiáns protestantes participaran 
moi activamente na revolución 
castrista. Con razón o teólogo 
protestante H. Cox recoñecia, 
como a nova visión relixiosa do 
cristianismo cubano de base, 
manifestaba "a$ desastrosas 
consecuéncias producidas por 
longos anos de imperialismo po
lítico, económico e relixioso nor
teamericano" (Cuba: La religión 
en la Revolución) . 

a preséncia de 
curas e monxas 
minguou nestes 
anos na illa, e os 
que se declara-

ban cristiáns foron marxinados 
dos cargos públicos; con todo, 
o cristianismo, tanto o católic.o 
coma o protestante, seguiu a 
ser numeroso en Cuba. Lía nun 
recente traballo (Cuba. expe
riencias para el diálogo." Datos 
para solidaridad, 1997) que as 
igrexas énchense os Domingos 
e a xente participa, moi activa
mente na Eucaristia; o governo 
colabora moi activamente so
bre· todo con Cáritas, organiza
ción da lgrexa para atender aos 
máis necesitados. · 

Fidel e os 11cristianos 
máis honestos" 

A Cuba de Castro topou cun ca
tolicismo moi conservador e un
ha xerarquía recalcitrante verbo 
da revolución, que non miraba 
con bos ollos a admiración que a 
vía cubana cara unha nova so
ciedade suscitaba en cristiáns 
ilustres de Latinoamérica e de 
Europa. A valoración positiva 
dos que Fidel ten chamado "os 
cristiáns máis honestos", estaba 
feita desde os parámetros da 
Teoloxia da Liberación, e a mei
rande parte da xerarquia ecle
siástica cubana, non estaba polo 
labor. Cunha mentalidade máis 
ben conservadora, a lgrexa cu
bana foi unha lgrexa máis de 
preséncia que de mediación; un
ha lgrexa que buscaba máis fa
cerse ver como institución, que 

ser mediación do Reino de 
Deus. Xustamente isto último, 
unha lgrexa como mediación da 
xustiza e liberación para os opri- ' 
midas, era o que buscaban moi
tos cristiáns cubanos, que recibi
ron palabras de alento de Fidel 
Castro en máis dunha ocasión. 

Con todos os seus defectos, o 
cristianismo latinoamericano se
gue a ser o máis innovador do 
século XX; a pesar dunha xerar
quia conservadora, non hai máis 
que darse un paseo pelas co
munidades cristiáns latinoameri
canas para ver como, ademais 
do catolicismo conservador e as 
sectas que proliferaron nos últi
mos anos, hai un cristianismo 
vivo, evanxélico, creativo e com
prometido coa realidade dos 
oprimidos, fiel á máis xenuína 
tradición bíblica.• 

XA\: CARBALLA 

Negócio e dereitos humanos 

"Son a persoa mellor preparada na Arxentina para matar xomalis, 
tas e políticos". Cunha frase obscena <leste calibre, o capitán -Al, 
fredo Astiz, coñecido como "Anxo da Morte", reivindicou impu, 
nemente o terror ditatorial que desde hai meses tenta investigar 
Baltasar Garzón, apesar das leis de impunidade, na Audiéncia Na, 
cional. Unha investigación .na que se pon en tea de xuizo a utili, 
dade dos acordos que despois de 1945, quixeran estabelecer a im, 
prescriptibilidade e a imposibilidade de perdón para os delitos de 
xenocídio. Negar esta calificación, e pretender circunscribir á lexis, 
lación nacional o sucedido, é a grande batalla do govemo arxenti, 
no que pretende poñer na almoneda das relacións comerciais entre 
estados, o cese nas investigacións. Precisamente é esa a grande pexa 
dos tribunais intemacionais, prostituidos continuamente, cando a 
calificación depende dos intereses intemacionais denantes que da 
pura humanidade. Cando as persoas e os seus dereitos elementais 
(o direito á vida, a non ser torturado, a ter ideas próprias e poder 
expresalas, a procurar un mundo mellor e máis xusto ... ) poden ser 
suprimidos e pasan a ser, simplesmente, unha parte roáis do negó, 
cio e das relacións económicas, a democrácia non é posíbel e as 
sociedades caen nun· abismo que to.dos ternos a obriga de evitar.• 

Marrocos está a provocar o 
retraso na identificación dos 
votantes que han participar 
no referendo de 
autodeterminación do Sahara 
Ocidental, a celebrar o 
vindeiro sete de Decembro 
do ano que andamos, 
denunciou a Frente Polisário. 
Entre as operacións· que leva 
diante Marrocos para 
retrasar a elaboración do 
censo está a de realizar 
manifestación de votantes 
rexeitados pola comisión de 
identificación da , 
Organización das Nacións 
Unidas. O próprio presidente 
da ONU, Kofi Annan , -
recoñeceu que o p-roceso de 
identificación de votantes 
poderia retrasarse ante o 
número de persoas que 
acuden ante a comisión 
defendendo o seu direito ao 
voto no referendo.• 

O Sinn Féin considera 
insuficientes as propostas 
de Londres, 
pero seguirá negociando 

As novas propostas 
efectuadas por Londres e 
Dublin para Irlanda do 
Norte non son válidas para 
o Sinn Féin porque non 
colman as máis mínimas 
aspiracións republicanas. 
As propostas realizadas 
por Tony Blair contemplan 
a criazón dunha asemblea 
para o Ulster e certa 
autonomia, pero non 
permiten impulsar o 
repregue das forzas 
británicas como primeiro 
paso para a reunificación 
de Irlanda nun estado 
soberano. 

Ainda asi, os republicanos 
• irlandeses aseguraron que 
seguirán sentados na mesa 
de negociación para 
demostrar que as 
propostas son un erro.• 

Israel non quer deixar 
a banda esquerda 
do rio Xordán 

Israel négase a abandonar 
boa parte da banda esquerda 
do rio Xordán e mesmo está 
disposto a incumprir os 
acordos de pacificacipn 
asinados cos palestinos. A 
confirmación desta atitude 
producíuse en Washington, 
onde o presidente Bibi 
Netanyahu reuniuse o 
Mércores 21 con Bill Clinton. 
Estados Unidos realizou unha 
cenificación dun 
enfrentamento con Israel 
porque o presidente da 
Autoridade Nacional 
Palestina, laser. Arafat, tamén 
se atopa de visita nos EEUU. 

Ante a negativa de Israel a 
retirarse da beira esquerda 
do Xordán, Arafat viuse na 
abriga de ameazar cunha 
nova intifada se o. estado 
xudeu insiste nas suas 
intencións.• 

I -
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Carlos Fuentes, 
apreciábel novelista 
mexicano e demócrata 
pr-acticante, opina nun 
xornal de Madrid sobre 
Cuba, sobre o ditad~r 
Castro, sobre o . 
comunismo autoritário 
e a opresión do pavo. 
Só despois, mostra a 
sua oposición ao 
bloqueo dos Estados 
Unidos. A primeira 
parte ·ten ur:i 
soniquetexo a imposto 
de alfándega por 
entrar nos USA e por 
dar clases nas 
universidades ianquis. 
Claro que se cadra 
todo isto é un mal 
pe.nsamento e re su Ita 
que en Norteamérica 
hai liberdade de 
opinión e un pode 
estar a favor de Cuba 
e seguir obtendo o 
beneplácito dos seus 

1 periódicos. 
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Os labregos estaban 
contusionados, os 

· policias, en cámbio 
feridos. Un medidor 
semiolóxico 
descubriría unha 
curiosa recuperación 
de vocabulário:-Oiz 
Guedes refí rese á 
"autoridade 
competente". Os 
xornais iñforman de . 

-que a unha 
inauguración asistiron 
"autoridades e 
xerarquias". Ainda non -

. se detecto u o retorno 
da expresi9n "forzas 
vivas", "ánimo 
disolvent.e" e 
"desafectos ao 
réxime", pero deben 
estar ao cal r. 

No ario Lorca, o rei 
homenaxea a Larca, o 
governo conservador 

· homenaxea a Larca, 
Aznar le versos de 

"A ver se así aprendedes!" Desta 
fasquía imaxínome aos prebos
tes do PP e do seu brazo execu
tor, o piragüísta Diz Guedes, r~
torcéndose de gasto no seu en
sañamento contra os gandeiros 
galegas. Unha 
carga polici-al 
sempre é bru-
ta I pala des- A "civilizada" 
proporción de 
forza que se· política europea 
desprega dun 
bando e dou
tro. Tractores, 
traballadores 
contra mocas 
e profisionais 
da represión. 

. Máis, pior é 
que un proble-
ma de sobrevi-
vénci a dunha 

nen sequer 
permite que se 
poña en prática · 
o direito cidadán 
da protesta. 

parte fundamental da economía 
galega como é a gandeiría e a 
produción do leite se pretenda 
solucionar a paos. 

A "civilizada e pulcra" política 
europea feíta por e para algúns 
contra outros, ·en contra dos ga- . 
legos nesta ocasión, nen seque
ra permite que se poña en práti
ca o direito cidadán da prote$ta 
e da dignidade, quer dicer, de 
poder dicer que non. A mensaxe 
e arde de todos os "respeitá
beis" e gardiáns da verdade Ma
astrichtiana é a de acatar e re
signarse ao seus mandatos. 

Nen as maiorias eleitorais ou 
acordes internacionais xustifican 
que se malle nos cidadáns que 
reclaman direitos fundamentais 
como o do traballo. A demostra
ción de forza do estado nestas 
ocasfóns e neutras semellantes, 
deslexitiman calquer directriz polí
tica, económica e mesmo pon en 
tea de xuízo a condición de "de
mocrática" dunha sociedade. Non 

· se poden parapeitar no argumen
to de facer cumprir a leí "escrupu
losamente" se este propósito, en 
aparéncia tan nobre, produce te
mor e submisión entre os mem
bros desa sociedade -ou de parte 
desa sociedade-- e pretende re
ducilos a borregos obedientes e 
anularlles un dos poucos resqllí
oios de liberdade como é a res
posla a unha inxustiza. Diz Gue
des dernostrou ter escrúpu.los pa- · 

. ira cea le·i, non p~ra coa xente. 

Unha manifestación non anula 
os direttos do resto da cidadania 
senón que, como máximo, inte
rró m peos durante un tempo. · 
Opino que os cidadáns afecta
dos poden e deben comprender, _ 
se teñen un mínimo de sensibili~ 
d~de soli,dária, que as mobiliza
cións non son caprichosas. 

A resposta da forza só pode 
provocar ou med_o ou ódio. 
Ollo!, porque calquera das dúas 
consecuencias é terribelmente 
perigosa.+' 

ANTÓNIO RICÓN RODRÍGUEZ 
(VIGO) 

Que en paz 
descanse 
Véñenme nestes intres a me
mória as verbas que pronún
cia a rniña tia cada vez que se 
tala dun difunto. "Que en paz 

ANOSATERRA 

descanse" , acostuma a dicer. 

Facéndome eco destas verbas, 
penso que is-
to é -o que se 
debe de facer 
con Ramón Ramón 
S a m pe d r·o ,- . 
deixalo des- Sampedrofo1 
cansar en libre· e feliz .. 
paz. Xa que 

.. decidiu e· es
colle u libre
mente o seu 
camiño, como eu decido agora 
roubar uns intres ao sono e es
crebir esta carta. Como decido 
ir a fiestra e ollar os ollas da 
noite, escoitar ao -lonxe o son 
dos foguetes dos mineiros as
turianos loitando contra as for
zas armadas burguesas , ir a 
fiestra, e sentir tremer a terra 
pola tractorada do dia 20. Non 
pasarán! E agora que empezo 

a estar canso, decido ir rema
tando, e deitarme e soñar. E 
vou deitarme e vou soñar. Vou 
soñar con Ramón Sampedro, 
que na pasada noite do dia 12, 
ergueuse, e andou, e foi libre e 
feliz , e bañouse no mar como a 
el lle gastaba, ergueuse libre
mente para ir ao encentro da 
morte e da súa felicidade, da 
súa autoafirmación como ser 
humano, dando unha lección 
de dignidade tan escasa nos 
tempos que corren, cumprindo 
ao fin o seu soño tan meditado 
ao longo de horas, dias, sema
nas, meses e anos de refle
xión. E foise, e xa está, porque 
como di a miña tia, non está 
ben talar dos mortos. Por iso, 
Ramón Sampedro: Que en paz 
descanse.+ 

FELICIANO ROMERO LORENZO 
(MOSEN E) 

Gonzalo 
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Congreso Forestal 
(II Parte) 
No Congreso Empresarial-T écni
co-C i en tíf ico-F ores tal do Arco 
Atlántico, celebrado os dias 18, 
19 e 1 o de Decembro no conce
llo de Silleda, organizado pola 
Asociación Feiral Semana Verde 
de Galiza, lanzouse unha consig
na clara: "O monte gaJego para 
os eucaliptus". E non contentos 
con isto , aínda pediron máis: 
"Nos 3/8 do território galega que 
está a matoqueira hai que plan
tar eucaliptus". Os técnicos ali 
congregados, "novas redentores" 
berraron fortemente "O monte 
galega para os eucaliptus". 

Por isto non é nada estraño que 
no Congreso lle adicasen unha 
conferéncia e unha mesa redon
da ao mercado da madeira; e ta
mén outra mesa redonda a de
mostrar que as plantacións de 
eucaliptus non empioran o chan 
máis que ou -
tras espécies 
arbóreas. Para 
nada talaron N PI 
das outras fun- o ano 
cións que te- Forestal de 
ñen que cum
prir os montes 
(ecolóxica e 
social) . Limitá
ronse semente 
a talar da fun-

, ción produtiva 
do monte e 
mesmo esta 
función anali
sárona de xei-
to parcial, xa 
que semente 

Galiza prevíase 
paraos 
eucaliptus un 
19%de 
plantacións 
(está no 41%). 

talaron da produción de madeira, 
concretamente da produción do 
eucaliptus. As outras facetas pro
dutivas do monte (gado, cogume
los, aproveitamentos da biomasa, 
caza, plantas aromáticas, mel, .. . 
para os organizadores deste 
Congreso, simplesmente non 
existen. · 

Desde esta perspectiva analíti
ca, no-congreso Empresarial
T écn ico-C ientíf i co-F o restal, 
puidéronse escoitar dogmas de 
fe como: "O pro,prietário do 
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Qu.e pe·nsa da clonación? 

Marcos Mercedes Mari Carme Alfonso Paula 

Empregado Xubilada Coidadora Panadeirq _ Parada 

nada. E t u 

mais, o que eu pense non 
vai importar nen deter
minar nada porque a 
xente vai eguir clonan-

o, é perigo o pero que 
vou f c r eu c ntra i o? + 

A min non me gu ta. Xa 
i que podian clonar a 

Fraga, pero para min non 
ten entido. Non com
prendo que estén falando 
do aborto e que logo te
ñan que facer causas arti
ficiais. En lugar de abor
tar, que vaian arriba eses 
rapace e que logo os 
adopten ... Non o enten
do, claro, son maior, 
comprendo que non es
tou rnoi á altura. • 

Paréceme unha burra
da . .. Que queiran facer 
uns similares a outros ... 
cada persoa é única. Ain
da que clonen a Ronal
do. Sei que hai procedi
mentos_ científicos que se 
empregan agora con nor
malidade e que antes es
taban mal vistos, como a 
fecundación in vitro. Sei 
que pode mudar a moral 
da xente, pero me segue 
a parecer unha burrada.+ 

Paréceme fatal iso da 
clonación de seres huma
nos. Son católico, non 
creo niso e vai contra a 
miña consciéncia. Razo
nar en -contra cliso é moi 
complicado, pero a clo
nación é ruin para a hu
manidade en xeral pala 
razón de que incluso os 
máis poderosos van po
der exercela e ao final 
restrinxirase en favor dos 
máis poderosos.+ 

Non esto u de acorde coa 
clonación de persoas por
que me parece que é ir 
en contra das leis da na
tu reza. Botar man desa 
técnica noILé o mesmo 
que a fecundación in vi
tro, que xa sei que atra
vés dun meio que non é 
como a natureza, crias un 
ser. Pero isto non é como 
a clonación, coa que se 
cría un ser cuspidiño a 
outro.+ 

monte debe elixir a espécie a 
plantar que sexa economica
mente rendíbel no menos tem
po posíbel", "Galiza ten o chan 
máis produtivo para produción 
de mqdeira de crecimento rápi
do", "E necesário buscar outros 
usos para o eucaliptus e lograr 
unha madeira máis barata". "As 
plantacións de eucaliptus non 
estragan o c~an". 

E todo isto, toda esta defensa 
do eucaliptus faise alegremen
te cando está previsto que pa
ra o ano 2005, o 63% do monte 
galega sexa eucaliptal. E todo 
este alegato pro-eucaliptus di
se, cando está a ponto de revi
sarse o primeíro quínquénio do 
Plano Forestal de Galiza, que 
non se está cumprindo. No Pla
no Forestal de Galiza prevíase 
un 45% de plantacións de co
níferas (está no 51 %; para os 
eucaliptus prevíase un 19% de 
plantacións (está no 41 %), e 
para as frondosas caducifólias 
prev f ase un ha plantación do 
35% (está no 8%). E que para 
estes novas redentores non 
chega que se plante un 22% 
máis de eucaliptus dos previs
tos? Con razón concluían as 
comunidades de montes asis
tentes ao Primeiro Congreso 
Galega de comunidades de 
montes, celebrado no concello 
de Poio, que a principal crítica 
que se lle podía facer ao Plano 
Forestal de Galiza era que non 
se cumpria, que non habia von
tade politica de facelo cumprir. 

Tamén hai que dicer que no 
Congreso Científico houbo vo
ces (as menos) que defenden o 
monte viciñal en man comun 
desde unha óptica que ao noso 
entenderé máis correcta. Foi o 
caso do profesor António Ri
gueiro cando afirmou que o cri
tério de máxima rentabilidade 
económica non debe ser a úni
ca consideración, nen a consi
deración única. Aspectos eco
lóxicos e paisaxísticos deben 

ter cada vez maior importáncia. 
Manter somente o critério de 
rentabilidade pode traer conse
c u é n c i as negativas para o 
monte. E o mesmo tamen po
demos dicer do señor Fernando 
Malina, cando dixo que o mon
te viciñal en man comun, polas 
suas dimensións e polo seu ti
po de propriedade, pode cum
prir perfectamente todas as 
funcións que debe cumprir un 
monte, e mesmo dentro do as
pecto produtivo poida adicarse 
á plantación de espécies de 
crecimento lento (afirmaci ón 
que non fixo no Congreso de 
Montes Viciñais organizado pa
la Asociación Forestal de Gali-

za, pero está ben porque rectifi
car é de sábios). 

As comunidades de montes, 
polo menos as comunidades 
de montes agrupadas en torno 
ao proxecto de criación dunha 
Organización Galega de Co
munidades de montes, enten
demos e defendemos que o 
monte ten que cumprir as tres 
funcións (produtiva, ecolóxica, 
social) , sen primar en princípio 
nengunha, senón baseándose 
na vocación histórica de cada 
monte e na decisión dos comu
neiros. Por isa mesmo enten
demos que a función produtiva 
ten que ser diversificada e non 

estamos de acordo en conver
ter ao monte galego nun enor
me eucaliptal. + 

XosÉ A. PEREIRA MARTÍNEZ 
(PREslDENTE DA XUNTA RECTORA 

. DA ÜRGANIZACIÓN GALEGA DE 
COMUNIDADES DE MONTES) 

Incumprimento 
do aprobado 
palas Cortes 
sobre o Bierzo 
De novo a caste política conser
vadora califica aos galeguistas 
do Bierzo como "radicais" por 
reivindicar con firmeza os nasos 
dereitos culturais e lingüísticos. 
A mágoa é que esa crítica revi
rada sae da boca de quen nos 
tiña que axudar por mandato le
gal, o Presidente da Xunta de 
Galicia. Este canta co apoio do 
aparato de propaganda para ex
p o ñ e r a súa 
ideoloxía fron-
te a nós. Sen 
embargo, os 
galeg u is tas Convén· 
non podemos 
respostar dia- . concentrar xa 
lecticamente, todas as forzas 
ternos proibi-
do o acceso , nunha Asemblea 
aos meios d~ dos tres 
comunicación 
monolingües. territórios: 
Velaí que un- Astúrias, 
ha vez · máis 
aproveitamos Sanábria e 
esta páxina O.Bierzo. 
aberta de A 
Nosa Terra 

, para exercer 
un dos nasos 
direitos asoballados; a liberdade 
de expresión en galega. 

Esta polémica xorde nunha xei
ra na que o colectivo galega-ta
lante sofre contínuas aldraxes 
do que é un plano político acul-

Larca en privado, está 
previsto que se 
celebr~n congresqs, 
seminários, xornadas 
e encentras para 
analisar a obra de 
Larca. Que grande era 
Larca, corean todos. 
Porcerto,unha 
pergunta, se está 
permitido: De que 
morreu Larca? 

Guillotinaran aí 
atrás os plataneiros do 
campo d_a feira de 
PonteVedra. Un acto 
máis da campaña 
arboricida que tanto lle 
presta a alguns 
alcaldes. Pero velaí 

t que, desde a ·pasada 
1 semana, unha-
1 escultura de Xosé Lois 
1 Pensado preside a 
1 citada praza. Saben 
1 que repres_enta 
1 alegoricamente a obra 1 de ferro e- bronce, de 

seis metros de alto? 
Un plataneiro. 

Grupos para-militares 
funeran a indíxenas de 
Chiapas con disparos 
a cara de can. As 
crónicas de p9r aquí 
son bastante 
exixentes. Só un diário 
condescende co 
governo mexicano, El 
País, que vende moito 
libro de texto, con 
contrato oficial, na 
pátria de Zapata. 

Antonio Gutiérrez, 
secretário xeral de 
CCOO, gasta polo 
xeral garabata. A 
semana pasada foi 
verse ca ministro 
Arenas, para chegar a 
un pacto brando 
nestes tempos duros 
de reforma laboral. 
Gutiérrez púxose 
diante das cámaras 
cun camacho (xersei 
gordo, do que facian 
as nais dos sesenta). 
Tipo raro este . 
Gutiérrez que só se 
viste de diário cando 
vai ver ao Ministro. · 

Mariano Raxoi 
pasou o medo da sua 
vida o Xoves 15 na 

-



-

1 Ser. lñaki Gabilondo 
1 pediulle que lese un 
1 dos poemas galegas 
1 de Larca. O ministro 
: dixo que non sabia ler 

1 poesia. Non se 
1 atreveu a recoñe.cer 
1 que 6 que non sabia 
1 ler era en galega. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

A revista Bravú 
presenta o seu 
número dous en 
sociedade. Na nómina 
de habituais hai u nha 
novidade: Guillermo 
de la Dehesa, ex-xefe 
do Banco Pastor e 
guru da economia que 
canta como os . 
mariñeiros galegas 
van de putas en 
Su !áfrica. E despois 
ainda hai xente que 
non sabe para que· 
valen os expertos! 

Os deputados do 
PSOE participantes na 
tractorada poderian 
ser multados con un 

. millón de pesetas por 
manifestarse e curtar o 
tránsito. O pior é que 
iso vailles pasar 
debido á aplicación da 
lei Corcuera. 

1 

O Ministédo de 
Agricultura e os méios 
de comunicación 
estatais déronlle moito 
bombo e comprensión 
ás reivindicacións dos 
amendoeiros cataláns, 
dos algodoeiros __ 
extremeños e dos 
olivareiros andaluces. 

-1 O leite nada. Galiza 
1 non é España, como 
1 din os da AMI. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Queca Merino, 
loc.utora da Rádio 
Galega, aterece os 
micrófonos o dia da 
tractorada para quén 
queira denunciar 
gandeiros que lle 
causen moléstias. 
"Para isa estamos 
aquí", di. "Para servir 
ao público". Como era 
por rádio non se podia 
ver se tiña colocado o 
casco antidistúrbios. • 
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turizador castelán. Nesta diná
mica xeralizada atopamos un 
feixe de leis e disposicións ad
ministrativas que só procuran 
acelerar a diglósia castelá secu- -
lar. A actual reforma do Estatuto 
de Autonomía de Castela-León 
segue sen recoñecer a língua 
galega como "própria e oficial" 
no Bierzo. O proxecto de lei do 
réxime local rexional determina 
expresamente que os-concellos 
só poderán ter a denominación 
oficial en castelán (artículo 26.1) . 
Tanto a Junta de Castela y León 
coma a Deputación Jeonesa dis
criman sistematicamente cal
quera proposta que tente a nor
malización lingüística galega da 
comarca na concesión de si.Jb
vencións culturais, por mor do 
critério de valoración de "ampli
tud territorial o poblacional de 

ANOSATERRA 

difusión de dichas actividades". 
Mentres que a Xunta de Galicia, 
na súa política de subvencións 
lingüísticas no Bierzo, concentra 
o seu apoio financeiro na inves
tigación filolóxica e en cursos 
illados de galego, sen a penas 
fomentar actuacións cunha utili
zación popular da lingua, n~n ir:i
serila no ensino público a través 
da axeitada planificación lingüís
tfca exterior, concretada na si
natura dun éorivénio de colabo
ración coas autoridades educati
vas da comarca. 

Seguindo neste eido do ensino 
da nasa líñgua galega. Trátase 
de que as administracións non 
amasan o mínimo respeito cara 
aos nasos dereitos,.culturais his
tóricos, nen asumen a validez do 
ordeamento lingüístico interna-

cional, . e afástannos xuridica
mente dos nosos irmaos de Ga-

. liza. Por iso teiman en non exe
cutar a última vontade política do 
Congreso dos Deputados, ex
presada na Proposición non de 
lei (Abril de. i 997), que instaba a 
facilitar o estúdio da língua gale
ga no Bierzo. O inxusto retraso 
no deber de posta en práctica do 
contido da resolución parlamen
tária implica outro grave incum
primento institucional. lsto signi
fica o nulo acatamento que ma
nifestan os Governos central e 
rexional pola acción política do 
poder lexislativo. A pesar de re
presentar este ao pavo .español, 
onde reside a soberanía na
cional segundo a Constitución. 

Esta avasalante conxuntura re
flicte o relativo fracaso da "vía 
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xurídica". O que exixe replante
ar a actual estratéxia reivindica
tiva da Galiza irredenta. Convén 
concentrar xa todas as forzás 
galeguistas nunha Asemblea 
dos 'tres territórios con proble
máticas semellantes: Astúrias, 
Sanábria e O Bierzo. Dela debe
rán saír proxectos reclamativos 
coordinados e as mobilizacións 
sociais comúns. E se somos o 
suficientemente ousados, pre
parar o camiño para a implanta
ción a médio prazo dun partido 
nacionalista que defenda os de
reitos históricos dos galegas do 
noroeste peninsular, como é 
pertencer todos .a só unha co
munidade política e cultural no 
século XXI.+ 
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Xosé Maria Alvarez Cáccamo 
'A poesia é a forza revolucioná~ia que nos queda' 

-0- CARME VIDAL 

Confia na poténcia revolucioná
ria da poesia, capaz de apresentar 
cuestións nun tempo no que se 
busca r~solver problemas. Xosé 
Maria Alvarez Cáccamo ven de 
publicar Calendario Perpetuo 
(Espiral Maior), unha sorte de 
xogo poético en prosa que apre
senta unha infáncia revisita.da na 
que un tempo recorrente se re
cupera na memória fóra da nos
tálxia pola idade perdida. É este 
un episódio máis no seu cons
ciente proxecto de escrita, dos 
máis definido da no a literatu .. 
ra no que van aparecendo re
criad o grand temas da poesia. 

En Calendário Perpetuo em .. 
prega como única forma o poe
ma en pro a que xa tiña utiliza
do esporadicarnente. 

O cámbio foi gradual. En O lume 
branco xa aparecen ver ículo e 
p em en pro a que a e on 
unha pr 1 ngación del . Cada 
v z t ñ mpreg o con maior 
abundáncia p ema en pro a . 
N te a o apareceron a partir 
dun text mic1a que tman un 
cerro ingredente narrati\ o e de
cidin que era a fi nna. en ha
ber argumento hai un a unto 
qu ten como base as experién
c 1a Ja miña infáncia que van 
tecendo fi narrativo d libr . 

Por qu recria a infán ia? 

r construir na m .. 
e temp . N n trata 
pola infáncia p rdida. 

Tamén_ porque na infáncia non 
hai consciencia dese trancorrer 
do tempo. 

É certo. Procurei instalarme na 
subxectividade do neno protago
nista e desde esa vivéncia o tem
po non pasa. Non avanza como 
unha liña cara a morte, senón 
que é circular e reiterativo. Ca
lendario perpétuo. No título xogo 
con ese dobre sentido, a face iró
nica, lúdica, como instrumento 
que serve para averiguar en que 
dia da semana com~spondeu de
terminada data do pasado ou do 
futuro, pero sobretodo é a vivén
cia dos nenas, do tempo circular. 
O vérán é a época feliz e despois 
ven o inverno que é como o an-

en 

Retoma o tema do de nortados, 
p r onaxe que marcaron a sua 
infáncia e que on os único re
ferenciado con nome próprio. 

empre tiven unha n ibilidade 
peci l, d e nen , p l mund 

d obre , o de nortada . Son 
un c l ctivo moi amplo onde se 
p d n meter s per eguido , os 
fu ilado -a hi tória do meu avo 

taba presente- enfin, todas as 
xente que viven á marxe do que 
pod riamo chamar a normalida
de. Non reparara en que son eles 
preci amente o que teñen nome 
próprio, sentin a necesidade de 
falar das figuras que na miña in
fáncia resultaron impactantes. 
Alguns son moi coñecidos por 
persoas da miña xeración como 
Cabecita de Ajo ou Fede. Perso
naxes reais absolutamente pobres 
de postguerra, pobres de solemni
dade. E tamén se evocan cousas 
próximas, detenninado costumes 
que se perderon, certo ·comércio 
doméstico, a costureira e o practi
cante que viñan a casa. Son a mi
toloxia da miña nenez, por raións 
variadas, dábanme medo, com
paixón, tenrura. Poderian en cer
ta maneira ser símbolos. 

A sua é unha qbra intimista pe-

ro cun for:te pouso no realismo. 

A experiéncia da realidade está 
empre por detrás de calquer es

tética. O que hai é aproxima
cións máis ou menos transpa
rentes e eu intento que ese -
achegamento sexa desde os oi
tenta cada vez máis claro do que 
foi na miña obra inicial. 

Dase asi nas suas ultimas obras 
unha busca de claridade? 

Creo que si, ao co1~ezo, e digoo 
con moitas precisións, algun de 
nós fomos algo, talvez un pouco 
escuras como reacción en cerra 
medida a excesos de lineahdade 
expresiva en determinados poe
tas da xeración anterior.- Non 
houbo por iso grande ruptura, ti
vemos a fortuna de estudar 
cunha situación algo máis nor
malizada e establecemos un diá
logo e unha búsqueda, ás v:eces 
crítica pero en todo caso de re
coñecemento, dunha traxectória 
que non se interrompe con nós. 

T emos maiores dificuldades para 
a leitura de poesía? 

A poesia abriga a unha actitude 
por parte do leitor máis cons
ciente e a un maior esforzo pero 
sen embargo a dificuldade mer
ma se un aprende o código da 
poesía desde neno. Os códigos 
da narrativa son máis sinxelos, 
similares aos das artes audiovi-

suais. Hai tamén narrativa de 
consumo á que todo o mundo 
pode acceder, pero non poesia. 

A criación é ipseparábel do 
próprio sistema literário? 

O escritor, ademáis da vida, nútre
se da literarura. Ademáis ler é un 
pracer, non entendo que alguen 
escreba para dar pracer a outros 
sen ler. Non entendo que haxa es
critores que digan que non len. 

É un bo momento l;lara a poesia? 

Hai tres ou catro grupos de idade 
distintos en activo con obras moi 
interesantes, estamos nun dos me
llares momento.s. Hai unha gran
de vitalidade cun abanó de estéti
cas distintas. Poetas da xeración 
anterior á miña apresentan novas 
obras, están os da miña xeración e 
poetas novas con interesantes _ 
propostas. T amén na renovacíóh 
poética dos oitenta se deu un con
curso de voces de várias xeracións 
poéticas, ali estaban Cunqueiro, 
Ferrin ou Arcádio López Casano
va, voces moi importantes. Te
mos várias coleccións de poesia 
que se van consolidando e recitais 
de grupo pero, de todas maneiras, 
o máis novidoso é o interese que a 
xente nova ten pola poesia, máis 
do que habia antes. 

Hai falta de perspectiva para 
valorar o que está a acontecer? 

Criticaría en todo cas.o a laxitu
de na aplicación de c-ritérios 
máis no que se refire aos prémios 
que á própria edición de libros, 
na que seguirmos a ser o pais que 
menos publica de todo o Estado 
español. Habia que se atrever a 
declarar prémios desertas. Na li
teraturatura galega están apare
cendo grandes obras, está, por 
exemplo a impresionante novela 
de Caneiro que non é máis difí
cil doutras que hai que ler no en
sino meio en español. Non é 
certo que haxa' que ler por aba1-
xo, hai que ensinar coa leitura 
máis creativa, non con sublitera
rura. No ensino de literatura es
pañola obrígase a ler libros ricos 
que requiren esforzo, e en cám
bio en galega recórrese ao que 
chaman literatura xuvenil. 

Estamos nun fin do milénio no 
que prima o pragmatismo. 

Precisament'e por ser asi o tempo 
no que vivimos comeza a medrar 
o número de resistentes, de des
nortados que se revelan contra o 
estado de cousas e se volven lei
tores de poesía. Aumenta ese co
lectivo de persoas que non ·está 
disposta a tragar con ese mundo 
mercantilizado e a esperanza de 
transformación da sociedade en
cóntranna nas artes que se· consi
deraban minoritárias e implican 
unha poténcia creadora. Na poe
sía e en toda arte coidadosa, inte
rrogativa que non resolve proble
mas senón que presenta cues
tións. Aí hai unha poténcia re
volucionária, case poderia dicer 
que é a única que nos queda.+ 

A reedición 
dun clásico 

~ LOIS DIÉGUEZ 

~artigo anterior facíamos 
referéncia, con motivo do 
centenário do nacimento de 
Eduardo Blanco_Amor, á 
necesidade de reeditar unha das 
suas gran.des obras en español, "La 
Catedral y el Niño". Non sabíamos 
que xa a Editorial Galaxia, xunto co 
conceilo da Pobra do Caramiñal 
-encargado da concesión do XVI 
prémio que leva o nome do autor
andaban nesa non doada tarefa da 
reedición de "La Catedral". Agora, 
felices, desfrutamos, ou poden 
desfrutar aqueles e aquelas que non 
a coñecian, da leitura desta novela 
na que Auria reconstrue a sua 
história de primeiros de século a 
través de algunhas personaxes 
recriadas tamén en "Xente ao 
lonxe'', "A Esmorga" ou "Los 
Miedos". Quede, pois, patente o 
agradecimento ás entidades 
mencionadas por dar á sociedade 
es!e mundo literário agachado até o 
presente pala pasividade e o 
desinterese. 

~ais parece-nos de xustiza 
comentar certo descaído a respeito 
desta reedición. Xa se sabe que as 
edicións existentes até a que 
comentamos foron tres: duas en Bos 
Aires nos anos 1948 e 1956, e outra 
en Madrid, en 1976. Vinte anos 
transcorren, portanto, entre a 
segunda e a terceira. Blanco Amor 
traballou no texto de 1976 
detidamente, esperanzado el na 
edición española, pois era 
consciente do descoñecimento 
existente da sua obra no Estado 
Español. Reduciu-na en moitísimas 
páxinas, como se pode comprobar 
na compara¡::ión cos primeiros 
textos, cambiando palabras (era 
riguroso na adxectivación) e 
eliminando frases ás veces 
redundantes ou demasiado 
abarracadas. Alixeirou-na, xa que 
logo, e puxo-lle un interesante 
prólogo no que explica, como é o 
seu habitual, aspectos 
importantísimos da xestación de 
"La Catedral", "obra fornida de 
cuerpo, ambiciosa de trama y 
ensañada de estilo", ou "por lo 
pronto había que construir una 
catedral con palabras y no como 
arqueología, sino como vitalidad y 
convivencia". . 

A edición de 1976 en 
"Ediciones del Centro", de Madrid, 
é a derradeira redacción da novela 
que comentamos por parte do seu 
autor, e pon-lle unha 
"Xustificación" necesarísirna para o 
leitor ou leitora. Non sabemos os 
motivos polos que na reedición de 
Galaxia se optou polas primeiras 
redaccións e non por esta. Non 
dubidamos de que pode habe-los 
pero, en todo caso, situa o traballo 
nas perspectivas· iniciais do seu 
autor e non nas últimas, e isto 
empobrece o texto e a mesma 
história e, até certo ponto, 
desvirtua-o. De todas formas quede 
o noso contento patente ainda que 
leve lixeiras sombras.+ 
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• Lembran ·en Mazaricos 
aos represaliados palas exprop~iacións de 1963 
O Domingo 25 de Xaneiro celé-

• brase na parróquia de San Fins 
de Eiron, en Mazaricos, unha 
homenaxe aos viciños que no 
ano 1963 foron repte.sahados 
por tentar evitar as expropria
cións dos montes comunais or
denadas polo rexime franquista. 
Os disparos da Garda Civil -que 
acompañaba aos· enxeñeiros no 
terceiro intento de incautar as 
terras- feriran a tres viciños e 
causáranlle a morte a un cuarto1 

• Barca de Loimil 
continuará cos 
vencellos entre 
Arbo e Portugal 
A asociación cultural Barca de 
Loimil de Arbo elexiu nova xunta 
directiva da que saiu Paula Puga 
como presidenta e Perfecto Puga 
Xil como vicepresidente. A sua 
intención é a de seguir con traba
llo xa emprendido especialmente 
con proxectos como a escola de 
gaitas e a escola de baile galego. 
Celebrarán tamén o Entroido o 
22 de Febreiro con concursos e 
prémios para a,s comp~sas de ca
da parróquia. E de reseñar 
ademais a tarefa da asociación a 
pral de fomentar os vencellos cul
turais entre Arbo e Melgac;o, co 
que organizan o Festival Galego
Portugués de Danza. • 

•Xomadas 
nacionalistas 
de pensamento 
Celébranse en Ferról as xomadas 
nacionalistas de pensamento e de
bate organizadas por Galiza Nova. 
eo·mezan o 22 de Xaneiro coa 
preséncia da deputada do BNG 
Pilar García Negro, ás oito da tar
de, quen falará da autodetermina
ción como un direito democráti
co; seguiralle ó Sábado 24 ás doce 
da mañá, o escritor Lois Dieguez 
cunha visión desmitificadora do 
que foi a Transición; o parlamen
tário nacionalista Xosé Diaz dá 
unha conferéncia co título Que 
f acemos nós sen Madrid? O mito do 
subdesenvolvimento.endóxeno o 30 
de Xaneiro ás oito do serán, e Ma
nuel Reí pecha as xomadas o 31 
no mediodia analisando o 
compromiso nacionalista de Cas
telao'. Todas as charlas son na li-

. braria Indice.• 

•Festa de 
apresentación 
do 2º número 
de Bravú 
Mália ser unha "revista que sae 
cando a situación o require", 
Bravu, editada por Xerais, chega 
ao segundo número. O Sábado 

Xosé Esperante París, máis co
ñecido como Che de Pedro. 

A princípio dos anos sesenta o 
réximen decidira incautar o 
monte para, p9r meio da refores
tación, producir madeira. Agora, 
un monolito de pedra cunha pla
ca que se descubrirá o Domingo 
25 e que lerribra o acontecido hai 
trinta e cinco anos, os viciños da 
parróquia de San Fins de Eirón e 
o BNG municipal queren rendir 

1 7 de Xaneiro no pub A Iguana 
reuníronse con este motivo res
ponsábeis e colaboradores da re
vista como Vítor Aparício, 
Uxia; Xurxo Souto, Manuel Sei
xas, Xulián Hemández e o 
director da editorial Manuel 
Bragado. Co lema Hai alguén oí 
fóra, a revista recolle impresións 
de g:alegos espallados por diver
sas cidades do mundo.• 

·•Festival pola 
liberdade 
de expresión 
con Hechos 
contra el decoro 
O grupo de Vallecas Hechos con
tra el decoro, cuxo disco fora edi
tado pola compañia basca Esan 

• Os Skornabois 

· homenaxe "a q~en deu a vida e 
sofreu por tan inxusta decisión e 
quen tan mas consecuéncias 
trouxo para Mazaricos'~ Na sua 
etapa de govemo en Mazaricos, o 
BNG fixo os trámites para devol
ver os montes aos viciños. Os 
primeiros resultados da explota
ción destas propriedades polos 
viciños xa está a dar resultados 
en comunidades de montes co
mo Paxareiras, Lago, Mazaricos, 
Liñares ou Fornís.• 

Ozenki, actuan a finais de 
Xaneiro na Galiza. En Vigo, par
ticipan nun festival pola liberda
de de expresión organizado por 
Rádio Piratona e Sons de loita pa
ra o 31 de Xaneiro con Boikot, 
Desfeita e Nenas da Revolta. O 
festival comezará ás nove e mé
dia na asociación viciñal de La
vadores e as entradas véndense 
anticipadamente nos bares Rass, 
Fouce e a tenda Tipo. Antes, He
chos contra el decoro actuan na 
Nasa de Santiago o 29, ao día se
guinte, na sala Capital na Illa de· 
Arousa e o primeiro de Febreiro 
no Aturuxo de Bueu. 

Por o.utra parte, o Venres 30 celé
brase unha festa en favor das rá
dio libres na sala Revelvet (o an
tigo Malecón) de Vigo, coa 
actuación do grupo Skarnio. For
mado en 1996, o grupo Skamio 
situa a sua música no ska e no 
reggae cantando en galego. A en
trada para esta festa é de balde. • 

gravan o seu primeiro disco 
Trece temas forma~án parte do primeiro disco de Skornabois que gravan 
estes dias nos estudos Aremaster de Vigo. O grupo de Lourenzá, do que 
forman parte Xoán Villamel á bateria, Xermán Viluba, na guitarra, o 
baixista Iván Laxe, e Emílio López, que pon a voz, xa editaran unha ma
queta o pasado ano co título O verme homicida. Segundo os compoñen
tes do grupo, a tendéncia de facer música rock sen renunciar aos ritmos 
da discoteca segue presente no que vai ser o primeiro disco do grupo, o 
cal esperan estea nas rendas a finais de Febreiro co selo discográfico 
Chorima . . "Góstanos a mestura e, por iso, tamé_n incluímos os ritmos 
programados, dos que.se encarrega lván Laxe",_ sinala Viluba. Os catro 
membros de Skomabois síntense moi satisfeitos da oportunidade que lle 
dá a casa de discos e tamén pola produción de Segundo Gradio, baixista 
de Siniestro To tal, que xa ten participado noutros discos de rock galego. 

O grupo de Lourénzá dará concertos polo país para apresentar o seu 
traballo que se chamará do mesmo xeitq, Skornabois. 
"Desde que empezamos sempre tivemos a sorte de poder tocar en 
directo. Ao ano, facemos uns sesenta concertos. 
T amén nos gostaria poder tocar fóra da Galiza para ver como se re
cibe a nasa .música", din Xermán e Xoán. No disco incluen unha 
versión de Avaria, de Os Resentidos, na que colabora Antón Reixa. • 

• Exposición 
sobre o 
movimento 
autonomista 
do36 

O Venres 23 de Xaneiro 
Isaac Diaz Pardo e Xosé Luis 

ANOSA TERRA 

Méndez Ferrin apresentan a exposición do Movimento Autonomista 
Galego encol dos cartaces do plesbicito do 1936. Materiais como o de
buxado por Castelao no que unha muller alimenta á sua vaca mentres o 
home que simboliza ao capital muxe o teto do animal. "Para que remate 
esta vergonza, vota o Estatuto", rezaba o cartaz. Este material, proceden
te do Museu Carlos Maside, o Instituto Galega da Información e de Al
fonso Mato, exponse na Galería Sargadel de Vigo.• 

•Actos 
sobre Castelao 
enRianxo 
O concello de Rianxo en 
colaboración coa Fundación 
Castelao apresenta un 
programa de actos para 
conmemorar o 112 aniversário 
do nascemento do político 
escritor e debuxante Daniel 
Rodríguez Castelao. 

O 23 de Xaneiro inaugúrase na 
casa do Coxo a exposición Le 
passage de Fabiana Gómez 
Sobradelo e ao dia seguinte 
apreséntase o libro O centenario 
de Castelao na lembranza, de 
Amando Liñares. Pon música 
ao acto o grupo músico-vocal 
Os Chapís con cantares 
rianxeiros. O 30 de Xaneiro, na 
Casa da Cultura, Xesu Alonso 
Montero dá unha charla sobre 
Os curmáns de Castelao e a 
traxédia do bou Eva. 

Por último, o último dia do me 
terán lugar os actos 
institucionais cunha reunión da 
Fundación, a declarad 'n do 
pleno do concello e a oferenda 
floral ás cinco e média da tarde 
dian te do bu to a Ca tela no 
Pa eo da Ribeira. A C ral d 
Liceo Marítimo Rianxe[r 
actuará no peche da 
homenaxe.+ 

• Os pr9xectos 
europeos 
na Revista Galega 
da Educación 
Coa coordenación de 
Antón Costa saiu á rua un 

- novo número da Revista 
Galega da Educación, no 
que se explican os 
proxectos europeos na area 
educativa, que.non excluen 
os intercámbios con outros 
países. Tampouco se esquece 
a publicación de analisar e 
opinar sobre o Plano de 
Humanidades proposto pola 
ministra Esperanza Aguirre 
nen de lembrar a a laboura 
que antes do 36 emprenderon 
Anxel Casal coas Escalas de 
Insiño Galega e Vítor Fraiz, un 
dos fundadores da Federación 
Galega de T raballadores do 
Ensino. + 

• A Furulación 
Barrié 
cun orzamento 
de 1.169 millóns 
para este ano 
A Fundación Pedro Barrié de 
la Maza gastará e te ano 1.169 
millóns de pe eta que e repar
ten entre inve tigaci 'n ci ntí
fica, cultura (o capítulo c n 
mái orzamento, 440 millón ), 
bolsas e axuda de e tudo, 
obra e ervizo ociai e ga to 
xerai . A Fundación, con ede 
social na Coruña, ocupa o pri
meiro lugar no Estado en canto 
ao património que upera o 62 
mil millón de pe etas de 
valor. • 

• Baile de saraus 
e foliadas 
no centro 
de Valad 
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Arturo Souto 
e a pintura 
itinerante 

Exposición: Ancolóx ica. 

Autor: Arturo Souto. 

Lugar: Sale Ja Fundación Barrié de la Ma

za. A Coruña. 

Ne te me es de Xaneiro e fe, 
breiro, a Fundación Barrié de la 
Maza da Coruña acolle unha ex, 
po ición ant léxica de Arturo 

auto F ijo (Pontevedra 1902, 
Méxic 1964). De te gran arti ta 
galeg póden e llar as Estampas 
de auto, orno a t n bautizado 
Rafa 1 Die [e. on o prim ir 
traball d autor, nos que cunha 
linguaxe xpresionista, xogand 
c a manch , apr entaba e cenas 
d pro tíbulo tab rna . Esta 
prim ira bra do no arti ta [e, 
vou a hi toriad r Val riano Bo--
zal ncadralo xunto con Carl 
M ide dentro do expr ionismo 
social, na liña do que dominaba 
a Centroeuropa de entreguerras, 
e mesmo lembráballe ao traba, 
llo que o debuxante antinazi 
alemán Gro z facía, e que logo 
influiría no iñeti tas de perió, 
die 

Esta e tampas on produto do 
traballo dun xoven Arturo SoU[o 
que con dezaseis ano estuda Be, 
las Artes en evilla e á par ceñe, 
ce o ambiente que despoi re, 
flexará nas úas estampas. Dende 
novo trata de ex:pre ar a realida, 
de ue b erva, axudado por Ufr 

ha técnica de vangarda a ex:pr , 
i ni ta n e a pincela a é man, 

cha mai definición de for, 
m n res e negras. 

uranl a ua vida artí ti a, em~ 

Negra (ca. 1933), óleo sobre lenzo. 

pre recurrirá a esta temática de 
pro tíbulo e cafés no que "cam, 
pea muy diestramente un hálito 
de pecado bien disimulado. Ros, 
tras atormentados por la lujuria y 
el alcohol... tipos fraternos y pa, 
rejos a aquello evillano son los 
que actualmente u ufructuaron 
temáticamente su obra" escrebía 
Estévez Ortega no eu traballo 
Arte Gallego de 1930. 

Cand por mor da guerra españo, 
la é impedido de voltar a Galiza, 
onde recaía todolo vrao , pinta 

GuieirQ 
CULTURAI:. 

as putas en ambientes portuarios, 
onde os trasatlánticos ou mesmo 
as noticias que chegan poden ser 
da T erra, ou dos que quedaron. 
As cores nestes ambientes seguen 
a ser predominantemente frías 
con abundancia do negro. 

Estas cores negras, ou ocres que 
tamen son moi utilizadas polo 
pintor, lévanos a pensar na in, 
fluéncia de Gutiérrez Solana. 
Mesmo tematicamente no afán 
de reflectir unha realidade sinis, 
tra, Arturo Souto pinta cadros na 

línea de Solana. Mendigos galegas 
(1937), Nova familia (1937), Co, 
rrida d'e tour os ( 19 3 5), T oureiro 
(1938), ou xa no exílio mexicano 
o Patio de cuadrillas dunha ve1la 
praza de touros en España (1944), 
Capea nun pobo de Castela 
(1945), Cámara de torturas 
( 1960-1962). Cadros, todos eles, 
onde as gamas frías compoñen es, 
cenas, nos que as figuras pintadas 
mais que persoas aparecen como 
monicreques, pois a miséria cóu, 
talles a sua dignidade. O pintor 
axúdase el.a cor fría para denun, 
ciar esa miséria. E nas escenas do 
mundo do 
touro, ou na 
denúncia das 
torturas, son 
os ocres e os 
negros que 
reflicten a Es, 
paña da len, 
da negra, da 
Inquisición e 
dos chulos e 
manolas . 
Dentro desta 
poética da 
miséria, pó, 
dense ensari, 
llar todos os 
seus debuxos 
e escenas de 
guerra sobre a 
guerra civil 
española . 
Neles a sua 
poética era 

Arturo 
Souto formá 
parte da 
xeración de 
Maside, 
Colmeiro, 
Eiroa, 
Femández 
Mazas, 
cosque a 
pintura 
galega se 
incorpora ás 
vangardas. 

posta ao servizo da causa antifei
xista, cun debuxo que deixa pou, 
ca superficie en blanco, buscando 
un tenebrismo barroco. 

No 1929, pinta unha Naturaleza 
marta onde homenaxea a Ce
zanne EJ.Ue aparece pechando a 
composición. Este guiño ao pin, 
tor francés non é embalde por, 
que Souto adoptará na sua pin, 
tura ao longo da súa vida artísti, 

(Pasa á páxina seguinte) 
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conta de libros 

Manancial 
de Xavier Manteiga 
Pµblica Xerais o libro que gañou o pré
mio que leva o nome da editorial e que 
correspondeu á novela Manancial, de 
Xavier Manteiga. 
Nas suas páxi, 
nas nárrase unha 
história de asasi
natos, cosangui
nidade e violén
cia ambientada 
no seo dunha fa, 
mília que se 
desenvolve ao re, 
dar da matriarca, 
Ma. Un filio falan
guei.ro, unha filla 
murcha, un cativo 
deficiente e un 
protagonista calado e 
violento completan o grupo famil iar. + 

Os saurios 
de Conan Doyle 
O profesor Challenger é o protagonista 
de O mundo perdido, de Arthur Conan 
Doyle, que aparece en Edicións Positi
vas. Os dinosaurios descubertos por Cha
llenger nas selvas do 
Amazonas convér
tese en obxecto de 
investigación 
tamén para os lei
tores. A ironia, as 
surprendentes 
aventuras e os 
momentos de 
emoción aconse, 
llan a sua leitura 
para públicos de 
todas as idades. 
A novela está tra· 
ducida por Luis Iglesias Rábade. + 

Poemas de luz e 
de inverno 
Os Poemas de lenta nudez de Miguel 
Anxo Fernán Vello vol ven a ser edita
dos tres anos despois da su_a_aparición e 
co engad ido de tres poemas novos, 
alonxados no tempo e no motivo dos 
xa coñecidos. Os versos de Fernán Ve
llo son os dun poeta desacou~ado 
qu~ recurre á 
paisaxe como 
escenário do 
seu sentir: a luz 
de verao, o 
fresco Marzo e 
un inverno que 
"é unha suma de 
nudeces nos 
ollos". Desacougo 
vai da man da so
edade cando o po, 
eta afirma "os que 
comemos sós leva
mos na mandíbula 
un brillo de xiz escuro e unha xanela 
fechada nos ollas": + 

Do e~tilo fidalgo" 
de vivir 
Quen fo ron os fundadores das casas f i
dalgas, como viviron e de que, son al, 
gunhas das cuestións que trata Antonio 
Presedo Garazo no seu estudo Os de, 
vanceiros dos pazos, cuxo subtítulo é 
''.Economía e estratexias sociais da pe
quena fidalguia rural na Galiza interior 
(séculos XVI,XVIII)". Os arquivos 
principais e casas como a de Vilarxoán, 
a do Rego do Pazo e a da Fraga foron os 
lugares investigados polo autor do libro 
na reconstrucción da histó
ria das familias 
fidalgas galegas. 
O rraballo, que 
está editado en 
Sotelo Blanco, 
foi merecedor en 
1996 do Prémio 
Vicente Risco de ~ 
Antropoloxia e 
Ciéncias Sociais. + 

.. 
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(Ven da páxina anterior) 

ca as ensinanzas cezannescas. Os 
temas non son máis que excusas · 
para a pintura. E destaca os vo
lumes. ·A veces de xeito drástico 
como na suxerente Matemidade 
(1929), propriedade do Museo 
Carlos Maside e composición 
feita a base de cor e volumen. 

Noutros cadros persegue tanto o 
volume que chega a rozar o cu
bismo, como no cadro Porto de 
Bilbao (1932). 

Polas suas viaxes a París e Ro
ma, coñece as novas estéticas 
que se dan en Europa. De ai 
esoutras pinturas na liña da pin
tura metafísica italiana. Pero 
sempre dentro do proprio estilo, 
con cores frías e pintura suxa~ 

A finais dos cincuenta, aposta 
por composicións onde o que im
porta é a cor. E a paleta adopta 
cores quentes. Aparecen cadros 
nos que destacan os amarelos e 
os vermellQs. Aparece como un
ha nova poética no noso autor. 
Agora pinta espidos. Algún co-

Os Cempés e os sons 
da comarca de Ferrol 
en Capitan Re 
Título: Capitán Re. 

Grupo: Os Cempés. 

Edita: Do Fol. 

Tras apresentalo en Santiago, Os 
Cempés de Ferrol levan o seu novo tra
ballo Capitán Re a Santiago o Xoves 
22 de Xaneiro. Este é o seu segundo 
disco despois de ¡¡Opa iii 11 , tamén gra
vado con Do Fol, e, en parte, produto 
claque!. "O primeiro disco funcionou 
ben, se.non non seria a casa de discos 
a qüe nos animara a gravar o novo tra
bal\o. Funcionar ben cun disco destas 
características significa vender uns tres 
mil discos ao ano. E dar moitos con
certos; ~stivemos practicamen~e en to
dos os festivais· de verán", conta 

mo Nú de muller (1958-1960) 
podéríase destacar como unha 
das composicións máis logradas 
do autor. Non soio pola figura da 
muller, resolta en volúmes que 
van diminuíndo a medida que a 
composición se eleva. Mesmo os 
brp.zos con defectos de perspecti
va ' pechan por arriba a composi
ción da figura, que se atopa de 

Anton Varela, gaita e voz, que forma 
Os Cempés xunto a Pablo_ Cés, Beto 
Niebla,-Oscar Femández·Sanjurjo, res
ponsábel dos arranxos e autor de tres 
dos trece temas, e Serxio Cés. 

Gravado a finais de 1997, Capitán Re, 
título dun tema que lembra a unha cua
drilla de amigos de Ferrol, afonda no 
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maneira liñal centrada entre 
duas cores vivas como o amarelo 
e o roxo, que a xeito de portas e 
dadas de xeito vertical, resaltan 
aínda mais a figura femenina. 

Arturo Souto volta a tomar con
tacto físico con Galiza no ano 
1962, e volta a pintar temas gale
gos, coa cor e aquela estética da 

Vargas Llosa e 

os escritores 

no vos 

Título: Qirtas a un joven novelista. 
Autor: Mario Vargas Llosa. 

Editorial: Ariel-Planera. 

Agora que está de moda ser xo
ven ha literatura, as editoriais 
reclaman textos de guia para au
tores noveles. A última obra de 
Mário Vargas Llosa, Cartas a un 
xoven novelista, ten todos os vi
sos de ser o resultado dunha en
carga, perq iso, en todo caso, é o 
de menos, cando, coma neste 
caso, a obra p,aga a pena. Hai 
que lembrar alguns outros títu
los ; presentes neste momento 
nas librarías e de temática máis 
ou menos similar, ainda que a 

escoitado no anterior disco pero con 
máis traballo. "Ainda que soe sinxelo, 
este disco ten máis esforzo e, tamén, 
máis tranquilidade. É o resultado dun 
inverno de traballo", sinala Antón, que 
aponta a Nuñeira de 8000, de autor 
anónimo e título descóncertante, ou a 
·peza de A Loureana, a lenda do cativé
rio dunha princesa moura, como dous 
exemplos do disco que satisfan aos mú
sicos. Contan Os Cempés que se nutren 
do traballo dos investigadores da músi
ca popular e que, .cun critério claro, es
collen as pezas que máis lle interesan. 
Hai homenaxes, como o que renden ao 
acordeonista falecido de Viana do Bo
lo, Sérxio Sánchez, a inclusión dun 
canto de berce que entona a nai dos 
percusionistas do grupo, Maria do Car
me Riobóo, ou lfi Sansonette, un tema 
que lembra a sua visita á Franza. Non 
se resisten a incluir un tema en directo 
para pechar o compacto, Hei 
Carballeira, recollido na festa da cerve
xa de Novembro en Betanzos. • 

1 \ 
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ma cor aparece traba
llada e busca aquela es
tética da pedra para 
conseguir o volumen. 

Arturo Souto, forma 
parte da xeración de 
Maside, Colmeiro, Ei
roa, Fernández Mazas, 
cos que a pintura gale-

Á esquerda, Cena de guerra (ca. 1937), acuarela 
sobre popel. 
Sobre estas liñas, Estampa: Saña (ca. 1931 ), 
técnica mista sobre papel. 

pedra que nos anos vinte unira a 
uns artistas novas que on coño
cidos como os Renovadores. Es
tética da pedra, que resalta o vo
lume, que lembra o concepto c -
zannesco do volumen das formas. 
A cor, que se nos anos trinta, 
Souto daba de xeito máis plan 
lembrando ao primitivi m de 
Gauguin, nos anos se enta a mes- XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 

sua realización obedeza a moti
vos ás veces ben diferentes: As
pectos da novelad~ E.M. Forster, 
Historias da novela, de Thomas 
Wolfe ou Xeografia da novela de 
Carlos Fuentes. A bibliografía é 
por suposto, moi ampla. Neste 
caso, Vargas Llosa escolle o xé
nero epistolar e móstrase peda
góxico, ainda que non en todo 
os capítulos logre a claridade de 
escritura buscada por un criador 
coma el. Quizá, no seu de cargo, 
deba decirse que non todas a 
pezas do artefacto novelístico 
son doadas de descreber. 

Os carro primeiro capítulo on 
probabelmente os de mái pro, 
veito. Algunha das afirmación 
que alí se encontran, non por 
evidentes dei-
xan de bater 
coa filosofía 

r e i n a n t e , "Non hai 
mesmo coa 
qu~ -como se novelistas 
enunciou 
máis arriba
deu orixe a 
este libro. Así 
podemos ler: 
"Non hai no
velistas pre-

precoces", 
di Vargas 
Llosa 

coces. Todos os grandes, os ad
mirábeis novelistas, foron, ao 
princípio, escribidores aprendices 
cuxo talento se foi xestando a 
base de constáncia e convición". 

A respeito da temática, Llosa di 
que "o novelista que non escre
be sobre aquelo que nos se\1s 
adentros o estimula e exixe, e 
fríamente escolle asuntos ou te
mas dunha maneira racional, 
porque pensa que deste modo 
acadará mellor o éxito, é inau
téntico e o máis probábel é que, 
por iso, sexa tamén un mal no
velista (ainda que acade o éxito: 
as listas de bestsellers están cheas 

, de 'moi malos novelistas ... )". 

O escritor peruano afirma que o 

novelí ta nútr e nece ariam n
te da ua experiéncia vi ida, pe
ro avi a de que "o material au
tobiográfico expedmenta tran -
formación , é enriquecido (á 
vece empobrecido), mi turado 
con outro materiai lembrado 
ou in ventado e manipulado e 
e truturado - e a novela é unha 
verdadeira criación- até aca ar 
a autonomia total que de e fin-

M. VEIGA 
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Estudos sobre 
. ~ 

a nac1on 
Un Coloquio sobre 
o Feito Diferencial 
Galego na Historia 

Título: Actas: O feito diferencial galega na 

Historia. 

Autor: Varios. 

Editoria: Museo do Pobo Galego. 

Entr o 16 e o 19 de decembro 
d 1996 tiv lugar en Compos, 
tela, cncontro titulado "O fe¡, 
t ífcr ncial Gal go na Histo, 
ria". egundo o organizadore , 
tratáb e de esculcar "no ser de 
Gali ia, procura,lo er de Gali, 
cia en tód lo eido da vida e do 
e ñ e m nr " dende a Historia 
ata utra ár as futura . 

Veñen de publicar e as actas da, 
quel primeiro coloquio históri, 
co, en dou tomos e en edición 
do propio Mu ea do Pobo Gale, 
go, entidade nacida hai 20 anos 
coa me ma intención que afir, 
man organizador na presen, 
ración do volumes: a galegui, 
dade, eremos nós, vén guiada 
por aquela fonda identidade di, 
ferenciada, por aquela fisterra, 
neidade, que non é máis cá nosa 
forma de ser universais '. 

Castro de Baroña. 

tratos lingüísticos; remata a súa 
intervención o profesor da 
Complutense sostendo que "ese 
mesmo latín de Callaecia, n as 
fases iniciais da súa historia ( ... ) , 
probablemente mesmo an tes de 
os suevos faceren a súa pequena 
aportación a diferencia, é o pri, 
meiro definidor lingüístico real, 
mente común a todo o territorio 
galaico e específico del". 

Formación do pobo 

A segunda sección abrangue a 
formación histórica do pobo e 
da "natio" e acolleu interven, 
cións sobre os pobos castrexos 
antes da conquista romana (An, 
tonio de la Peña Santos), a sin, 
tese galaico,romana (Francisco 
Calo Lourido), o esplendor do 
Sur da Callaecia (pala portugue, 
a Tere a Soeiro) e ''Un pobo e 

unha "natío" moi particulares", 
a cargo do director da sección, 
Xerardo Pereira,Menaut. De la 
P ña anto relaciona a comu, 
nidade galaic co foto do sur 
da Penín ula e coa área de in, 
fluencia do Mediterráneo, con 
an taci n contundentes sobre 
a au encia de elementos xenui, 
namente "cé lticos" den tro da 
área galaica. Calo Lourido apor, 
ta unha fonda reflexión sobre a 
po lémica periodización da cultu, 
ra castrexa e as diferencias entre 
os seus territorios septentrional 
e m ridional, cunha descripción 
dos seus elementos básicos no 
momento de apoxeo que el sitúa 
no cento de anos que vai entre 
mediados do S.l. a C. a media, 
dos do S.I d .C . Pola súa parte 
Pereira,Menaut sostén que os 
pobos indíxenas que encontra, 
ron os romanos tiñan un con; 
cepto de nacionalidade e unha 
forma de organización dos pobos 
nunca antes vista en ningún ou, 
tro lugar do Imperio: "unha C a, 
llaecia diferenciada de todo o 
resto da P. Ibérica en tres aspee, 
tos fundamentais. Na arqueolo, 
xía, na lingua e, o que é ainda 
máis importante, na organiza, 
ción socio,política. Esa é a reali, 
dade tan diferenciada que os ro, 
manos atoparon". A romaniza, 
ción vai provocar unha serie de 
cambios que consolidarán esa 
personalidade propia: en data 
moito máis -serodia, arredor do 

. / 

GuieirQ 
CULTURAL · 

ano 200 d.C. , nunha inscripción 
funeraria de T arragona, aparece 
o primeiro documento dun indi, · 
v iduo que se define como gale, 
go, "callaecus". 

As seccións terceira e cuarta, di, 
rixidas por Pablo C. Díaz e fa, 
melindo Portela, falan do domi, 
n io xermánico e os comenzos 
dunha historia prbpia nQ mundo 
medieval galego e das peculiari, 
dades da primeita transición á 
marxe do Islam. Hai entregas 
sobre temas tan diversos como o 
reino suevo (Pablo C. Diaz), o 
priscilianismo (Mª Victoria Es, 
cribano), San Martiño de Braga 
(Alberto Ferreiro) ou a organi, 
zación territorial do Bierzo e as 
súas relacións con Galicia (Car, 
men Rodrí, 
guez, Merce, 
des Durany). 
T odas elas Son 
deitan algo 
de luz sobre 
ese período 
escurecido na 
h istoriografía 
ofic ial espa, 
ñola que é a 
G alicia me, 
dieval e con, 
firman que os 
elementos 
fundamentais 
da personali, 
dade propia 
da primitiva 
Gallaecia 
mantéñense 
ó longo dos 

ponencias 
que non 
serán lidas 
polos nosos 
políticos 
goberQantes, 
lectores eles 
de Popper e 
outra xoias 
intelectuais. 

séculos por riba dos cambios po, 
líticos e administrativos que 
afectan a este territorio. A tra, 
vés dos documentos do tombo 
de Celanova dos séculas IX e X, 
E. Portela e Mª Carmen Pallares 
fan unha fonda crítica das teses 
sobre a despoboación e posterior 
repoboación de Galicia, con, 
cluindo que "Galicia, nas súas 
estructuras· organizativas esen, 
ciais., permaneceu á marxe do Js, 
lam" e mantivo a plena conti, 
nuidade das mesmas no transito 
á ldade Media. 

lgrexa, 
nobreza· e fidalguia 

_Ás seccións. quinta e sexta, diri, 
xidas respecüvamente por Pe, 

gerto Saavedra e Ramón Villa, 
res, abranguen temas como o 
poder multiforme da lgrexa, a 
nobreza e a fidalguía na socieda, 
de galega nos séculas XV, XX e a 
incorporación á modernidade 
coa contradicción entre as ten, 
ciencias uniformizadoras e a 
vontade diferenciadora. Son po, 
nencias que non serán licias po, 
los nasos políticos gobernantes, 
lectores eles de Popper e outras 
xoias intelectuais, pero que 
aportan datos de gran interese 
para a interpretaeión do noso 
presente cronolóxico desde un 
pasado moi recente en claves 
históricos. Chama a a~ención a 
abundancia de comunicacións 
sobre o papel da lgrexa en Gali, 
cia, o que revela - sobre todo, 
para o lector non galego- o pa, 
pel decisivo desta institución na 
evolución histórica deste país: 
son tres ponencias na sección 
quinta -incluida unha de Jaime 
Contreras sobre as estratexias do 
Santo Oficio e o papel de Tren, 
to na relix iosidade galega-, e 
unha máis na última sección, na 
que o profesor Xosé R. Barreiro 
Femández aporta a súa reflexión 
histórica sobre o marco ideoló, 
xico e as estratexias da igrexa 
galega no século XIX, unha igre, 
xa que optou en diferentes eta, 
pas do século polo modelo con, 
servador e a alianza entre o altar 
e o trono. a denuncia do libe, 
ralismo e o restauracionismo ca, 
tólico. ' 

O resto das ponencias xiran so, 
bre -a realidade agraria, domi, 
nante en Galicia ata hai ben 
pouco, con aiversas análises so, 
bre a fidalguía, desde a Idade 
Moderna (María J. Baz, -Pegerto 
Saavedra) ata o século XIX 
(Luís Domínguez Castro). Ra, 
mon Vi llares sintetiza .as súas 
coñee.idas tes@s sobre a fortaleza 
do campesinado galego; Lou, 
renzo Fdez. Prieto, X.L. Balboa 
e. Aurora Artiaga estudian o 
proceso de adaptación do mlin, 
do agrario ó capitalismo entre 

_ mediados do XIX e mediados do 
XX, e Edelmiro López Iglesias 
analiza as principais mudanzas 
do agro galego na segunda me, 
tade do século XX. Son achega, 
mentos que subliñan, como in, 
dican Lourenzo Fdez. Prieto e os 
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· seus compañeiros, a gran diver, 
sidade interna desa Galicia 
agraria, moi distinta do resto da 
Península Ibérica pero tamén 
moi igual a outros territorios eu, 
ropeos como Irlanda ou Finlan, 
día; ademais estes autores desta, 
can os vellos e sólidos peares 
das mudanzas máis recentes do 
agro galego e, relativizan e po, 
ñen no seu contexto a imaxe da 
Galicia atrasada doutrora ó in, 
dicar tamén como moitas das 
transformacións do mundo rural 
europeo non se xeneralizan de 
feito ata finais do século XIX ou 
principios do XX. 

Un elemento novidoso do en, 
contra que .comentamos fo i a 
inclus ión de dúas ponencias so, 
bre o mundo do mar, tan pos, 
tergado ata hai pouco no cam, 
po da investigación histórica. 
Xesús Giráldez Rivera analiza a 
explot-ación dos recursos do 
mar 'na nosa historia recente e 
Joám Carmona Badía as rela, 
cións éntre o mar e a industria, 
lización; de feíto , como indica 
este último autor, foi o mar un 
verdadeiro "feíto diferencial" 
da economía galega .que, no ca, 
so do sector industrial , tivo 
ademais un peso decisivo: "a 
indústria moderna ( ... ) chegou 
a Galicia á da mán da humilde 
sardiña e as indústrias marí, 
timas foron durante a maior 
parte do século i punta de lanza 
do noso sector manufactureiro". 

Finalmente, a historia política 
só está presente na ponencia de 
Justo G. Beramendi sobre 
"Conciencia étnica e concien, 
cías nacionais en Galicia" b au, 
tor, fai unha atinada reflexión 
sobre a confrontación, ao longo 
da historia, de <lúas conciencias 
nacionais no noso país - a espa, 
ñola e a galega- . As circunstan, 
cías nas que Galicla chega á 
contemporaneidade, a época dos . 
nacionalismos, non favoreceron 
en absoluto . o desenvolvemento 
da conciencia nacional galega: 
inexistencia de institucións de 
autogobemo, febleza e heteroxe, 
neidade étnica da burguesía, et, 
nicidade entendida como mar, 
cador social negativo. Ainda así,· 
o movemento de galeguista foi 
quen de conformarse desde os 
anos ·40 do pasado século ....,.cun 

. "fracaso relativo" ata 1916, se, 
gundo Beramendi para aboiar de 
forma nidia c<!ndo as transfor, 
macións socio,económicas no 
mundo agrario así o permitiron. 
A evolución do Partido Gale, 
guista e mesmo da ORGA ini, 
cial nos anos da Segunda Repú, 
blica situaron a Galicia como 
unha colectividade diferenciada 
no plano político e como un su, 
xeito histórico,político propio. 
Na miña opinión, a situación 
actual do nacionalismo ten moi, 
tos puntos en común co grao de 
.maduración política logrado en 
1936 e, tal como indica Bera, 
mendi, xbga hoxe ademais en 
condicións máis favorables; o 
éxito dunha das <lúas ·concien, 
cias nacionais presentes <lepen, 
de de moitos factores, pero ta, 
mén - agora de fortna decisiva
das propias estratexias que o na, 
cionalismo sexa capaz de xene, 
rar no futuro.+ 

MARCOS VALCÁRCEL 
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Miguel R. Camota e Alícia López, autores de I can 

'Os nenos poder~án achegarse ao inglés eles sós' 
-0- c.v. 

Non é un método ao uso. I 
can achega aos nenos e nenas 
ao inglés através do galego, re, 
valoriza asi o próprio idioma e 
permite aos castdán falantes 
mergullarse en duas línguas de 
maneira divertida, cun lap.is 
máxico e a axuda imprescindí, 
bel de fitas de audio. ·A histó, 
ria en banda deseñada, da man 
de Pepe Carreiro, present~ 
uns persoaxes de carne e oso, 
unha referéncia ao mundo an
glo-fala.nte multicultural e non 
tópica. Migud R. Carnota e 
Alícia López, mestres con ex
periéncia na didáctica das lln
guas, son os autores de I can, 
o primeiro método galego-in
glés editado por A Nosa T erra. 

Que benefíci~s ten aprender 
inglés co I can? 

A intención declarada é apren
der inglés e a non declarada 
aprender galego. Trátase de in
troducir o inglés a partir do ga
lega e viceversa. Facer entr;:i.r en 
contacto co galego a unha séri.e 
de nenos a partir dunha activi
dade na que teñen que empregar 

tanto galega como inglés. 

O español era a lÍngua veicular 
para· se achegar a outras linguas. 

Botábanse en falta materiais 

que tratasen o inglés a partir do 
galega. Co I can os nenas pode-

. rán achegarse ao inglés eles sós 
e tamén pode ser empregado 
como material complementário
nas aulas. Ten ademais outras 

MONOGRAFIAS DA· HISTQ.RIA DE GALICIA 

:!fistoria da Música 
·(jafega 

Cantos, cantigas e cánticos 
Maria Pi{ar YL{én 

O Cine en <jaficia 
Xosé ~j¡ueira 

xa á venda 

A 
EO IC IÓ NS 
ABOSATIRBA 

A. PANARO 

' ventaxas, como ~on a de entir 
a categoria que ten o seu idio
ma, que non precisa doutro in
termediário. O feito de ver que 
o galego está nesa categoria 
pon ao nena nunha disposición 
diferente e é unha nova moti
vación. Os nenes galegofalan
tes parten do seu idioma viven
cial para acceder a un idioma 
estranxeiro e isa favorécelle o 
contacto. Para os que non falan 
galega convértese nun engado 
para entrar simultaneamente 
nas duas línguas. 

É un método fácil? 

Preferimos non chamarlle mé
todo, máis ben definímolo co
mo coleción de histórias para 
se achegar ao inglés. Pode mes
mo conseguir resultados que a 
un método lle resultaria difícil, 
como tamén ten uns obxecti
vos distintos dun método ao 
uso. Pretendemos facer unha 
aprendizaxe significativa e di
vertida. 

A banda deseñada é a maneira 
de facer unha aprendizaxe di, 
vertida? 

Si, pero ademáis I can tamén 
ten outros recursos 'importan
tes. O lápis magnético é moi 
motivador para os nenos e a fita 
de audio é indispensábel para 
aprender inglés, ademáis a p1li
dade de todo este material é 
moi boa. Os xogos de lápis má
xico, feítos por Pepe Carreiro, 
son inxeniosos e interesan moi
to aos rapaces. 

Hai un fio narrativo, é impor
tante a história que se conta? 

Búscase que os rapaces se familia
ricen coas situacións e as persona· 
xes que son fixas. Queremos que 
os nenas e as nenas se impliquen 
na história atraves duns persona
xes vivos, reais. Noutro método 
que fixemos de galego seguiamos 
este princípio, que os nenos parti
cipen nunha.história protagoniza
da por personaxes que teñen unha 
particular personalidade. 

Un inglés non tópico 

Unha das protagonist:is, Ann, 
é filia de emigrantes. E un per
fil habitual nestes materiais? 

Non cadra co estereotipo do in
glés pero responde á realidade 
do multiculturalismo que, por 
exemp lo, se pode ver en Lon
dres onde a maior parte da xen; 
te que vive non naceu ali. E 
certo qu o pr tag ni ta n n 
on traballad r de colo bran-

Defénden e certo valor 

Deixan tr v d 
men axe certo r qu n 
parecen importantes. Por exem
p lo, algo que vai obre air du
rante toda a colección vai ser 
unha valoración moi grande do 
naso, incluso as per onaxes e -
tranxeira que aparecen on 
dou tipo ben diferenciado de 
inglé , ademái de Ana e a ua 
família e tán o guiris de pista
dos e xógase con e e contraste: 
os que valoran este paí e o que 
traen estereotipo de fóra. 

Por que ese esforzo de non falar 
só da lingua senón apresentar di. 
versos aspectos da cultura? 

Apresentamo a cultura de ma
neira global e non ó da cultura 
británica senón tamén doutra 
angloparlantes de de os Esta 
Unido até a India ou Au trália. 
As leituras finais erven para en
focar o tema de maneira multi· 
cultural, valorand tod ét· 
nías e culturas. Enfi am 
diver a pro lemáti a 
como a expl tación d 
outras cu tión d fn 

Compaxinou e ben o traball 
de toda a equipa? 

Vencéronse as reticéncias para 
o achegamento a unha lingua 
extranxeira a través do galego? 

Seria incluso conveniente que 
os castelán-faiantes fixesen a 
aprendizaxe ~e inglés en gale· 
go. As ventaxas son incuestio
nábeis. Seria unha boa oportu
nidade para o desenvolvemento 
lingüístico dos rapaces. O pro
blemas están ainda no sistema 
educativo, as leis que hai son 
escasas pero se se cumplisen po
derianse dar bos pasos adiante. 
A lingua veicular do primeiro 
ciGlo ten que ser a dos alumnos 
e isto non se cumpre nen nun 
corenta por cento. Isto axuda a 
que se valore máis o galega:• 
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A Académia decide 
manter o Seminário de Sociolingüística 
A sua Xunta de Gobemo reuniuse ao coñecer a información de A Nasa Terra 

-0- CARME VIDAL 

A n tícia do peche do Seminário 
publicada no número anterior, 
convulsionou a moitos dos mem, 
bros da Académia que descoñe, 
cian o progresivo esmorecemento 
que viña sofrindo no último ano. 
Extraordinariamente convocouse 
o pasado m'artes dia 20 de Xanei, 
ro unha reunión da Xunta de Go, 
bemo que rematou nunha carta 
asinada polo próprio presidente 
na que ademáis de desmentir o 
peche anúnciase que o seminário 
"principiará outras investigacións 
para as qúe xa ten fonnulados vá, 
ríos programas, na espera de aca, 
dar a sua finandación". 

A nota feita pública supón un 
cámbio de rumo no futuro do Se, 
minário. Signo disto pode ser que 

a Académia non ti vera emitido 
un desmentido nada máis sair a 
notícia senón que provocase unha 
reunión do seu órgano de gover, 
n . Que o eminário quedase sen 
un local específico para o eu tra, 
ball , qu todo o per anal que 
participaba no proxecto como 

l eir u e laborad r fo en 
id m m indicando que 

r tirar t o material 
un.ha comu, 

parti, 
eu peche e 

ibili, 

ca galegas. A situación de aban, 
dono que sofria o Seminário que, 
daba á vista no rexeitamento 
dunha investigación solicitada 
polos técnicos do concello de Vi, 
go -da que o centro investigador 
tiña xa realizado todo o traballo 
de campo con roáis de mil enqui, 
as feitas- para a que ainda a se, 

mana pasada foi asinado un con, 
vénio coa Universidade de Vigo. 

Mai r eguemento 
académico 

A Académia desminte o peche 
amparándo e ó na existéncia en 
marcha dun proxecto cofinan, 
ciado pala Comisión Europea 
-que citabamos na infonnaicón 
do número anterior corno o estu, 

do da lingua e as redes sociais-, 
proxecto do que só falta elaborar 
o informe que fara encargado di, 
rectamente aos responsábeis 
científicos do Seminário que tra, 
ballan no ámbito universitário. 
O Seminário non tiña nengunha 
outra actividade nen proxectos 
en vista aprobados polo que o 
cárnbio de atitude pode dar pé a 
unha maior actividade que seria 
aplaudida por máis dun dos aca, 
démicos que aseguraron que a 
partir de agora ian seguir máis de 
perro o futuro do Seminário. 

Aproveitar o Mapa 
Socio lingüístico 

O anúncio de peche cos argu, 
mentas aportados alertou ta, -

Pontoalizacións da Académia 
Reproducimos a seguir integra, 
mente a carta remitida pola 
Académia Galega a A Nosa Te, 
rra, asinada polo seu presidente 
Francisco Fernández del Riego. 

Ante a información publicada 
no núm. 813 de A Nasa Terra, 
sobre o suposto pechamento 
do Seminário de Sociolingüfs, 
tica da Real Académia Galega, 
a Xunta de Gobemo da RAG, 
reunida o dia 20 de Xaneiro de 
1998, rnanifesta o seguinte; 

1. Desminte a noticia do pe, 
chamento do Seminario de So, 
ciolingüística da RAG. 

2. O Seminario de Sociolin, 

güística da RAG está traba, 
llando actualmente nun pro, 
xecto, cofinanciado nun 50% 
pala Dirección Xeral XXII da 
Comisión Europea, que leva 
por . título Developing Policy 
Linkagaes between Language 
Production and Language Use; 
no que participan tarnén ou, 
tras organizacións de distintos 
paises da Unión Europea. Pa, 
ra este proxecto realizouse xa 
a totalidade das enquisas, e 
estase procedendo neste rno, 
mento á redación do informe 
que, refundido cos dos outros 
países participantes, deberá 
ser entregado á Comisión Eu, 
ropea antes do 30 de Maio do 
presente ano. No. futuro o Se, 

minario de Sociolingüística 
da RAG principiará outras in, 
vestigacións para as que xa 
ten formulados vários progra, 
mas na espera de acadar a sua 
financiación. · 

3. A Académia é un organismo 
independente, que pode orga, 
nizarse cos departamentos que 
considere máis convenientes e 
operativos para o desenvolve, 
mento do seu labor. Pero a or, 
ganización que se dea a si mes, 
ma non depende _da X unta de 
Galicia nen do Govemo Cen~ 
tral nen da Depuración nen de 
nengun concello, senón da de, 
cisión dos Académicos que a 
integran.• -

22 DE XANEIRO DE 1998 • Nº 814 27 

A Xunta prefire concentrar as 
investigacións lingüísticas nun 
organismo á medida como 
o Ramón Piñeiro. 

rnén a várias persoas e organiza, 
cións relacionadas coa normali, 
zación e as investigacións so, 
ciolingüísticas que manifesta, 
ron o seu rexeitamento á medi, 
da, dirixíndose algunha delas a 
membtos particulares ou mes, 
mo á própria Acadérnia. Entre 
elas, a Mesa pala Normaliza, 
ción Lingüística lembrou a sua 
chamada de atención no cám, 
bio da nov(l. directiva para que 
se afincara no traballo de cara á 
normalización efectiva como 
unha das -tarefas fundamentais 
da Académia. A MNL dirixíra~ 
se tamén á Xunta na constitu, 
ción do último governo para 
que difundisén e valorasen os 
resultados do Mapa e se inicia, 
sen novas estudos no mesmo 
ámbito. 

A presidenta da Mesa pola Nor, 
matización Lingüística, Concha 
Costas, sinalou que "o traballo 
do Seminário de Sociolingüísti, 
ca que realizou o Mapa resulta 
imprescindíbel para que vaiamos 
dispoñendo de dados que nos 
permitan coñecer o estado so, 
cial do noso idioma mediante 
estudos sérios, obxectivos e rea, 
listas. A repercusión social do 
Mapa e as análises particulares 
que facilitou, e ainda pode faci, 
litar, son un bo aval". 

A Mesa advirte da necesidade 
dun pulo investigador por parte 
do Seminario e propón a·necesi, 
dade de "buscar a implicación e 
colaboración das rnoitas organi, 
zacións que traballan de rnanei, 
ra directa pola normalización do 
naso idioma". 

"O desmantelamento <leste. Se, 
minário é totalmente inaceitá, 
bel e só poderia entenderse co, 
rno resultado dunha manobra 
p0lítica, en nengun caso defen, 
díbel, como xa indicamos, desde 
a teoria de que rematou o seu 
traballo. Agardamas pois o 
anúncio deses novas proxectos 
necesários, asi como a posta en 
marcha dun foro que permita a 
integración e aportación de to, 
das as organizacións que desen, 
volven un traballo decisivo no 
campo da normalización lingüí~, 
tica. Agardar calquer outra cou, 
sa s~ria un contrasentido,, con, 
cfüe a Mesa.+ 
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Eran tres rapaces que remataban o 
bacharelato no Instituto Ramiro 
de Maéztu. O antigo Instituto Es
cuela, de avanzada educación ins
titucionista, depurado e. opusdei
zado no franquismo. Tres rapaces 
ledos e -Ianzais. Un deles apelidá
base Oliet, pertencente a unha fa
milia extremeña ligada cos Her
nández Gil e outras linaxes xurí
dicas e políticas da súa rexion. 

Logo a.aquel rapaz déuselle pola 
etnografía, que agora ensina 
en certa universidade, e puxen 

daquela á súa disposición a miña 
folloteca, chea de opúsculos adica
dos por Risco, Ben-Cho-Shey, 
Fraguas... Para penetrar máis na 
intimidade do folklore, Oliet ca
sou moi novo coa belida Pastora 
Vega, bizneta de Pastora Imperio 
e neta de Gitanillo de Triana. 
Mais separouse axiña dela. 

A outró dos rapaces chamábanlle 
familiarmente Curri. Nacera en 
Ponteceso; curiosamente, na mes
ma casa de Eduardo Pondal, a cu
xa estirpe pertencía, e de quen 
herdara o seu no me de pía. Ta
mén estaba entroncado co lexen
dario Mariscal Pardo de Cela, 
através da primeira das blasonadas 
linaxes luguesas que compuñan a 
súa fidalga armería. 

Por ahí lle viña a Curri un pre
coz interés· polos temas herál
dicos e xenealóxicos. Do cal 

derivou. o seu desvelo pola historia 

Cómase que entre a fermosa igre
x i ña románica de Santiago de 
Mens e as torres do mesmo nome, 
hai un túnel que pasa por baixo 
da estrada de Malpica a Pontece
so, e d_as leiras onde o millo, de 
enriba do pasadizo, non medra 
como no resto dos sembrados. 

Pero, ¿é posíbel que fose este tú
nel a boca da cova da· Curuxa, da 
que se di que agoc,ha un fabuloso 
tesouro, que don Alvaro Peres de 
Moscoso, co consello dun freire 
entendido en encantamentos e a 
axuda de trinta homes de armas, 
non logrou conquistar? 

a ito foi que cando don _ 
lvaro soubo, por boca 

· un·relixioso, da existencia 
dun tesouro encantado nas terras 
da súa propiedade e dos ritos e peri
gos que debía sortear para conse
guilo, non o pensou <lúas veces e 
preparou a arriscada e misteriosa 
aventura coa axuda dos seus máis 
valentes peóns; así como do devan
dito monxe, quen serviría de guía, 
a cambio dunha parte do bcitín. 

Ben armados, un grupo encabeza
do polo señor de Moscoso e o 
propio frade, penetraron na temi
da caverna, mentres outros tantos 
agardaban fóra por se fose o caso 
de necesitar axuda. 

Como nunha película de Indiana 
Jones, os aventurados cabaleiros 
foron sorteando os.perigos que lle 
saían ao paso na destemida tarefa, 
incluso o dun sorpresivo ataque _ 
de fantásticas curuxas, que feroz-

O neto do -Mariscal 
da nosa terra~ E para que encetara a 
coñecela doneille un exemplar de 
Galicia en tiempo de los Fonseca; a 
obra de D. Salustiano Portela Pazos 
que, poucos anos antes, o vello De
án me <lira en Santiago. Foi o "pri
meiro libro de historia de GalLcia 
que tiven", como lembra o propio 
Eduardo, na dedicatoria que me fi
xo do primeiro libro que sobre ela, 
máis tarde, publicaría ·el mesmo. 

Naqueles meses editábase en Ma- .· 
drid a miña efémera revista Chan, · 
e para distribuila, e facer as faixas 
dos exemplares enviados aos subs
criptores, o administrador, evoca
cional escritor, José_ Pardo Acero, 
contratou.a tales rapaces: meu fillo 
e os seus condiscípulos predilectos, 
Curri e Oliet. Pero o _vástago do 
director de Chan non se confor
mou coas cen pesetas que lles abo
naba o administrador cada semán, 
e dec\arouse en folga, facendo así 
as súas primeiras armas sindicalis
tas. Os outros dous seguiron traba
llando, nas horas libres do Maéztu. 

Tido isto ven a cont~ de que 
Eduardo Pardo de Guevara, o 
noso querido Curri, persistiu na 

súa entrañábel vocación histórica e 
nobiliaria. E n~ liña seguiu os seus 
estudos .universitarios. Doctorouse 
en Historia Medieval pola Univer

·sidade Complutense e diplomouse 
en Xeneáloxía, Heráldica e bereito 
Nobiliario polo Consello Supe
rior de Investigacións Científicas, 
sendo deseguida profesor da Esco-

la de Xenealoxía deste CSIC. 

Xa no ano .1981 a súa paixón in
vestigadora pola mítica figura do 
seu ancestro, fructifica nunha bio
grafía esclarecedora do tráxico se
ñor da Frouseira: El Mariscal pardo 
de Cela y la Galicia del siglo XV. 

Continuou despois o xoven inves
tigador· os seus traballos, centrán
dose no ámbito da Galicia baixo
medieval, e noutros campos da 
ciencia histórica. Ente-estos os re
fe;:entes ao fenómeno emblemáti
co heráldico, fonte da historia his
pánica apenas explorada, e que 
Pardo de Guevara iniciou da man 
de-F. Menéndez Pidal Navascués, 
o que culminou no seu Manual de 
Heráldica Española (Madrid, 1987). 

Proseguiu tamén os seus estu
dos acerca da nobleza gale
ga, especialmente arredor da 

cambiante Casa de Tras támara e a 
dedicación do xa prestixioso histo
riador a seu país natal intensificase 
cando e déstinado, no 1994, den
tro do Corpo de Investigadores 
Científicos do CSIC, ao Instituto 
de Estudios Gallegos Padre Sar
mieñto, do que ao pouco temp foi 
nomeado Director. 

Penso que o destino oficial non 
puido estar máis de acordo co 
misterioso sino dunha etnia. Ce
cáis por unha carambola burocrá
tica, o director da nosa roáis pre
clara institución de estudos histó-

A -cova da Curuxa 

mente se abalanzaron sobre eles 
tentando apagarlles as teas con 
que se iluminaban e arrincarlle os 
.ellos para imposibilitalos na teD
tativa de segujr adiante. Sen em
bargo, os valentes soldados arre
meteron contra as endiañadas 
aves e proseguiron o camiño. 

No medio da escuridade daque
les corredores que os seus fa
chicos malamente podían alu

mar, os esforzados aventureiros en
contr.áronse de súpeto cun cauda
loso río que fluía impedíndolles o 
paso. Cativo obstáculo para tan 
aguerridos soldados. 

Xa estaban artellando a "improvi-
. sación dunha ponte cando, para 

maior pasmo de todos eles, na 
outra banda do río refulxiu unha 
ampla estancia recuberta dun 
cortinado de · sedas, na que o ou
ro, as pedras preciosas e as ma
deiras nobres non ofl!-scaban a 

gracia e dozura dun grupo de ra
pazas, ric~mente vestidas con' te
as que resaltaban aínda máis a de 
por si incomparábel beleza; bai
lando e tocando unha música 
suave que os encandeaba. 

Aqueles homes de armas, afei
tos á dureza dos campos de 
batalla, que en tantas faza

ñas de sangue e horror se viran,· 
naqueles tempos nos que a gloria 
se medía polo número de inter
vencións en guerras, pelexas e 
asañamentos, creron encontrarse 
nun paraíso, e por un largo intre 
ficaron regalándose con tan pre
ciosa visión, mentres o freire os 
exhortaba a que continuasen para 
que aquelas marabillas pasasen ás 
súas mans e se desfixeran daque
res demos que os estaban engaio-· 
lando. Algún chegou a dubidar 
de se non era -suficiente riqueza 
vivir contemplando aquela esce~ 
na, pero o frade insistiu tanto, 

BOROBÓ 

ricos, e tamén literarios e artísti
cos, ven ser o neto dun tataraneto 
do bichozno (quinto neto) dun biz
neto dunha filla do Mariscal Par
do de Cela (se non fallan os meus 
apresurados cálculos xenealóxi
cos), e ademais fillo dunha sobri
ña neta ou bisneta do bardo de 
Bergantiños. Tal feito, máis que 
unha casualidade, penetra na esfe
ra da arcana evidencia e a máxica 
lóxica do devir humán. 

Ninguén podería reunir máis bla
sóns que Eduardo Pardo de Gueva
ra e Valdés -aquel rapaz Curri de 
Chan- para reemprazar honro a
mente ·a Sánchez Cantón e Filguei
ra Valverde na dirección do Institu
to P. Sarmiento. A in titución que 
dentro da longa noite de pedra -debe 
recoñecerse-- cubriu dignamente 
glorioso espacio que deixou vacío o 
Seminario de Estudos Galega , na 
nosa investigación histórica, litera
ria e artística. Coa voluntaria cola
boración dos homes bos e xenerosos 
de Nós e do vello Seminario que 
aquí quedaron: Risco, Cuevilla , 
Otero, D. Xesús Carro, D. Paulino 
Pedret, D. Antonio Fraguas ... 

Pois ben, Curri, coa súa eficacísi
ma laboura, poñendo ao día a pu
blicación dos Cuademós, editan
do obras ás que eu quixera dedi
car lle decida atención, recobra 
para o Instituto a actividade que 
perdera dende a xubilación do 
seu inesquencíbel segredario D. 
Felipe Cordero Carrete. t 

FRANCISCO A. VIDAL 

que don Álvaro ordenou avanzar. 

E xa estaban convencidos e decidi
dos a asaltar aquel edén cando, un 
vento misterioso apagou as xa dé
bil-es fachas, que non foron capace 
de soportar o repentino soprido; e 
marabilloso lugar da outra ore la. 

Pero tras o vento, o aire da cova 
enrareceuse e os soldados comeza
ron a sentir na gorxa un forte pro
ído que lles impedía respirar. En
tón, cada un como puido, buscou 
o camiño de regreso a tropezóns 
coas pedras e os propios compa, 
ñeiros, ata encontrar a saída. 

Cando chegaron a fóra, non 
sabían como explicarlle 
aos outros que fora o que 

sentiran para non intentar, se
quer'!, acadar a outra orela; e 
don Alvaro só dicía, "xa volvere
mos outra vez"; pois daquela, a 
fermosura da visión vencera á 
cobiza do tesouro. 

Pero non houbo outra vez, por
que durante ese ano, todos os que 
viran aquel prodixio foron mo
rrendo un a un, agás o monxe, 
que ficou cego, para' dar contado 
sucedido, e lamentar de por vida 
a súa ambición. 

Hoxe en día, ninguén sabe dar 
cadras exactas de onde está a tal 
cova da Curuxa, pois segundo 

- cantan, o mesmo don Álvaro, 
pouco antes de morrer, arrepentí- / 

do, foi a tapiala para que ninguén 
ousase interromper endexamais a 
vida de tan paradisíaco lugar. t 

ANOSA TERRA 

Maria Gándara 
'Gosto de recriar 
ambientes e costume 
históric s' 

Acab d ler un libr d mcm ria 
La ceniza de Ángela, d Fr nk 
Mac urt, un critor irlandé 
que emigrou a Estado Unido . Ta
mén lin Prosa e circunstancias d 
Henri Lynch. Ag ra di póñom a 

mp z r a ler a última nov la d 
Su o de Toro, Calzados Lola, un: 
ha biografla de Felipe Il. 

Que leituras recomendaría? 

É difícil recomendar pero creo que 
dentro da literatura galega hai que 
ler a Xosé Luis Méndez Ferrin, 
bre todo Arraianos e s poemas de 
Con pólvora e magnolias . Fóra a 
Galiza recomendarla o Cuarteto de 
Alexarul.ria, os libros xa emblemáti
cos de Laurence Durrell. 

Con Magog, a sua última novela1 

gañou o prémio Garcia Barros. 

Magog é unha novela de ambienta
ción medieval que narra suce os 
acontecidos nos tres anos da mino
ria de Afonso VIL A novela arranca 
en Franza, na abadia de Cluny, de 
onde parte Xofré de Salvamont, per, 
sonaxe fictíci , que ten o encárreg 
de coidar de Afonso Reimundez, f¡, 
Uo do conde da Galiza. El vai n , 
rrando en primeira pe a uc 
que van d s ncadear nunh l i a 
polo poder. D ntrada tamén a 
outra p rs naxe, na Urraca. Van-
e de velar entiment ixó 

Urra a xa que libr 

Por que unha novela ituada na 
nosa história? 

Recuperar esa part 
Galiza, na que o paf x ga baz im, 
portante e ten uns forte inai de 
identidade, resulta moi interesant . 
Tarnpouco é fácil porque non hai 
moitas fontes; estamos a falar do sé
culo XI e as fontes conrradinse. 
Góstame nanexar mapas e recriar 
ambientes, costumes, institucións. 

Por que pasa de ser Lola Gonzá~ 
lez a Maria Gándara? 

Cando gañei o prémio Merlín asi
nei corno Lola porque o meu nome 
é Maria Dores González pero nun
ca me gostou. Ao seguir escrebin
do libros, soqre todo para miudos, 
non era fácil cambiar. Agora con 
Magog atopei a oportunidade de 
asinar como Gándara, segundo 
apelido do meu pai e polo que co
ñecen a miña família. • 

Escritora. Celanova ( 1942). 
Obras máis coñecidas: Os Momias, Conxu

rai:l.os, Brumas de ocubre e Ultreias . 
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O Trinque · · . 
Antolóxica de, Arturo Souto 

Ben merecia Arturo Souto, un 
pintor ainda non suficiente
mente r.ecoñecido, esta antoló
xica que até meados de Febrei
ro se pode visitar na Coruña. 
Souto é un.ha persoa crucial no 

despunte da pintu~a g?lega 
neste século, ademais de ilus
trador, gravador e propagan
dista do govemo da República. 
Pódese visitar nos locais da 
Fundación Barrié. + 
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Bueu 
•CINEMA 

COLECnvo REBOLO 

Continua co seu ciclo de ci
nema para o mes de Xanei
ro, que ten lugar na Casa da 
Cultura os Venres ás 22 h. 
para adultos, e os Domingos 
ás 17 h . en sesión pra cati
vos. Nesta semana pódese 
ollar o Venres 23, Un dos 
nosos de Martín Scorsese, e 
o Domingo 25 Tcry Story. 
Para a semana que ven o 30 
pódese ver Días contados e 
o 1 de Febreiro Aladdin. 
Todas as películas teñen 
entrada de balde. 

•MÚSICA 

H ECHOS 
CONTRA EL DECORO 

O grupo madrileño vai estar 
o próximo 1 de Febreiro, 
Domingo, no Aturuxo ás 
nove da noite. 

Burela 

• EXPOSICIÓNS 

HJPÓLITO XEADA 

O galega Htpólim Xeada 
expón, durante estes días, a 
sua mosrra de pintura e es
cultura, na Casa da Culrura. 

A Coru-ña 

•CINEMA 

min). O Xoves 29 proxecta
ráse de novo a xomada de 
Antonio Román. 

• EXPOSICIÓNS 

RAQUEL LA TRA 

O pa ado Mércore 21 de 
Xaneiro inaugurouse na a
la Miguel González Garcés 
a expo 1ción de pintura de 
Raquel Lastra. 

FEUPE RlADO 

Até Febreiro e tá aberta, 
na Fw1da ión Caixa Gali
cia, a >qX>sici n do pintor 

lipe riada. 

Ferrol 
•MÚSICA 

X EN REIRA 

O Ve nre 23 de Xaneiro 
actuarán na ala Callejón. 
Xenreira, mentres prepara 
o u novo disco, seguen a 
facer ona do seu último 
traballo, Érguete. A entra
da val 500 pta. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

MATILDE REYNOSO E 
MIGUEL PEREIRA 

Os pintores Matilde Rey
noso e Miguel Pereira, ex
poñen obra na Biblioteca 
Pública. 

MANOEL RODRIGUES 

A pintura de Manoel Ro
drigues exívese durante es
tes dias na galeria Acuerela. 

MARUXA MALLO 

A Galeria Sargadelos ex
pón durnté estes dias obra 
da grande pintora surrealis
ta galega Maruxa Mallo. 

A colección artística e 
bibliográfica 

donada por Francisco 
Femández del Riego 

pódese ollar na 
Casa ·Galega da Cultura 

de VIGO: 

Muros 

•TEATRO 

NANO 

Continuando coa xira de 
inverno, o Sábado 24 en 
dependencias municipais, 
Teatro do Adro represen
tará Nano. 

Narón 

• EXPOSICIÓNS 

LORCA EN ÜALIClA 

En homenaxe ao poeta es
pañol no centenário do 
seu nascemento, o Audi
tório Municipal mostra a 
exposición Lorca e Galicia, 
cedida polo Instituto de 
Información do Grupo 

argadelos. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

Ü DERRADEIRO 
PARAISO 

Baixo o título Amzonia, o 
derradeiro paraíso, recóllen
se as pa ixases da cerra que 
sigue o cauce do río Ama
zonia. A exposición está 
aberta desde o pasado 19 
de Xaneiro en Expourense 
(Finca de Sevilla, s/n.) . 

ISABEL DOMÍNGUEZ 

O Ateneo acolle qurante 
esta semana a exposición 
de escultura de Isabel Do
mínguez. 

•MÚSICA 

THE MERRY 
MELODIES 

Son dos 60 da man dos 
Merry Melodies, o -Sábado 
24, na sala Rock Club. 

W:P~RP!TA DURANQQ.,:?}: ~xperí~nci¡ 
~ ROBINSON CRUSOE. Pierce J3rosnan · · ·. · · mexica:ria de Akx. de la f gfosia rei;olves~ 

repite na carteleira {tamén fafd:e Bond) e · ·con~to .. Filmen.a Uña cínié:a de T.arantíno que 
amasa a sua falta ele dotes actoráis.. El e máis o di~ . ten ova. ó 'x.énero noneameiícanb iil.e violéncia., 
rector son que~ de con verter a illa nun ¡X;dazo de . Nada novo. no fondo, pero frese~ nas. mánei:ras. 
selva asiática, onde Cmsoe seria Rallbo. · · 

~ESTRADAS SECUNDÁRÍAS. Pai vi-
IJ$ A VODA DO MEU MELLOR 

. ÁMIGO. JuÍia-Roberts e a 'actriz de moda 
nos Estados ·Unidos, C amernn Diaz compiten 
¡:}ola mesmo homé.nun filme-doce que n on desta
ca pala sua onx:inalidade. 

vidor e fi11o adolescente, entre estafa e -en
gado, percon:en a España dos últimos anos da di
tadura nunha comédia sensibleira. António 
Resines facendo de António Resines. · 

~ SETE ANOS NO TÍBET. Brad Pitt de 
aventureiro no Tíbet nunha película cuxo 

obxectivo é a xusti.ficación dos colaboracionistas 
co nazismo e a condena do comunismo chinés . 

~THE .FULL MONTY. Un grupo de 
· obreiros en paro deciden exibirse espidos 

nun espectáculo para mulleres como único modo 
·de obter diñeiro. Película inglesa con moi.to hu

. mor, boa factura e crítica social. 

11$,A MIÑA ESTACION PREFERIDA. 
Catherine Deneuve é a protagonista desta 

película francesa ben construida, ainda que falta 
de humor. O tema central, o amor dun home 
pala sua irmá, aparece pudorosamente deslucido.· 

~CARNE TRÉMULA.· Almodovar de-
mostra outra vez a sua habfüdade para diri-' 

xir actores e a sua impoténéia ante cis guións en~ 
guedellados. Sobra.n algunhas imaxes tópicas 
nesta película con altos e baixos. + · . 

•TEATRO 

MINISTROS POLA CARA 

Ministros poi.a cara finaliza a 
sua xira, que perco.rreu toda 
Galiza, no Teatro Principal. 
O Xoves 22 e o Venres 23, 
Encuadre Produccións repre
sentará a obra de Ernesto 
Caballero, baixo a direc
ción de Antonio Simón cos 
intérpretes Antonio Durán 
Morris e Ernesto Chao. 

Pontee eso 
• EXPOSICIÓNS 

HISTÓRlA UNIVERSAL 

Durante estes dias estan ex
postos os debuxos da Hi~tó- . 
ria Universal de Pepe Ca
rreiro, editada por A Nasa 

Terra, no .bar A Barquiña. 
Con este motivo o dia 19, 
Xoves, ás 21 horas haberá 
unha conferéncia-presenta
ción das coleccións de His
tória de A Nasa Terra que 
contará coa presénc ia do 
presidente da editorial Ce
sáreo Sánchez Iglesias. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

EL PASO 

Está aberra no Museu Pro
vincial, a exposición en ho
menaxe ao grupo El Paso, 
aos corenta anos do seu nas
cemento, o colectivo é unha 
actividade que pretende cre
ar un novo estado do espiri
to dentro do mundo artístico 
do estado español. El Paso 

nasce como consecuencia da 
agrupación de varios pinto
res e escritores: Raf a.el"Cano
gar, Martín Chirino, Luis Feí
to e Manuel Rivera (xa faleci
do) entre outros. 

PRIETO 

O pasado Martes 19 de Xa
neiro inaugurouse na sala 
Teucro, a exposicipn do es
cultor Prieto. 

•MÚSICA 

THE MERRY MELODIES 

O Xoves 2 2, a xira galega 
dos Merry Melodies, fa¡ un 
alto na sala Cosmos. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE E TECNOLOXIA 
DO VlDRO 

O Museu do Povo Galega 
acolle, desde a semana pa
sada , a exposición Arte e 
Tecnoloxia do Vidro da Real 
Fábrica de Cristales da 
Granxa. Esta exposición 
componse de roáis de 100 

,pezas, principalmente dos 
séculas XVIII e XIX, nas 
que se pode disfrutar do bon 
facer da Fábrica. Así, a tra
vés de ánforas talladas, va-

OsMeny 
Melodies 
van tocaren 
QURENSEe 
PONTEVEDRA. 

I" 
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ANOSATERRA 

·························~·········································· ···~···· 
sos, copas, luminárias, vina
greiras ou saleiros, entre ou
tras pezas, preténdese mos
tra c unha selección que 
exemplifique a producción 
da Real Fábrica que durante 
boa parte do século XVlll -
competia coas· grandes fá
brkas de cristal europeas. 

VILAVERDE 

Na galeria Citánia (Algália 
de Abaixo, 39) exposición 
de pinturas Vilaverde. Con 
horário de visitas de Luns a 
Venre~ de 18,30 a 21,30. A 
exposición permanecerá 
aberta até o 4 de Febreiro. 

GUERRAS FRA TICIDAS 

A lgrexa da Universidade 
(Praza da Universidade . 
s/n) acolle durante estes 
d ias a exposición Guerras 
Fraticidas. · 

MARINA Ouv ARES 

Até o Xoves 30 está aberta, 
na Fundación Caixa Gali
cia a exposición da pintora 
Marina Olivares. 

ANISH KA.POOR 

O escultor indú. Anish Ka
poor mostra a sua concep
ción da arte no Centro Ga
lego de Arre Contemporá
nea. Trátase dunha instala
ción para a sala Dobre Es
pazo, na que consigue crear 
unha profundidade que o 
espectador obsei,:vará desde 
outro espazo a parte. 

•MÚSICA 

O s CEMPÉs 

Convoc,atórias 

ESCOLA- DE EXPRESIÓN 

A Escola de Expresión abre os cursos 
para o ano 97 /98 de: expresión dramá
tica, interpretación teatral, dirección 
escénica, creativadade corporal, taller 
de danza . . . , ademáis imparten cursos 
monográficos de: dramaturxia, sombras 
chinesas; encontros fotográficos, técni
cas avanzadas de fotográfia, iniciación á 
percusión (tambores) e interpretación 
a varios niveis. Maior información na 
Escola de Expresión (Avda. Bueu, 12) 
Cangas, e no teléfono (986) 30 53 11. 

CURSOS DE INGLÉS EN ÜUBLIN 

A Catedrática de inglés Blanca Elcid, 
convoca os cursos de inglés en Dublín, 
que terán lúgar no vrao <leste ano, pa
ra nenos de 12 a 18 anos. Estancia en 
familias seleccionadas e 20 clases se
manais de idioma, así mesmo tamén se 
ralizarán actividades e excursiÓns. Po
den. tamén acceder alumnos de 1 7 
anos en diante (sen actividades nin 
excursións). Os prezos para os nenos 
de 12 a 18 anos son: para 3 semanas 

170.000 pta, e 4 semenas 212.000 pta. 
Para os rapaces de 17 en <liante: 3 se
manas 135.000 ·e catro, 170.000 pta, 
nestes· prezos non está incluido o 
avión. O curso impatiráse entre os me
ses de Xullo e Agosto. Maior informa-. 
ción no teléfono (986) 41 75 04. 

ECONOMIA POLÍTICA DA 
FELICIDADE 

O Centro de Arte Contemporánea en 
Santiago, acolle do Luns 26 ao Mérco
res 28 de Xaneiro , un seminário de 
tres conferéncias do italiano Remo 
Guidieri, mestre de antropoloxia e es
tética en universidades de Paris e No
va York. As tres charlas de Guidieri 
seguen tres liñas:-"A primeira leva a 
cabo o máis irresistíbel .utilitarismo do 
que é testemuño a miséria da filosofia 
contemporánea. A segunda, se en prte 
deriva dun impulso antigo e metacul
tural -Bildswollen (necesidade de ima
xes)- é definitivamente un proceso 
que xa non ten límites e que denomi
no 'estetización xeralizada'. A indica
ción dalguns aspectos do lazo. que os 

liga é o que se tratará de expoñer ao 
longo de tres conferéncias: Alén da li
ña, Desprenderse e Do zura na 
amargura''. A inscrición abre cunha 
matrícula de 3.000 pta, até o 21 de 
Xaneiro no Centro Galego de Artes 
da imaxe: Valle-lnclán, s/n. 15704 
Santiago. Os estudantes só teñen que 
pagar a metade da cota. Maior infor
mación no (981) 54 66 06. 

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN E 
PERFORMANCES INTERACTIVOS . 

Esta aberro o prazo de inscrición para 
participar no Taller de Experimenta
ción e Performances Interactivos titu
lado ZN.E. O curso lmpartirase, na 
Nasa (Nave de Servicios Artísticos) de 
Santiago, por Rosa Sánchez e Alain 
Baumann, de Konic Thtt, en 3 sesións 
de tres horas cada unha, de 11 a 14 h, 
entre o 28 e o 30 de Xaneiro. Os conti
dos do taller son: aplicación de novas 
tecnoloxias a traballos artísticos, intró
ducción ao universo de Konic Thtr, 
aproximación teórica ao proceso de 
creación dun concerto-performance, 

así como a demostración práctica dal-
111 gúns sistemas interactivos utilizados por 
Konic Thtr: !uvas que permiten xerar e 
modificar o son ao contacto coa peL O 
prezo da inscrición é de 5.000 pta . 
(2.500 pta. tripulantes). Son só 10 pra
zas. Maior información e in crición na 
Nasa (San Lourenzo, 51-53. 15705 
Santiago). Teléfono (981) 57 39 98. 

AMIGOS DA FUNDACIÓN 
El)GEN!O GRANELL 

Na Fundación Eugenio Granel!, nace 
Amigos lnfanis e Xuvenis da Fundación 
Granel! desde o departamento pedagó
xico, respostando a demanda de nenas 
e nenos de unha serie de actividades 
que os aproximen as actividades que 
teñen lugar na Fundación. Oeste xeito 
faise pública a convocatória a estudan
tes de ensino primario e secundario pa
ra solicitar carné de Amig lnfantis 
e Xuveni . A olicitude do amé fará 
na Fundación, no pazo d B ndaña en 
Santiago, non terá cu te para quen o 
solicit . Maior informa ión n s teléfo
no (986) 57 63 94 57 21 24. t 

(1996. 85 min) de Arturo 
Sotto. A segunda xornada 
sigue o martes 27 con Me
lodrama (1995. 52 min) de 
Rolando Oiaz e Quiéreme 
y verás ( 1994. 59 min) de 
Daniel Oiaz. Todas as pro
xeccións serán no auditó
rio Caixavigo ás 20,30 h. 

Francisco Femández del Rie
go, tivo nos círculos artísti
cos e literarios da Galiza do 
século XX. A Casa Galega 
da Cultura, abre agora as 
suas porras con esta colec
ción no número 2 da Praza 
da Princesa. 

Tamén está abena a exposi
ción Progresións d alvador 
Cidrás. Do Tardog6rico ao 
Manierismo é ourra das ex
posicións que se pode con
templar na Casa das Artes. 

NAS MELLORES 
FAMILIAS 

A Alianza Francesa proxec
ta un ciclo de cine francés 
no Caixavigo, no que nesta 
semana podese ollar Una 
air de Famille de Cédrie 
Klapisch (Francia, 1996). 

GRAVIDADES 

No Pub A Gaita Grileira, 
exívese até finais de mes a 
exposici9n de fotografia de 
Antón Alvarez Villar. 

A COR DOMAR 

MERCEDES GONZÁLEZ 

Até o Martes 27 a pintora 
Mercedes Gomález Esc'vez 
exíve os seu oleo no Cai
xavigo, a mostra abre con 
horário de 18 a 21,30 h . 

Publicacióos 

MOVlME TO 

O Xoves 22, ás 22 h , apre
senta[). o seu novo CD, Ca
pitán Re na sala Nasa. Con
tarán' con colaboracións 
como a de Carlos Beceiro Vigo 
(La Musgalla) e a de Anxo ----'""'---- - ---
Pintos (Berrogüetto}. • CINEMA 

• TEATRO CINE CLUBE LUMIERE 

FAUSTO Cine Clube Lumiere contí-

nua -0 seu ciclo de cinema 
para Xaneiro, nesta semana 
pódese ollar o Luns 26 a 
primeira xornada de cine
ma cubano con Blue Moon 
(1996. 30 min) de Fernan
do Timossi Oolinski e Pon 
tu pensamiento .en mi 

•CHARLAS 

X ORNADAS 
INDEPENDENTISTAS 

O Movemento de Libera
ción Nacional, Primeira Li
ña, organiza a ll Xornadas 
Independentistas Galegas, 
que se desenvolveron en 
Santiago durante os dias 
20, 21 e 22. En Vigo terán 
lugar na livraria A Caixa 
de Pandara (Rua do T run
fo, 1) ás 20 h, durante os 
dias 27, 28 e 29. A xoma
das contarán coa presencia, 
entre outros, de Maria Xo
sé Collazo, Antón Reixa, 
Alfonso Álvarez Cáccamo 
e Elvira Souto. 

Na galería Alameda, até o 3 
de Febreiro, exposición A 
car do Mar de lñigo Zulueta. 

ENTRE MAREAS 

Na sala Expovoz (García 
Barbón, 104 baixo) , está 
aberra a exposición foto
gráfica Entre Mareas de Xo
án Carlos Gil Piñeiro. Esta 
mostra de imaxes amosa a 
capacidade narrativa do fo
toxornalismo como lingua
xe para adentrarno e co
ñecer a través da fotogra
fi a. Lonxe da instantánea 
cotián para o xornal, nes
tas foros ollamos o mundo 
do mar, da pesca, fora do 
conflicto noticioso. A ex
posición estará aberra até o 
vindeiro 28 de Febreiro. 

EN DEFENSA DA LÍNGUA 

O Movimento en Defen a da Lingua 
(MOL) edita o seu vozeiro catálog , que 
ocupa os meses de Xaneiro e Febreir do 
presente ano. Baixo o titul Enquan-
co uns só falam n6s 
irablhamos, recollese 
en breve novas de ti
po culura l, facendo 
lembranza da partici
p ción do MOL en di
Ít:rentt: acto Jo ano 
pasado, <lefend ndo a 

Fausto, creación da Repúbli
ca compañia de teatro a par -
tir do Fausto de Goethe, re
presentarase durante os dias 
29, 30 e 31 de Xaneiro ás 22 
h, na sala Teatro Galán. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

· x.· M. TOMÉ 

Na galer ia T risquel e Me
dulio pódense contemplar 
as pinturas de X. M. Tomé. 

Sentir a terra sobre o corpo nu 
fresca de semear, sentir a re/la _ 
abrir o sulco, e ver a sementeira 
desde o fondo do amor. A eternidade 
só asi teria a dimensión peifeita. 

• 

1 Tonino Torrón Fernández _ 
. Permanecerás por_ sempre na ·memória do povo galego. 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

. Camposancos, 17 de Xaneiro de 1998 

• 

• EXPOSICIÓNS 

ARTE GALEGA 
DO SÉCULO XIX 

O 30 de Xaneiro de 1995, 
Francisco Fernández del Rie
go en recoñecemento ao po-

~ vo de Vigo e en xeral ao ga
'lego, doalles a sua colección 

_ bibliográfica, composta por 
rnáis de 20.000 libros, e a sua 
colección artística que pasa a 
aco ller a Casa Galega da 
Cultura. A colección de arte 
e obxectos persoais de Fer
nández del Riego constitue 
unha mostra de gran valor e 
altamente representativa da 
arte galega do século XX. As 
obras máis antigas corres
ponden finais do século XIX, 
o pintor Ovidio Murguía, e 
tras el aparecen representa
dos practicamente todos os 
plásticos galegas do século: 
Manuel Torr'es, Virxilio 
Blanco, ·Carlos Maside, Luís 
Seoane, Laxeiro, Oíaz •Pardo, 
Mercedes Ru_ibal, Angel Se
villano, Mario Granell e ou
tros. Fundamentalmente, do 
que esta colección deixa 
constáncia é do significado 
que o intelectual galeguista, 
amigo das artes e dos artistas, 

XAJME QUESSADA 

Desde Xaneiro está aberra 
no Centro Cultural Caixa
vigo, a exposición de pin
tura avangardista, do gale
ga Xaime Quessada. Póde
se visitar de 18 a 21,30 h . 

CASA DAS ARTES 

Até Febreiro, estará aberta 
a exposición Mondoñedo 
máis perta na Casa das Ar
tes, colectiva. de artistas. A 
mostra acolle todo tipo de 
arte, desde a escultura en 

.ferro ou madeira até a pin
t~ra máis ava n guardista. 

tura reintegra iont -
ta da no a lingua, como 
o XIV Festival M1mdial 
da Xuv ntude, o Encon
cro lntergaláccico concra o 
Neo-Liberalismo ' a Fna 
do Avante. E tu ción 
do M vim nto com a 
pres1on prol da clases 
de porcugue na Ese la d 
l<lioma d O ur ' l ou a 
Normalizad n da ru da 
cidade de Vigo. A merad 
do vocei ro racolle a modo de e tál 
prezos d aurocolantc , cami la e lciru
ras. O Movem nro en D fensa da Lingua 
colabora con máis agrupaci6ns e m vc
mentos do país como poden ser O Facha, 
A Auriense, Galiza Nova, o boletim Gran
ha, AMI, A Mesa de Ourense, . . . Ofrece 
unha inscrición solidária, para asociarse e 
colaborar co Movimenro. t 

F~NCISCO LLORENS 

Até o próximo 8 de Fe
breiro permanecerá aber
ra, na sala de exposicións 
do Caixav igo, a mostra · 
antolóxica adicada ao pin
tor coruñés Francisco 
LLorens co motivo do 50 
aniversário da sua morte. 
A expos ic ión abre con 
horário de 18 a 21,30 h . 

•MÚSICA 

MARIA JoAo PIRES 

O 22 de Xáneiro terá lu
gar n o Caixavigo, a ac-

Xaime 
Quesada 
caiga as 
suas obras 
no Centro 
Cultural . 
Caixavigo. 
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Anúncios de balde. 
• Xa iniciamos os cursos de idio
ma ruso en vários nfveis na Aso
ciación Máximo Gorki de Vigo. Tamén 
os cursos de xadrez para nenos e 
adultos. Máis información de 17 a 20 
de Luns a Venres no (986) 22 44 57. 

• Alugase piso , 70 metros cadra
dos, en Francisco Añón (A Coruña) . 
Chamar ao teléfono (981) 61 43 48. 

• Este ano a exposición de Artistas 
Marinenses estará adicado ao pintor 
impresionista Lino Martínez Villafinez 
(1892-1970). Será posibel esta exposi
ción cos prestamos dos cadros de to
das as persoas que leñan obras na 
sua casa dese autor. Ponte en contac
to connosco no Ateneo Santa Cecilia 
(Caracol , 35-baixo) Marin, ou chama 
ao teléfono (986) 88 02 83. Colabora. 

• Na rua o n° 3 de Feros de Corvos, 
folla voante do Batallón Literario da 
Costa da Morte. Con poemas de: Mó
nica Góñez, Alexandre Nerium, Abel 
Mendas , Xavier Rodriges, Modesto 
Fraga, Miro Villar, Helena Pérez, Selo 
Luzán, Moncho Bauzas, Xoán Alberte 
Moure e Rafa Villar. Sección Folla 
Aberta con textos de Tomás Ujo. Dis
tribución de balde (mandar selo de 35 
pta). Solicita-o nos enderezas: Grupo 
Cabo Fisterra 1 O, Fisterra ou Cerbán 
11 , Castrelo-Vimianzo. 

• Merco Impresora Stylewriter de 
Apple . Perguntar por Patricia no tell. 
(986) 27 68 46. 

• Regalo números das revistas Man 
Comun e Teima. Interesados cha
mar ao (981 ) 28 67 51 palas noites. 

• Profesor de EXB (especialidade 
ciencias) e de formación vial. Todos 
os permisos de conducir. Ofrézome 
para traballar en colexios, academias, 
auto-escalas. 5 anos de experiencia 
como profesor de autoesoola (teoria e 
prácticas). José Manuel (91) 376 07 23. 

• O número 53 de Qopyright (leía-se 
"sopirrait"), revista electrónica de pen
samento, crítica e cria<;áo em galego
portugues, reproduz em formato so
noro para ser escutada desde o seu 
computador em tempo real a que pos
sivelmente foi a derradeira entrevista 
fe~a a Ricardo Carvalho Calero , pou
co antes do seu talecemento en 1990. 
Realizada por Pedro-Milhám Castelei
ro e Antom MaJde, é intitulada "Sobre 
língua, cultura e política na Galiza". Os 
números anteriores mais recentes de 
Copyright incluem textos sobre arte, 
política, lingua e literatura. Copyright 

está no enderego da rede http://www. 
udc.es/dep/lx/cac/sopirrait, e convida 
a tod@s a um passeio por esta nova 
forma de fazer cultura própria e comun. 

• Grupo de Ska-reggae de Vigo 
precisa trombón de varas e trom
peta para completar a sección de 
ventos no grupo. Teléfono (986) 43 
37 33 (Ornar} ou 41 81 73 (Manuel) . 

• Grupo musical precisa local de 
ensaio . Grupos interesados em com
partir chamada ao (986) 41 09 62 (la-· 
go) ou 41 71 73 (Manoel). 

• Ven de ser publicado o n2 6 do 
Abrente, voceiro de Primeira Liña 
(MLN) correspondente ao último tri
mestre de 1997. Solicitao ·ao aparta
do de correios 760 de Compostela 
enviando un selo por valor de 50 pta. 

• Grupo de Folk non tradicional 
busca percusionista (congas, bon
gós .. ). Teléfono (986) 54 81 99. Per
guntar por Marcos. 

• Merco selos para franqueo con ou 
sen goma, usados estatais ou extran
xeiros e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas total ou parcialmente. Vendo 
selos de 21 , 32, 45, 65, 100 e 200 
pta. por baixo da facial. Apartado de 
Correios 32004. 28080 Madrid. 

• 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. 

• Véndanse 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. T eléfo
no 62 13 55 Vigo. 

• Urxe atopar en Santiago rapa
ces para formar grupo de rock 
estilo anos 70 e participar no con
curso de maquetas de Ruta 66. In-

• LEITURAS 

ELu T MuRPHY 

Elli r Murphy, u Un-
plu.gged, cupará a n ir 
d M re 2 7 n auditóri 
d aixavi o á 21 h, T a
quilla Tel fonica (986) 
23 o 51. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIClA 

A Sinfónica de Galicia, 
baixo dirección de Victor 
Pablo Pérez interpretará 
obras de Rodrigo e hos
takovich. A aeración terá 
lugar o Xoves dia 30 na 
sala de concertos do Cen
tro Cultural Caixavigo . 
As entradas poden mer
carse no teléfono (986) 
23 80 51. 

SKARNIO 

O Xoves 30 de Xaneiro te
rá lugar, na nova sala Re 
velvet (antigo M al ecón.) , 
unha festa-concerto a favor 
das radios libres, no que ac
tuara o grupo de Ska-reag
ge, Sl<llrnio. A entrada será 
de balde. 

T ERRA E TEMPO 

•TEATRO 

Do ATLÁNTICO 

Durante o 23 e o 24 de 
Xaneiro, T eatro do Atlán
tico representará, baixo a 
dirección de Xulio Lago, a 
obra de Federico Garcia 
Larca, Amor de Don Per
limplin con Belisa no xardín. 
O V nres 23 a actuación 
terá lugar no Caixavigo ás 
20,30 e o Sábado ás 22,30 
h . Taquilla teléfonica 
(986) 23 80 51. 

ELs COMEDIANTS 

A compañ ia catalana Els 
Comediants representará, 
no teatro Caixavigo, baixo 
a dirección de Joan Font, a 
comed ia Anthologia o 31 de 
Xaneiro, ás 22,30 e 1 de 
Febreiro ás 20,30 h. As en
tradas pódense pedir por 
encargq telefónico no 
(986) 23 80 51.. 

teresados chamar palas mañás ao 
54 38 08. 

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

• Calendário Defesa da Língua 98. Lu
la pela língua todos os días do ano. Soli
cita-o ao MOL, apdo 550 de Ouren~e . 

• Véndense accións de A Nasa Te
rra por precisar dos cartas , Bon prezo. 
Teléfono: (986) 43' 46 85 - 26 40 57. 

• Vendo catro rodas marca Pirelli 
195165-R-15 novas e máis catro discos 
de Mercedes. Teléfon.o: (988) 27 17 77. 

• Véndese piso na rua Torrente 
Ballester, Vigo. 100 metros cadra
dos, garaxe e trasteiro. Excelentes 
condicións económicas. No teléfono 
(986) 42 18 45, palas tardes pergun
tar por César Pazos. 

• Os Comités Anti-repressivos da 
Galíza (CAR) envían gratuitamente o 
especial de 4 páginas de O Berro 
Seco/Decembro 97. A publicagom 
contém informagom sobre os pressos 
independentistas galegas , a liberda
de de lnácio Martins, a criagom da 
Mesa pola volta á Terrados pressos 
independentistas galegas, novas anti
repressivas, etc. Para além de umha 
separata de 2 páginas titulada Bruta
lidade policial contra o independentis
mo no acto de investiduras de Fraga 
lribarne. Escreber para o Apdo. 827 
de Compostela. _ 

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

• Véndese Maelntosh llCI, 20 Mb. 
de RAM, 1 Giga de disco duro, panta
lla de 14 pulgadas a cor. 100.000 pta. 
teli. (986) 37 57 26. 

• Véndese bici de carreiras Mén
d iz 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 Biatanzos. A Coruña.• 

Encrucillada. XOAN COSTA 

Horizontais 

l. Cada un dos aros dunha cadea 4. Forma abreviada de 
está 6. Nome dunha consoante 9. En siglas, Radiotelevi
sión ] taliana 1 O. Ao revés, deus exipcio 11. Dirixíanse a 
un lugar 12. O que fai zocos 15. Río n a frontei.ra con As
turias. 16. Utilizan 17. Nota musical 19. Expresión para 
chamar alguén 20. Expresa con palabras 22 . Ao revés, 
que non está vestido 23. Desprazábase a un lugar. 24. Ao 
revés, unidade coa que se mide a velocidade dos barcos 
26. Teño medo 29. Confian~a moi grande 30. Nome de 
home 33. Masa formada polos ov iños dos peixes 34. Ao 
revés, símbolo do sodio 35. Indignación, irritación, furia 
37. Fórma de verbo haber 38. Símbolo do sodio 39. Ao 
revés, produce son. 

Verticais 

l. Ao revés, nota musical 2. Nó que se desata facilment.e 
3. Sinto os sons 4. No pl_ural, nome da letra grega corres- -
pondente ao naso T 5. Substancia mineral granulosa que 
se acumula nas praias 6 . Sufixo que significa ocupación ou 
oficio 7. Letras de Roma 8 . Preposición 13. Despoi.s da 
cuana 14. Da India 15. Ámbito, área, dominio 18. Forma 
parte dunha expresión que significa "por tanto", "en conse
cuencia" 19. Pronome persoal de primeira persoa 21. Des
prazábase a un lugar. 25. Auga das nubes que cae en forma 
de folerpas. 27. Existían 28. Lugar onde hai grande canti
dade dun mineral ou de auga 29. Reunión para discutir 
asuntos de interese actual 31. Dirixese a un lugar 32. Irmá 
do pai ou da nai 33. Palabra que se usa para manifestar 
asombro, pena ou alegría 36. Carta da baralla. + 

Caldo de letras 
-

y R p H u Q A w L w T B o Q y I J 

y V p H o L N T s u E Q I e H E o 
e N A M D o o G y N N E B u J y p 

L H p G E o E D J Q p N N N w s o 
E s B I L L E V A N s B R V z A V 

-

M B o e L J A I E E E o Q p w y N . 

A o s e A R p E T E R s o N D B J 
-

N D F M F s X E X B K e B K J L p 

H I I w I N A H G u A V H A R A s 
A X B V T E I s A B T N u -o e e K 

w N J o z V N H F o T o y E D Q E 

K N o T G N I L L E E K u D J e L 

s B p o E K T N L E G M L o J u K 

B V X" T R L E s T E R y o u N G e 
N H p y A J E Q o H J L L R N u V 

u º~ z V L T e I D I J o M M B G H 

z T y L D R E T s B E w N E B e u 

Unha dúcea· de jazzistas. 
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Neira Vilas recebeu o Ven res 16 a -honienaxe da Universidade da' Coruña 

Honoris Causa para un escritor emigrante 
~A. ESTÉVEZ 

"Son un ,escritor unilíngüe, · 
formado na emigración", dixo 
Xosé Neira Vilas ao ser inves
tido doutor Honoris Causa na 
Coruña o Venres 16 de Xanei
ro. A contraposición entre a 
língua própria e un mundo 
alléo deixou de ser tal cando 
o idioma "era como o remo do · 
naúfrago que nos levaba, de 
primeir.as, cara a nós mes
mos". Como na maior parte 
da sua obra, os milleiros de 
galegos que s~iron do país ru
mo a América centraron o seu 
discurso nunha cerimónia na 
que tivo de padriño a Xosé 
Mª Dobarro, decano da facul
dade de Filoloxia da Coruña. 

Foi Dobarro queñ lembrou a 
nenez e a mocidade de Neira 
Vilas, quen nasceu no ano 1928 
en Gres, no ·concello de Vila de 
Cruces, e partiu cara Bos Aires 
en Febreiro de 1949. "A carón 
de artistas e intelectuais gale
gas, en contacto con eles e par
ticipando asídua e activamente , 
nas múltiples e diversas activi- · 
dades que desenvolvían, Neira 
Vilas tomou coñsciéncia de Gali
za, consciéncia política, e for
xouse como escritor e como ho
me. Como escritor comprometi
do coa sua nación, comprometi
do co seu povo, de aquén e alén 
mar, e coas suas xentes e cla
ses sociais máis desfavorecidas 
e comprometido co seu idioma. 
Quen o escoite pensará que 
nunca saiu da nosa terra, cando 
o certo é que botou máis .de co
renta anos, vintecatro deles inin
terrumpidos ate que voltou coa 
sua dona, Anisia Miranda, filia 
de ·emigrantes, en 1972", contou 
o decano de Filoloxia. 

Máis tarde, seria Neira Vilas 
quen continuaría as palabras in
trodutórias de Dobarro narrando 
as vicisitudes dos que partían 
dos partos galegos pero tamén 
a axuda que supuxo aferrarse 
ao idioma, á cultura, á irmanda
de do colectivo emigrante, para 
superar os problemas adquirin
do consciéncia deles. o seu pá
driño na investidura como Ho-

, noris Causa lembrou como con 
Anisia fundou en Bos Aires a 
distribuidora Follas Novas, co
mo se converteu nun escritor 
realista e nun best se/fer con 

·Memórias dun nena labrego, 
como pasou_ 22 anos ao frente 
da sección galega do Instituto . 
de Literatura e Lingüística da 
Académia de Ciéncias de Cuba, 
illa á que chegou en 1961, e co
mo recebeu xa -nos anos 80 o 
prémio da crítica galega por Ga
legas no Golfo de México. 

Unha alfo·rxa 
chea de palabras 

O escritor de Gres non qoixo 
facer un discurso filolóxico má-

· 1ia estar no lugar apropriado, 
senón unha homehaxe aos que 
marcharon e, seh poder voltar, 
fixeron posíbel mellaras no pa
ís. Falou Neira Vilas da língua, 
pero non no seu plano formal -
"Desbotabarrios a língua for
mal, de dicioharios, de simples 
palabras en ringleira e faciamos 
exercícios que nos permitisen a 

.máxima flexibilidade e desen
voltura"-, senón de como a 
aprenderon mália ter que vivir 
fóra do país. "Enchiamos de 
palabras fólios e cadernos. Pa
labras ~ue. logo cotexabamos 
entre. nós e ás veces adicába
monos a saborealas en voz alta 
na intimidade. Falabamos moito 
con emigrantes chegados de 
de diversas latitudes da Galiza, 
para ir conformando un galega 
universal, alonxado de excesi
vas connotacións localistas. Le
vábamos connosco unha alfor
xa cada vez máis chea de pala
bras, de xiros populares, aso
ciacións de ideas ... Todo un la
boratorio". 

Acordouse tamén, dos que co
ma el "con escasa instrucción", 
formáronse en Cuba ou en Bos 
Aires, escritores como Xosé 
Lesta-Meis, Ramón Cabanillas 
e Ramón Armada Teixeiro; "e 

· outros cos que coincidin en 
desvelos e inquedanzas" como 
Avelino Diaz, Emílio Pita e 
Eduardo Blanco Amor. Pero a 

dor e o esforzo non hai que 
idealizalo xa que "o feíto de 
cruzar o Atlántico non santifi
cóu a ninguén". Tampouco qui
xo esquecer o trauma de mar
char, ao cal se referiu en vá
rias ocasións, e as eivas que 
os emigrados deixaron no pa
ís. "Desde o ponto de vista psí
quico, a emigración xerou ei
vas irreversíbeis. Traumas sen 
remédio. Arrincaba ás persoas 
do seu eido humano e físico. 
Mancáballes hábitos culturais 
e de convivéncia, xeitos de vi 
da. Producialles desrraizamen
to, creba de patróns anteriores 
de conducta, desaxustes diver
sos. Economicamente un país 
como o noso, endémico viveiro 
de emigrantes, víñase empo
brecendo. Marchaba a xente 
moza, a xente san, a xente 
con inquedanzas. Os que 
·embarcaban, ao dia seguinte 
do arribo xa estaban traballan
do, criando riqueza, enchendo 
co seu suor arcas alleas. Aquí 
ficaban nenos e vellos. Galiza 
perdeu". + 

•SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e 

Ú l T 1 M A H O R A· ! ! . 
DO 5 DE XANEIRO AO 31 DE MARZO DO 98 

IDA EVOLTA 

AlGARVE I SEMANA SANTA 
APARTAMENTOS 4 PERSOAS (r- 1> 

DESDE 

Ñew York .............. 62.000 México •················· 89.900 Quarteira •....••...•....•....•..........•....... 5.100 pta/noite 
Miami ............... ~ ... 69.000 
Hong Kong ......... 1 02. 900 
Orlando .•........•..... 65.000 
Rio de Janeiro •••••• 89~900 
Santiago de Chile .. '89.900 

Caracas ...•....•...••.. 89.900 
Bogotá .•.••.•..•....•... 89. 900 
Johannesburgh .•• 103.900 
Buenos Aires ..•.... 110.000 

Vilamoura .........•...••....•................ 10.600 pta/noite 
Montechoro ...•..•....•••...••••••.•.••••••• 10.200 pta/noite 
Alma~éío da Pera ...•...•••.•.•.........••. 9.450 pta/noite 
Praia da Rocha ......•. : ..•....•....•....•.• 6.000 pta/noite 
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-·MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 · 35151) 82 01 300 - FAX 07 351 51 8201309 VALEN~A DO MINHO 
E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt 

Pensar xa 
/ non e 

. 
necesario 
XOSÉ RAMON POUSA 

Pensar é cada vez máis inne
cesario. O pensamento co
mo apertur~ á verdade dei

xándose condicionar por ela, re
sulta atrope lado. A loita por 
profundizar no secretos do real 
semella antiguo, primitivo, des
fasado : A urxencia da civili
zación actual sustitutiu o pensar 
polo facer, na súa dimensión 
máis tosca e manufacturada. E 
máis, a nosa s~ciedade consíde
rase "modernizada" na medida 
en que vai sendo programada 
para que non sexa necesari o 
pensar. A civilización da técni
ca semella esixir un aut ritari -
mo de comp rtam mos reñido 
coa perplexidade do pen amen
to. Par ce com i o p n am n
to fose unha actividad pre- ivi
lizada qu soio pod t r un en
tido marx inal ou lúdico. 

N ste c ntext n n re ulta x
tran que, tra n na aula , 
moit s cheguen a cue tion, r a 
propia exi t n ia dunb in titu
ción como a univ r idad , c n
vencido de que non irve para 
nada, apa rte, claro, do título 
univer itari.o. A forza de loitar 
por un isterna univer itario útil 
para a ociedade, u p ibilita
ra, como pretend r n o autorc 
da LRU, "a incorporaci 'n de 
España á ci dad industriai 
avanzadas', corremo o ri e d 
configurar un m nstruo obse io
nado pola utilidade pública da 
úa función, pero ca erado pola 

falta de medios para desenrolar 
a súa misión inve tigadora. o 
fondo, vivimo nunha ociedade 
que non acaba de crer na mili
dade dunha in titución cuxa 
principal mi ión é a de ensinar a 
pensar, actividade cuxa virtude 
é a de n n ervir para nada. 

VOLVER AO REGO 

N a tenda venden un ca
dor de pelo, profisi nal, 
con nom nclatura n 

vários idiomas, óptimo de deseño 
e calidade. A marca é Taurus , 
unha empresa catalana que fora 
ao tacho. Levantouna a Genera
litat, entraron nela xestores e de
señadores da institución autonó
mica e conseguíron que a fábrica 
que daba vida a un val catalán 
valva a estar hoxe en boa situa
ción. Houbo queixas da UE, do 
tribunal da competéncia, por es
ta intervención pública. Pujol, 
un campeón do europeismo, dixo 
que primeiro era Cataluña e con
seguiuno. Aquí, o presidente au
tónomo, no canto de negociar 
máis cuota como prome,tera, pidé 
axuda aos barcos da Otan e á tro
pa de Guedes. As dif eréncias en
tre Fraga e Pujol onde meUo. . se 
ven é nas· estanterías do sup'&- .'+ 


