
Os infectados polo fármaco das vacas tolas 
agardan ainda as cartas de Sanidade 

~-----6~~~~~--

Lembranzas de loita e morte en Mazaricos 
polo monte comunal 

~-----14~------

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Manuel Jordán: 
110 cooperativismo 

é a moslra 

dos mellares afáns 
modernizadores" 

--- 11 - - -

Pasou o antroido de línguas afiadas e levounos 
a Garcia Ramos, un xuiz galeguista 

--- -18e15---
Ramiro Fonte: "Podo estar na torre de marfil, 

pero vexo o que está a pasar" 
~~~~30~~~~ 
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A Xunta entrega a correción de exames 
de oposición a unha empresa privada e 
confunden as notas 
Un erro informático cruzou 
os dados de 111 opositores 
ás 35 prazas de educadores 
e profesores de educación 
especial convocadas pola 
Xunta. Da lista de aprobados 
18 pasan a suspensos e ou
tros tantos que estaban xa 

A Fundación Cela recibe 

fóra do proceso superaron a 
proba despois da revisión. O 
erro non foi da administra
ción senón da empresa Co
remain a quen se lle contra
tara a corrección dos exa
mes. A CIG pede responsa
bilidades políticas . (Páx.12) 

124 millóns dun convénio aprobado polo PP 
(Páx. 25) 

Un informe secreto de Suárez Picallo desvela 
as relacións do galeguismo interior e o exílio 

{Páx. 34 e 35) 

Ollo co leite, que é pó 

O SON DAS ONDAS 
Henrique Monteagudo 

Letras Galegas 1998. 
Unha introducción concisa e completa 
á poesía galega medieval. Inclúe o 
poemas de Martín Codax, Mendiño e 
Johán de Cangas. 

ga 1a 
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11 A.nai de todas as batallas" foi unha masacre éle millón é meio de morfos. Na foto, o xeneral Schwan:kopf en plena campaña de 1991. 
. " . . \ . 

Críticas ~n -washington ao papel negociador da ONU 

A Casa Branc_CI considera un· atranco 
para Cl ,defensa dos seus intereses 

o acordo-da ONU con lrak 
-0- ARANTXA ESTÉVEZ - G. LUCA 

Todos os governos do mundo, coa excepción previsíbel de Israel, descansan ao coñecer o acordo 
do secrétário xeral da ONU co réxíme de Bagdad. Só Estados Unidos considérao un atranco para in
tervir onde queira e como queira '!3n defesa dos seus intereses, como adoita repetir Madeleine Albright. 

opción dun acordo con lrak pa
recía case descartada nos noti
ciários da rádio e da TV nortea
mericanas durante ó fin de se
mana pasado. A concentración 
de tropas por .terra e mar para o 
ataque era igual ou superior á 
da campaña do 91 ; antes Bush 
e agora Clinton e Blair sataniza
ban a Sadam: onde en 1991 -se 
talara do temibel quinto exércitQ 
dq mundo, insistiase agora en 
que o mundo non podía suportar 
nen un día n:iáis qu.e o governo 
de Bagdad gardase armas apo
calípticas. (As axéncias espafio- · 
las preferiron unha anafórica tra
ducción literal do inglés: armas 
de destrucción masiva). 

Chegaba o final de catro. meses 
nos que pingaban cada catro 
días noticias dos iraquies a rele
ar a inspección da . UNSCOM, 
misión especial da ONU para 
manter o nível de armamento de 
Sadam na altura da derrota do 
91. O profesor iraquiano Waleed 

Saleh calificaba en declaracións 
a A . Nosa Terra de humillación 
constante a que 
.os inspector_es in-
flinxian á adminis
tración e as uni
v.ersidades do 
pais do' Golfo. A 
partir da premisa 
dE? que calquer 
pequeno laborató
ri o pode producir 
armas químicas, 

interior do governo Jospin, dixo 
que a guerra do 91 xa causara 

millón e meio de 
mortos, na maio
ria nenas e que a 

O repetición do tre-
a co rdo con bó.n do deserto 

¡ lrak parecia case ~~~ i~n~i.n~:c7Ji~ 
:¡ descartado nos máis favorecida 

1 not1'c1'·a' r1'.os da para a dirección 1 do comércio ex-

· Sadam pasaba de 
ter armamento 
pesado para ata
car a todo o mun
do (1991) a fabri-

! ra' di'o e da TV terior norteameri-
:.. cano, denunciou 
: norteamericanas na rádio estatal o 
' interese criminal 

car velenos para 
facer terrorismo selectivo (1998). 

Todos os governos árabes, mes
mo a incondicional coroa seudi.: 
tq, maniféstáronse confra o bom
bardeo: En Europa, ltália, Fran
za e Rúsia desmarcáronse dos 
planos norteamericanos. Jeán
Pierre Chevenement, ministro do· 

dos Estados Uni
dos por deitar to
.ne ladas de ar

mas sobre lrak pqra mellorar· o 
orzamento da def3nsa. 

O baile do Antrax 

Só Israel vivía o terceiro reparto 
de máscaras de gas á poboa
ción desde 1991 para defender
se dun ataque de lrak, ainda 

que a poboación palestina que
dara excluida da medida pre
ventiva. A axéncia AP transmitiu 
o día 22 desde Tel Aviv a foto
grafía dunha discoteca que cele
braba o Entroido cun baile do 
ántrax, con mozos e mozas a 
parodiar o virus que Sadam tiña, 
polo visto, intención de ciscar
lles con foguetes de longo al
cance. De a pouco produciase 
un desmentido: non era un baile ' 
senon unha manifestación. 

Na véspera da visita do secretá
rio xeral da ONU a Bagdad, con
·siderada por estados Unidos a 
derradeira carta antes do ataque, 
Franza liberou un crítico informa
da Unión Europea sobre a estra
téxia rle afogo do Governo de T el 
Aviv sobre os palestinos de Xe-

. rusalen, consistente na pol'itica 
efe asentamentos, na retirada de 
documentos de identidade, nos 
impedimentos para os palestinos 
censarse e as demolicións de es-

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

colas e vivendas árabes. Era a 
forma máis intensa de protesta 
9a UE contra a nova intervención 
norteamericana, que como acu
sa Chévenement, ven producirse 
ben lonxe de Norteamérica, so
bre os nosos viciños. No outro 
extremo habia que situar as opi
nións belicistas de Aznar, Kohl e 
Blair. A do Governo de Madrid 
con dobre mensaxe: na TVE co
mo se reservase o uso das ba
ses de Morón e Zaragoza para a 
guerra; na CNN como se estive
sen dispostos a enviar a Guardia 
Civil á Basora. 

ESTA SEMANA 3 
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Pilar Garcia Negro (BNG), Anxo Guerreiro (EU-EG), Xaime Pita (PP) e Dolores Villarino (PSOE). 

Todos apoian a paz pero PP e PSOE xustifican o apoio español a un ataque . Nos Estados UNidos, unha par
te non cativa da cidadania. pen
saba coma o ministro francés e 
durante o Domingo volveron a 
producirse en vários Estados 
manifestacións con símbolos 
pacifistas, lembranza das víti
mas da anterior treboada do de
serto e reclamacións de arriar o 
embargo de lrak. 

A pertenza á OTAN condiciona as opinións dos parlamentários galegos 

Pero os coros antibelicistas non 
alteraron o pulso de Clinton tan
to como o anúncio de Kofi An
nan en Bagdad de que tiña un 
acorde para a inspección sen lí
mites. No Congreso escoitáron
se voces contra o protagonismo 
da ONU mentres no entorno do 
Governo se puña en dúbida o 
resultado negativo da busca de 
armas químicas. A iniciativa de 
Annan deitaba sobre Washing
ton unha longa relación de res
ponsabilidades: arriar o embar
go de lrak; abrigar a Israel a 
cumprir os acordes de paz cos 
palestinos ; pagar os 200.000 
millóns de pesetas que USA 
adebeda á ONU; recoñecer que 
os conflitos do mundo teñen 
mellor resolución desde a repre
sentación internacional acorda
da na Carta de San Francisco e 
admitir a discusión aberta sobre 
os perigos dun liderazgo único. 

O ~averno Clinton procura sal
varse desta marea coa reclama
ción de carta branca para lanzar 
a treboada do deserto por ra
zóns privadas dos Estados Uni
dos, sen necesidade de consul
tar ás Nacións Unidas . Tanto 
Kofi Annan como Sadam Hus
sein procuraron blindar este ris 
co coa provisión de inspectores 
doutros governos , prevista no 
novo acorde.+ 

A nacionalista Pilar García Ne
gro sinala que a ONU debe ter 
como obxectivo principal a paz 
e "non xogar un papel subsi
diário e servil. Ademais que 
grandes problemas resolveron 
no mundo? Mitigaron proble
mas como as fames , a falta de 
auga, os problemas de hixiene 
nos paises pobres?". Para An
xo Guerreiro, a ONU ten que 
experimentar un cámbio no 
que "Estados Unidos non im
poña o seu modelo de xendar
me mundial ao marxe da insti
tución ". Tamén opina que a 
forza dos membros da UE po
deria servir de contrapeso aos 
Estados Unidos no plano eco
nómico e político. 

Populares e socialistas, con
trários a un ataque nun primei
ro momento, terian que xustifi
calo se se dese; uns porque 
asi o decidiu o Governo cen
tral que sustent? o PP e outros 
por consideralo intrínseco á in
tegración na OTAN. A deputa
da do PSOE Dolores Villarino 
di que "está claro que estou de 
acorde coa integración de Es
paña na OTAN e que se man
teña a paz sobre a base do 
diálogo e sobre o equilíbrio de 
forzas xa que se as forzas es
tán desequilibradas sempre 
hai a tentativa de utilizar esa 
sobreforza por parte dalguns 
países". O voceiro do PP, Xai
me Pita, coida que-hai que evi
tar a violéncia pero escarmen
tar ao líder iraqui. "Estamos a 

talar dun país no que hai un 
réxime autoritário, totalmente 
antidemocrático que adoita un
has atitudes belixerantes cara 
ao exterior, que_ 

indefendíbel que calquera país 
se arme pero ai está Israel, 
con todo o seu potencial, filial 
dos poderosos grupos de po-

der estadouni
pode provocar 
un conflito moi 
grave de carác
ter mundial. Os 
organismos dos 
que forma parte 
España teñen 
que participar, 
primeiro co diá-
1 og o e, cando 
non queda outra 
saida, actuar pa
ra que ese líder 
fanático non po
da facer algunha 
falcatruada 

Popular~s e 
socialistas, 
contrários a un 
ataque nun _ 

denses e os úni
cos con direitos 
a manter os 
seus arsenais. 
Se hai algo fun
damental é a 
paz e o direito 
dos povos a non 
recebir inxerén-

primeiro 
momento, terian 
que xustificalo se 
se dese 

cias en notne de 
princípios huma
n itário s, que 
amosan un ab
soluto cinismo". 
Anxo Guerreiro 
tamén sinala ás 
armas atómicas 
de Israel. "Os 
argumentos de 
Clinton valen 
dunha maneira 
para os conside-

maior " Pita 
atrévese a 
adiantar unha 
estratéxia que el 
denomina mal 
menor. "Unha 
actuación bélica moi restritiva 
e en pontos determinados. Es
paña está integrada na Otan 
e, polo tanto, teria que partici
par se é necesário" . . 

Moi diferente análise da corre
lación de forzas entre lrak e 
Estados Unidos fai a deputada 
do BNG Pilar Garcia Negro. 
"Xustificábase unha interven
ción pola posesión dun tipo 
determinado de armas, pero 
hai alguen que denúncie a ca
pacidade militar e armamentís,
tica dos Estados Unidos?. E 

rados amigos e -doutra para os 
que non". 

Enteirarse -pola ·prensa 
da posición española 

Para Dolores Villarino é ·inad
misíbel ter que enteirarse pola 
prensa da postura adoptada 
polo governo de Azhar en can
to a unha posíbel intervención. 
" A presión dos Estados Uni
dos non ten sentido cando a 
maioria dos paises estaban de 
acorde en atacar. En calquera 
caso é impresentábel que tive-

1 A forza convertida en razón 

ramos que saber da postura 
oficial do Governo a través de 
Tony Blair. É unha ocultación 
da política internacional por 
parte do PP, innecesário por
que en política internacional 
non debe haber cámbio de ru
mo ainda que cambie o Gover
no". Para Anxo Guerreiro pres
tar as bases norteamericanas 
no Estado español en caso de 
intervención armada "é rachar 
cos principais-aliados espa
ñois que son Franza e Alema
ña. lsto pon en entredito a po
sici.ón europeista de España, 
que máis semella aliñarse con 
Inglaterra e Estados Unidos 
que co resto dos paises euro-
peos". -

Pilar Garcia Negro rexeita a 
condición de obediéncia ás de
cisións de Estados Unidos. "É 
totalitário, ditatorial e imperialis
ta pensar que a humanidade ao 
completo debe camiñar baixo 
as suas diretrices". O ·papel do 
Governo de Aznar é, para a 
parlamentária do BNG, o dun 
"satéHte". "Semella un escravo 
compracido cuxo seguinte ca
pataz é Blair, quen explica o 
que vai facer o Estado español. 
Como dependentes do Estado 
urximos que se manteña unha 
postura neutral neste conflito, 
que non se facilite a guerra e, 
en definitiva, a morte, a fame e 
a agonía dun povo". A deputada 
xulga necesário lembrar o ante
rior ataque e as consecuéncias 
que tivo para o iraqui~. • 

O acordo do secretario xeral da ONU con lrak 
representa un fracaso en toda regra para a política 
belicista dos Estados Unidos no Golfo Pérsico desde a 
invasión de Kuwait. A violéncia exercida contra o réxime 
de Sadam Husein convértese ao final nun estado de 
opinión favorábel ao diálogo en todo o mundo. A forza 
convértese en razón e compre celebralo. 

dominante necesite da forza para impoñerse, non é 
unha manifestacion do disparate hobbesiano do 
mundo como pretende Madeleine Albright, senon que 
denúncia a radical inxustiza da Nova Orde Económica. 
Se Sadam é un tirano, a violéncia exercida por 
Estados Unidos e os seus aliados contra todo Oriente 
próximo é unha tirania de medida maior. Castiga a un 
pais empobrecido por oito anos de guerra contra Irán, 
na que o governo de Bagdad contara coa alianza real 
dos Estados Unidos, e destrozado palas bombas e 
polo bloqueo desde a invasión de.Kuwait. 

un acorde xusto para os palestinos, formulada en 1991 
sobre as cinsas de Bagdad, non se cumpriu. Un novo 
bombardeo de lrak teria servido de prazo de grácia a 
Israel para continuar coa política de colonización da 
terra palestina e a conseguinte defensa palas armas 
do direito dos que nacen sobre a terra roubada. 

A opinión que agora se expresa sobre a forza das armas, 
revela que son moitos os paises que rion están dispostos 
a falar en política exterior por boca de Norteamérica, por 
consumada que poida parecer a configuración 
económica nacida sobre o cadavre da Guerra Fria. A 
reacción universal contra unha nova guerra do Gotto 
puido máis desta vez que a propaganda asfixiante, 
dominou á particular lóxica do Pentágono e mesmo 
indignou, pola desproporción do castigo anunciado, á 
aliados seguros dos Estados Unidos. Dentro da própria 
sociedade norteamericana, partidos políticos e veteranos · 
de guerra reviviron o clima das manifestacións dos anos 
60 contra a intervención no Vietnam. Non haberá 
capacidade militar capaz de oporse ao exército 
norteamericano se decide bombardear lrak, pero hai 
capacidade política capaz de disuadilo. 

O Fin da História seria posibel de non existir un 
interese de Estado que quer configurar o mundo á 
medida do seu proveito. o feíto de que este interese 

Se a esta ruina que hoxe é lrak lle quedan armas, . 
serán as.que Norteamérica lle venciera nos 80. Que os 
tres paises mais armados do mundo, Estados Unidos, 
Israel e Inglaterra, consideren ao planeta en estado de 
emerxéncia pala poténcia letal iraquiana é unha 
mascarada: Franza, Rúsia, China e ds p~ises árabes, 
entre outros, non queren participar dela. E a razón que 
transluce os verdadeiros intereses· encobertos baixo o 
conceito de guerra xusta brandido polo Norte, a . 
imposición das normas das empresas petroleiras aos 
paises produtores e o recurso á división do mundos en 
estados delincuentes (os que protestan), estados 
defendib.eis e estados a consolidar, segundo a 
calificación de Anthony Lake, asesor ·de Clinton. 

A conxura da guerra revela que a promesa de garantir 

Arafat lembra con xustiza aquela promesa ao dia 
seguinte de se frustrar as bombas pola presión 
internacional e a sua voz parécese máis á dalguns 
membros permanentes do Consello de Seguridade da 
ONU ca a dos Estados Unidos. A intención de 
Washington de descabezar a Sadam primeiro e a de 
convertelo en delincuente blindado agora, para libralo de 
garantias cando decidan guerrear urxentemente contra 
el, non se parece á impunidade coa que Israel incumpre 
as resolucións da ONU en relación con Palestina. 

A opuléncia comurncac!onal é un arma para a tiranía 
• pero non pode evitar á opinion pública saber que a 

guerra de 1991 contra lrak custara millon e meio de 
mortos, dos que 750.000 foran nenos. Memória dunha 
ma$acre que hoxe actua contra a forza e a prol da razón 
tanto como a impoténcia humillante de Pérez de Cuéllar 
no 91 serve de contraste para o que podemos esperar 
da capacidade negociadora da ONU, entrevista no papel 

.. que ven de representar o ghanés Kofi Annán. + 
ANOSA TERRA 
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Na Coruña formouse unha Plataforma Cidadá contra a Guerra 

'As mobilizacións masivas poden parar as bombasr 
"Estamos dispostos a amosar 
que na Galiza e en EurQpa a ci
dadania non vai aceptar máis as 
intencións de Estados Unidos 
de bombardear aos paises do 
Sul". Dese xeito explican desde 
a Plataforma Cidadá contra a 
Guerra da Coruña o seu posi
cionamento en contra dun se
gundo- bombardeo no Golfo. In
tegrada por máis de vinte orga
nizacións, a plataforma celebrou 
unha protesta diante da axéncia 
consular estadounidense da Co
ruña o Xove·s 19 de Febreiro. 
Están. pendentes das notícias 
tras o acordo coa ONU de cara 
a continuar ou non coas mobili
zacións. Tamén en Vigo· e en 
Santiago xurdiron movimentos 
espontáneos contra o posíbel 
bombardeo. 

Mobilización contra a Guerra do Golfo en Vigo en 1991. A. IGLESIAS 
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quilos porque o Governo de 
Aznar amose unha postura res
peito do conflito. Desde Galiza 
ou desde calquera outro ponto 
de Europa mobilizámonos para 
que cambien as perspectivas 
deste conflito e, ao tempo, pa
ra non conformarnos con que 
tomen _decisións por nós", sina
la un dos voceiros da platafor
ma. "Cremos na libre determi
nación dos povos e en solu 
cións non violentas para resol
ver os conflitos", engade . 

A idea de tormár unha platafor
ma contra a guerra xurdiu de 
dous colectivos antimilitaristas: 
o MOC e a ANOC. O que come
zou con impresións persoais e 
comentários na rua rematou 
nunha xuntanza na que se 
constituiu a plataforma. lmplicá
ronse grupos políticos, sindica
tos e diferentes asociacións. 
Asinaron o comunicado antibeli- · 
cista a CNT, BNG, EU-IU, CGT, 
CIG, Casal, a agrupación Ale
xandre Bóveda, O Facho e o co
lectivo Mi/homes, entre outros. 

A protesta contra o bombardeo 
era conxunta. Desde a platafor
ma pénsase que a estratéxia 
estadounidense só servia para 
os seus próprios interes: probar 
novos modelos armamentísticos 
e controlar economicamente a 

zona. A plataforma protesta, 
ademais cie pola violéncia, con
tra o i(llperialismo dos Estados 
Unidos e a presión que exerce 
sobre terceiros paises. 

_Ás p_erguntas de por que unha 

protesta na Galiza, os impulso
res da iniciativa teñen respos
tas claras. "Cremos nunha de
mocrácia participativa e na mo
bilización contra as decisións 
que non respeiten ese princí
pio. Non podemos quedar tran-

A plataforma da Coruña instou 
á Xunta a que transladara ao 
Governo de José Maria Aznar 
a vontade dos galegas a prol 
da paz. Os seus integrantes 
eren que unha mobilización 
masiva contra o bombardeo 
pode condicionar as decisión 
políticas e, por esa razón , nos 
fundamentos da plataforma , 
hai unha mensaxe crítica ao 
Governo central acusándoo de 
non ter critério en política in
ternacional e aliñarse incondi
cionalmente cos Estados Uni
dos. "Se a isto lle engadimos 
que cáseque a totalidade das 
poténcias europeas se posicio
naron en contra desta nova in
tervención militar sobre lrak, 
queda ao descuberto o carác
ter servil da Administración Es
pañola".• 

'POBRES E DESCALQOS, MAS COM NASSER' 

Na década dos anos 60 o petróleo do Próxi~ 
mo Oriente estava nas maos das grandes 
companhias americanas encaber;adas pola 
Standard Oil of New Jersey, ·Mobil, Standard 
Oil of California, Gulf e a Texaco, estas cin~ 
co companhias configuravam o chamado 
"gigante americano". Junto com este Gi~ 
gante actuavam a British Petro~um a Shell e 
a Compangie Fran~a.lse des Pétroles (CPF). 

Arredor destas grandes companhias havia 
outras mais pequenas que aproveitavam as 
migalhas que .estas deixavam c;air. Todas elas 
constituiriam um verdadeiro Truste, conver~ 
tendo num monopólio um dos sectores mais 
importantes da economia mundial, polo que 
erarñ um dos poderes fácticos com mais in
fluencia e quando o precisav8.IJ1 apoiavam~se 
entre elas contra dos Países Arabes e Iram, 
convertendo~se numha verdadeira máfia ca
paz de submeter estes países govemados por 
oligarquias corruptas e autoritárias. 

As .grandes companhias exploravam o pe~ 
· tróleo líbio, iraki, iraniano, argelino, saudi, 

... 'formando consórcios entre elas, assim o 
petróleo iraki produziao a IPC,- constituida 
pola B.P., C.P.F, Mobil, Standard Oil of 
New Jersey e a Shell, todas a partes iguais. 

O petróleo líbio procluziam~o as compan~ 
hias americanas, ·a Mobil que, á sua vez era 
propriedade da T exaco e da Standar Oíl of 
New Jersey ao 50% e a Oasis ambas explo~ 
ravam o 90% do petróleo líbio. 

Em Arábia Saudi, o 90% do petróleo esta~ 
va nas maos da Aranco que era propriedade 
da Standard Oil of California, Standard Oil of 
New Jersey, a Texaco, cada umha delas com 
o 30%, e a Mobil com o 10%. -

Em Kuwait, a KOK produzia o 90% do pe~ 
tróleo e era propriedade da B.P. e da Gulf a 
partes iguais. 

}ESUS lRAGO PEREIRA 

Esta situar;ao na produr;ao petrolífera era a 
mesma no resto dos Países Arabes e Irám, po
lo que o poder das companhias era imenso. 

Para intentar faier-se fortes e combater o 
poder destas empresas, o ministro de Arabia 
Saudí para assuntos do Petróleo fundou em 
1960 a OPEC a que aéleriu Venezuela. Ao 
come\:o as companhias petrolíferas nao lhe 
figérom muito caso na seguranr;a, que rell!:a~ 
taria por desfazer~se co-

A finais dos anos 60 Libia estava governa~ 
da pelo decrépito Reí Idris cujo regime era 
conhecido como o "Dáme Dáme" pola 
grande facihdade para mercar aos seus mi~ 
nistros e altos funcionários; a COITUP\:ªº era 
tal, que as companhias petroliferas conse
guiran que o petróleo líbio ficasse fora dos 
acordes da OPEC continuando com a apll
car;ao do beneficio sobre o pre\:O no merca~ 
do, pelo que estavam a merce da manipu~ 

lar;ao das grandes em
presas petrolíferas. Em mo tinha sucedido em 

outras oca§i5es nas que 
os países Arabes quige~ 
ram fazer, umha frente 
comum. Mas esta vez, 
nao contároin coma in~ 
teligencia e a tenacida
de de T ariki, que nao 

'P . ara intentar 
1969, Muammar Al 
Gaddafi e um fato de 
joves milltares derro
cam o Rei Idris e ins~ 
tauram um govemo re
volucionário. 

. tardaría em impór- lhe 
ás- multinacionais os 
acordos chamados 50~ 
50 em clara referencia a 
explorar;ao a partes 
iguais, e o sistema de 
pago por Royalties, polo 
que as rendas dos países 
produtores ia depender 
do pre\:o do petróleo, o 
que os obrigava·a terem 
umha garantia sobre o 
pr~r;o e isto significava 
que as grandes compan~ 
hias deixariam de poder 
manipular os prer;os ao 
seu antojo e beneficio. 

Venezuela há lograr ca~ 
rregar ás companhias 

fazer..-se fortes e 
-combater o poder 
destas empresas, 

o ministro 
de Arábia Saudi 

para assuntos 
do petróleo fundou em 

1960 a OPEC a que 
aderiu Venezuela" 

Em Irak chega ao po
der o Conselho da Re
volur;ao com Husseim 
e Hassam Bakr. Em 
Argélia triunfa o FLN 
com Bumediam . To~ 
dos eles olhavam com 
admirar;ao, a Nasser e 
unia~os a proclama: 
"Pobres e Descalr;os, 
mas com· N asser". 

Com eles chegou o 
processo de nacioing.
lizar;ao e as empresas 
inglesas e americanas 
perdem a explorar;ao 
do seu petróleo. Ja~ 
mais lho perdoarám; 
Gaddafi convertéu~se 

USA que operavam no seu território um 
imposto do 60% sobre os seus beneficios. 
Definitivamente Tariki tinha consolidado 
a OPEC e converte~se num Fanático Anti~ 
Ocidental para as grandes companhias e os 
govemos USA e Británico. 

num terrorista desalmado e Husseim num 
ditador odioso, aniquilador do seu povo. 
Os dois sao objectivo militar de primeira 
orde para os USA e Británicos, os grandes 
libertadores e defensores da democrácia 
no mundo, os que apoiam a oligarquia que 

govema os países árabes como se fos em 
umha quinta privada. Os que invadirom 
Coreia, Vietname, Granada, Panama, Cu
ba, Guatemala, Nicarágua, Salvador, o 
que aj udarom a Pinochet, Videla, tr e -
ner, e mantivérom a Franc n p der du~ 
rante 40 anos. O que utilizaron a b mba 
atómica em Hiro ima e Naga áqui ... 
que pr vocarom na hi tória da Humanida
de um genocídi sofrido por milh e d 
er humanos. 

Em, 1990 o povo iraquiano r clama um te~ 
rritório que hi toricamente c n id r eu, 
Kuwait, governad p r umha (( ligarqui 
encantadora" e cuj petróle é xpl rad 
pola Kuwait Oil Co. (KOC), pr pri dad 
da B.P. e da Gulf a part iguai . 

Os americanos e británicos, tinham qu re
cuperar esse petróleo, e dirigcm um ataque 
apoiado palas "democrácias do mundo liv~ 
re". Chamarom-lhe "Tempestade no deser
to" e provocou a marte de milhare de pe -
soas inocentes; depois chegou o bloqueio e 
600 mil crianr;as tenhem morto pola sua 
culpa. Bush é um herói americano e dorme 
Feliz no seu grande rancho, coidando dos 
seus netos "rubiecitos". 

Agora um decepcionante Tony Blair e 
Clintom com problemas de bragueta que~ 
rem liquidar mais umha vez, o odioso 
Husseim, ao tempo os Gloriosos Martires 
faram turismo praticando o tiro ao ira~ 
quiano. Tudo porque querem registrar o 
palácio do presidente, como se da Casa 
Branca ou do 1 O de Downing Street se tra~ 
tar, em busca de umha hipotética arma 
química que pode causar a morte d~ hu~ 
manidade . Entrementres continuam a 
apoiar aos bons do filme, os sionistas, que 
por cerro, nao tenhem a bomba atómica, 
e nao massacram como os nazis ao povo 
Palestino.• 
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A reprodución nos xornais desta imaxe, dun cidadán iraquiano nun camión consumido polo lume das bombas norteamericanas, estivo proibida durante vários meses nos EEUU ao considerar as autoridades que 
pol1ia en cuestión a lexl1imidade do a1aque. · • · K6.NNETH JARECKE 

De como o-control económico dun país convértese nun proceso de liberación 

Manual para concenciar á opinión pública da ne<esidade .dunha guerra 
A guerra con lrak era hai uns 
dias "inminente e necesária para 
garantir a paz , a liberdade e a 
seguridade dos nasos fillos no 
século XXI", segundo o presiden
te de Estados Unidos Bill Clinton. 
Pero a opinión pública non vai 
por ese camiño , nen no seu 
mesmo país, onde un de ·cada 
dous entrevistados amosan a 
sua disposición a unha solución 
que non pase polo bombardeo. 
Incluso a secretária de Estado 
Madeleine Albwrigth non está 
sendo ben recebida polos estu
dantes universitários estadouni
denses cando intenta convence
los do inevitábel . O acordo da 
ONU bota por terra de momento 
o convencimento de que as bom
bas son necesárias. Sen embar
'go, os méios de comunicación 
continuan a ser o espello das in
tencións estadounidenses, como 
xa acontecera hai sete anos, e 
manteñen unha calculada ambi
güedade sobre o acorde. 

O mao e o bon. Como en to
dos os conflitos nos qué os 
méios de comunicación van xo
gar un papel fundamental de 
trasmisión de información a todo 
o mundo,. hai que agachar as 
causas reais dos ataques. Na 
Guerra do Golfo de 1991 a xusti
ficación estaba na invasión e no 
terríbel rostro de Sadam, que 
por si só reflectia a sua condi
ción de ditaddr. A fortaleza de 
lrak en Oriente, a sua postura 
belixerante co imperialismo eco
nómico e a posibilidade dun 
maior control do o petróleo da 
zona coa anexión de Kuwait 
eran as claves para a Guerra. A 
condición de Kuwait como ünha 

terra vendida ás compañias pe
trolíferas estadounidenses non 
se explica nos méios convencio
nais, como tampouco se explica
ba o poder de lrak se os beñefí
cios económicos obtidos coa 
anexión eran reinvestidos no 
próprio país. Na televisión, lrak é 
ese país de fanáticos que saen 
á rua a defender ao ditador inex
plicabelmente . Do lado de Sa
dam, só irracionalidade en frag
mentos, fervor relixioso e políti
cos que aparecen como mafio
sos. Do lado estadounidense, a 
seriedade de Clinton mencio-

. nando a xustiza e a liberdade. 

Existen outras opinións pe· 
ro non son as válidas. Até 
agora sábese que Clinton queria 
atacar porque non via outra sai
da. Sadam exorta a cidadania a 
resistir e os israelis fornécense 
de máscaras anti-gas frente a 
un posíbel ataque iraquí. Tamén 
os palestinos quéixanse porque 
queren máscaras. Semella non 
haber saida. Pero hai outras 
opinións que discrepan total ou 
parcialmente da.saida bélica; in
cluso algunhas tan "prestixio
sas" como a de governantes eu
ropeus, caso das reticéncias ru
sas e francesas. Chirac ven de 
entrevistarse co xefe da diplo
m ácia iraquí. E Kofi Annan 
arríncalle unha proposta de paz 
a Sadam. Como se come a in
minéncia dun ataque coa dispo
sición de Sadam a recebir ins
pectores da ONU? Como casa o 
perigo iraqui co acorde con Kofi 
Annan? Minimizar as posturas 
apostas é unha opción; desta 
vez resultou máis difícil silencia- . 
las xa que non hai· o quorum r)e~ 

cesário nos foros políticos e, co
mo indicaban os inquéritos, un
ha alta porcentaxe de estadou
nidenses non entendian as cau
sas explicadas por Clinton para 
atacar. 

De calquer xeito, hai seis anos 
tampouco habia predisposición á 
guerra e conseguiuse cambiar a 
opinión pública a traves dunha 
forte campaña co xustificante 
dunha "agresión brutal". Agora 
que non se tala de agresión, fála
. se dun ditador que viola os acor
dos asinados ao perder a guerra. 
Estamos noutra fase; se foi im
perdoábel que 1 .400 xornalistas 
se desprazaran a Bagdad en 
1991 para non dicir nada, agora 
ostentan a verdade pero comuo
gan coas necesidades de Esta
dos Unidos. A filosofia resumíaa 
un comentarista tan sincero co
mo preocupante nunha recente 
tertúlia radiofónica nocturna. "Se 
non se tivera bombardeado lrak, 
o control do petróleo estaria ago
ra nas suas mans". O tema mo
rreu. Chámase mímese do xor
nalista coa causa e os síntomas 
incubár.onse de abondo no ata
que de 1991, segundo te.rmo 
acuñado polo xornalista belga 
Michel Collon. 

Chamarlle alegria a non 
terse en pé. A forza da lingua
xe fai miragres e é parte da es
tratéxia político-militar xogar c;;o 
vocabulário: "daños colaterais", 
. "di reito internacional", "operación 
cirúrxica", e os "arsenais" de Sa
dam. Todo vale para facer que. 
os cidadáns éomunguen con ro
das de muíño. Como recolle Mi
chel Collon no seu libro O/lo cos 

. ~ .... "" ... r , • 

media hai todo un listado do que 
se debe dicer e do que non para 
talar das nubes mentres caen as 
bombas .. Se se trata de lrak, dise 
as tropas de Sadam, se do que 
se fala é dos Estados Unidos, hai 
que referirse aos marines ameri
canos; substituirase matar civis 
.por producir danos colaterais e ti
rar bombas sobre seres huma
nos como unha saida dun avión. 
Os depositas de auga e as esca
las pasan a ser (só en lrak) apa
rato militar-industrial. 

Dos efectos colaterais á cita · 
non confirmada de Sadam 
Hussein. Xa postes a non ter al
ma, os Estados Unidos, ao con
verterense no· subministradores 
de información, recurren á menti
ra despois reflectida _nos méios · 
de comunicación. Os feitos van 
encadeados: en 1990 lrak invade 
Kuwait, desafia á orde mundial e· 
esa infracción fai estoupar unha 
crise no Golfo. Daquela rachou o 
equilíbrio informativo e fixo que b 
Golfo fose familiar. Até enton era 
o parente pobre que vemos cada 
cinco anos e do que sabemos 
que ten unhas costumes diferen
tes ás nasas. Agora non hai inva
sión, pero ·sadam Hussein ten 
unha marea de armas químicas 
agachadas en pazos dos que 
non se coñece a ubicación. A 
sua poténcia real debe ser pode
rorísima tendo en conta que xa 
en 1991 era o cuarto exército do 
mundo. Non se mencionaba a 
poténcia armamentística do vici-
ño Israel. · 

Na recente visita de Kofi Annan 
a lrak., da que o secretário da 
ONU levou o princípio de acor-

do, os méios de comunicación 
non as tiñan todas con eles res
peito a que Sadam aceptase un
ha cita con Annan. Incluso coa 
ameaza dun bombardeo, os ira
qu is seguían. senda informais; 
apredouse certa decepción nas 
axéncias de información ao po
ñer Sadqm traxe e garavata pa
ra recebir a Annan. Como os 
eufemismos malintencionados, 
as mentiras tamén son útiles. 

Ninguén morre na guerra. 
Entre tanto barullo de invasións, 
armamentos agachados, tormen
tas do deserto, misis patriots e 
operacións limpas e curtas, ché
gase a esquecer que a marte é a 
consecuéncia máis directa da 
guerra. Nunca se soubo con cer
teza o número de persoas que 
morreron na Guerra do Golfo pe
ro Clinton xa tiña unha cifra para 
o futuro bombardeo: 1.500 ira
qui~. Segundo Collon, para os 
Estados Unidos é rendábel infor
mar. de que a guerra vai ser bre
ve ainda que se teñan que desdi
cer. Sempre se poderá xustificar 
despois pola "necesidade". 

O que si saben é que os mortos 
non quedan ben pola televisión e 
a cobertura informativa do ante
rior conflito foi unha mostra da 
aprendizaxe do Vietnam. Non 
houbo imaxes en prensa escrita, 
nen na televisión, de ataques ci- . 
vis, nen do seu padecimento. Os 
xornalistas estaban lonxe do so
frimento, as imaxes que saian do 
control do Exército non serian 
transmitidas e a mellar ocupa
ción, tal como titulou nun periódi
co xaponés, foi tomar unha copas 
mentres bombardeaban lrak.+ 
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A Consellaria e a Asociación d~ Afectados por Deficiéncias Hospitalárias agardan informes na percura 
dunha solución 

As notificacións de Sanidade · 
non chegan aos afectados polo fármaco contaminado 
-0- A. ESTÉVEZ 

. En tres dias máis de corenta 
persoas telefonearon á Aso
ciación de Afectados e Usua
rios da Sanidade ao darse 
canta que foran tratadas co 
radiofármaco infectado Pul
monate 11. Das notificacións 
que a consellaria de Sanidade 
se comprometeu a enviar aos 

· 450 afectados, non saben na
da na asociación da Coruña. 
Nen a consellaria, nen as aso
ciación s que asesoran aos 
afectados poden dar re.sposta 
ás suas dúbidas mentres non 
canten cos informes científi
cos que clarifiquen as posibili
dades de desenvolver a enfer
midade e o método para de
tectala, ainda por investigar. 

As · 450 persoas afectadas .es
tán na sua maior parte aquei
xadas do pulmón . Fixeron du
rante o ano pasado unha gam
mag rafia cun fármaco, o Pul
monate 11, do que Galiza rece
bira cincuenta frascos. Este 
medicamento estaba elaborado 
a base do plasma dun doante 
que tiña o mal das vacas tolas, 
unha versión da enfermidade 
de Creutzfeldt-Jacob, doenza 
dexenerativa con síntomas se
mellantes ao Alzheimer. Os 
frascos distribuíronse entre 
hospitais de Vigo, A Coruña e 
Ferro!, e utilizáronse a finais do 
pasado ano. Segundo o labora
tório Amersham, as autorida
des sanitárias de todos os pai
ses onde se distribuiu o Pulmo
nate están avisadas da conta
minación do fármaco desde 
Novembro. Aos responsábeis 
destes laboratórois· parécelles 
un número moi grande de afe,c
tados na Galiza para tratarse 
dun fármaco que se utilliza en 
contadas ocasións. · 

Foi ·un enfermo· británico quen 
teria contraido a enfermidade 
de Creutzfeldt-Jacob a través 
de carne infectada. Despois te
ria doado plasma a partir do 
cal se elaborou o Pulmonate 11, 

· distribuído por toda Europa. No 
caso do Estado Español, hai 
unha lista de máis de oitocen
tas persoas tratadas co fárma- -
co, das cales 450 son galegas. 
Os médicos encarregados de 

· seguir a enfermidades de 
Creutzfeldt-Jacob na Galiza 
aseguran que se .trata dun mal 
transmisíbel pero non1 contaxio
so. A diferéncia estriba a· que 
no caso da trasmisión da en-

. fermidade polo sangue as posi
bilidades son practicamente 
nulas, e consecuentemente ta
mén ao tratarse de plasma. 
Casos .contrários serian trans
plantes de córnea ou de hor
monas de crecimento. 

A dificUltade, segundo os neu
rólogos Alfredo Robles e Car
men Navarro de Santiago e Vi-

Os neurólogos especialistas na mal das vacas tolas sinalan que non se pode tratar até que se manifesten os primeiros síntomas: 

go respeitivamente, estriba en 
detectar a enfermidade. Ao ser 
transmitida por unha partícula 
proteica en tro~ues dun virus e 
por inoculación dos tecidos, 
non hai análises. Carmen Na
varro, xefa de Anatomía Pato:
lóxica do hospital do Meixoeiro, 
sinala que non hai probas para 
detectar este mal antes de que 
se dean os síntomas, que po
den tardar ·dez anos desde a 
contaminación. · 

Non hai acorde entre consella
ria e expertos médicos no se
guimento dos 450 afectados na 
Galiza. Mentres o departamen
to que dirixe Hernández Ca
chón reitera que deben ser tra
tados polo set:J médico no cen
tro no que se lles administrou o 
fármaco, Carmen Navarro sina
la que non é o acorisellábel. Ao 
tratarse dunha enfermidade de 
difícil detección, deberia ser un 
especialista o encarregado de 
seguir aos pacientes, segundo 
a doutora. 

Dous afectados 
d~staparoli o caso 

Pero na consellaria de Sanidade 
seguen a consigna dunha trans
misión da enfermidade "hipotéti
ca e teórica", que os levou inclu
so a ocultar o caso durante uns 

meses xa que en Novembro re
ceb iron a orde de retirada do 
fármaco. Os neurólogos espe
cializados no mal de Creutz
teidt-Jacob amosáronse partidá
rios de dar información e sen 
embargo nos hospitais recebiu
se a orde de Sanidade de non· 
dar máis indicacións que as pre
cisas aos enfermos. 

A consellaria ásegura que se 
lles están enviando cartas cer
tificadas aos enfermos incluí-

dos na lista dos tratados con 
Pulmonate pero as cartas non 
chegan e as persoas con dúbi
das chaman aos seus hospi 
tais. Al i remítenos á consella
ria, onde , se consiguen ser 
atendidos, se lles di que será 
enviada unha notificación. Al
guns deles solicitaron un talé.
fono só para atender estas 
consultas. Na Asociación de 
Afectados por Deficiéncias 
Hospitalárias e Usuários da 
Saude tamén receben moitas 

A. Em1· 

Os orzamentos non minten 
Os orzamentos apresentados por un Govemo son os indicadores 
que mostran a ~ua verdadeira política. Non minten cando se Hes 
pasa o cotón e non embadurnan como as dúcias de libros brancos 
decorados por Fraga lribam_e, secadra por iso estaba ausente do 
debate parlamentar. Xosé António Orza, o conselleiro de Econo
mia, foi moi claro: non gosta nada do sector primário galego . Rá
challe as estatísticas do paro que mostrarian grandes logros se pui
dese adaptar a realidade dun hipotético país ás follas de cálculo. 
Como agora non hai a emigración pola que escapaban os números 
de desempregados e se cOlocaban n as cantas de divisas multiplica
das, a fórm-0la son. as xubilacións anticipadas e o peche das explo
tacións agrárias ." E, na vez de axudar aos sectores que tradi( ional
mente son competitivos , afirma que haberá axudas para abandono 
da produción (as tradicionais) e para as "explotación~ novidosas". • 

A. IGLESIAS 

chamadas. "Tratamos de tran
quilizar á xente pero hoxe por 
hoxe nen nós nen a consellaria 
pode dar razóns fiábeis. Hai 
que esperar por informes dou
tros paises e doutras comuni
dades autónomas", sinala Luis 
Nieves, un dos responsábeis 
da asociación. Aponta a exis
téncia dun catedrático de Far
macoloxia da Universidade da 
Laguna co qt..le están en con
tacto asi como dalguns espe
cialistas de Alematía. "Pero es
'te caso foi ut'lha surpresa polo 
que intentamos que as persoas 
que chaman non perdan a cal
ma e tamén oferecemos a no
sa colaboración á consellaria 
porque eremos que o importan
te é dar explicacións e buscar 
solucións", di. 

Na Asociación de Afectados 
por Deticiéncias Hospitalaria 
levan atendido a un 10% dos 
posíbeis afectados e · sinalan 
que non están recebindo as 
notificacións que prometeu a 
consellaria de Hernández Ca
chón . "Ternos constáncia das 
duas mulleres de Ferro! que 
destaparon o caso ao recebir a 
carta e de tres persoas ás que 
lle chegou un telegrama nos úl
timos dias. O resto dos afecta
dos non recebiron nada", sina
la Luis Nieves. • 
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A maioria dos retornados seguen descoñecendo a posibilidade de recuperar os cartas 

Un organismo federal suizo buscará 
as pensións esquencidas dos emigrantes 
-O- XAN CARBALLA 

Despois de máis dun ano de 
reclamacións sindicais e inibi
ción administrativa, os Segu
ros Sociais suízos decidiron 
encargarse de ofício da locali
zación das caixas de pensións, 
nas que emigrantes retorna
dos poidan ter fondos deposi
tados das pensións comple
mentárias para as que cotiza
ron, sen regulación legal, des
de finais dos anos 60 até 1985. 

O traballo de investigación do SIT 
de Xenebra (Syndicat lnterprofes
sionnel de Travailleuses et Tra
vailleurs) , que contou en Galiza 
coa colaboración da CIG, conse
guiu un primeiro obxectivo da sua 
reivindicación sobre os cartas es
q u en cid os dos emigrantes : a 
OFAS (Office Fédéral des Assu
rances Sociales), abre unha ofici
na de "Comptes oubliés" (Contas 
esquencidas) , que buscará as 
caixas de pensións ás que terá 
que dirixirse cada emigrante re
tornado para saber se deixou al
guns cartas por recuperar. 

O problema das pensións com
plementares (tamén coñecidas 
como Segundo Pilar ou Pensión 
Casa), foi ignorado até que sindi
calistas como o galega Xesus 
Gómez, tiveron que facer liquida
ción dunha destas caixas en Xe
nebra, comprobando que case 
duascentas persoas deixaran o 
país esquencendo -por descoñe
cemento- cantidades que aba
laban entre 100.000 e máis de 
1,5 millóns de pesetas. A procura 
destes beneficiários (galegos, 
portugueses, españois e italianos 
maiormente), conseguiu dar tras
cendéncia a un problema que un
ha vez levantado levantou grande 
interese para os emigrantes. 

A administración española ape
nas leva informado sobre estes 
cartos, ainda que a Seguridade 
Social e os servícios sociais dos 
concellos coñecen o problema. 
Uns impresos fotocopiados ser
vían para cubrir o expendente, 
pero a falla de información por 
unha banda, e a auséncia de in
fraestrutura n'os consulados suí
zos por outra, frustraron á maio~ 
ria dos solicitantes que non te
ñen certeza d.e que se faga un-
ha investigación exaustlva. · 

Dificuldade da búsqueda 

O problema que agora solventa 
en parte o governo suízo é o da 
localización das caixas. Sábese 
que se te.ñen constituido até ago
ra perta 13.000, polo que averi
guar a que corresponde a cada 
persoa retornada implica saber 
as empresas nas que traballou, 
localizalas e perguntar desde 
que ano constituiron un fondo. 
Con eses dados na man o traba
llador -toda vez que as adminis
tracións galega e española non 
ten un servício que realice de 
balde os trámites- pode dirixirse 
directamente á caixa localizada e 
iniciar uns trámites que salen du-

Xesus Gómez, sindicalista galego na Xenebra que puxo en a~rta sobre os cartos es· 
quencidos dos emigrantes. ' 

rar apenas un mes antes de re
ceber os cartas que puidese ter 
cotizado e que estarian produ
cindo intereses desque voltou. 

Apesar das solicitudes reitera
das, mesmo no Congreso dos 
Deputados a instáncias do BNG, 
a administración española non 
puxo nengun interese singular 
para informar publicamente des
tes cartos esquencidos. Ao igual 
que a Xunta de Galiza, houbo 
unha mistura pública de informa
ción entre as cotización de vellez 
e as complementares, o que pro
vocou que os consulados suizos 

recebesen por parte de -moitos 
emigrantes regresados todo tipo 
de documentación supérflua que 
saturou o funcionamento habi
tual das entidades diplomáticas. 

A nova situación adminstrativa 
suíza debería ser respaldada 
con medidas semellantes por 
parte das autoridades da Segu
ridade Social española e a Se
cretaria das Comunidades Ga
legas, máxime cando nos próxi
mos dias celébranse en Suíza 
eleicións para os CRE (organis
mos de representación dos 
emigrantes).• 

°!:' .... 

lmpre50 que serve oos emigrantes para contactar directamente coa Seguridade Social suiza. 

Cl<AS 
Office fédéral d assurance sociales 
«Compres Oubliés» 
3003 Beme 
Sui se 

Data (Le) ..................................................................................................... :·"····--·········· ···· ········ ······--·: ....... . . 

Haberes do segundo pilar (Pensión complementar) 
(Avoirs du dcnmnc pilicr) ' 

Señora ·. señore : 
(Mcd:am<:>. Mcssicun) 

• • • _lo 

.. \." . 
.Solicflolles información sobre o meus haberes do segundo pilar. Velar os meus.dados: .. :_ • 
Jo vou pric m'iníonncr sur mon ovoir du dcux~mc pilicr. Voici mes coordonnées: 

Nome e apelidos (Nom c1prénom:): ............................................................................................................................................ _ ............ . 

r;~;; ·;¡~ ·~;~~~~;~·~~~l~·;;.;::::;;·:·.::::::~·-::;::·.:·.::·.:::::·.:·.:·.:·.:::::-.·.::.=:::·.-.::·.:::.·.:-.·.~"""""" ""~.:-.:·.:~; ::.-.·.·.-~.::·.·;~:.-.-........... , ............. ~. 

Empresa 1 ...... ~ .. .. ..... : .................................. : ..................... Ano(s): .. ............ _ .. : ..................... .. ; ..... · ........ .' ...... ~. 
Empresa 2 .. ........... .. .. ......... ................... .... ... .. .................. Ano(s): .................................................. .............. . 

::::: :º -~-~~~~·~· ~~·· ·: ::::·:: .. ::::?~~ ·~.:~-~: ·.::~ ··T:: ·::~;··::~:~~~~~;~~~. ·- ·. :·::· :·.·. :::::::·.::·.:·_: .. : .. _:·.·.·.:·.: .. :.:· ... ·.::·.::·.:·_:._._._. -_-_·.·.:: 
J'ai 1J11v11illé en dans le canwn de Comme 

Perci!Jo unh\I rentaAVS,.ie touche une ron1e AVS: si O non O 

Percibo unha renta Al Je touchc une rt nlCAI : si O non O 

Percibo unha renta do segundo pilar: si O non O 
Je toucOO une rcnLC du dcuxi6mc pilicr 

Dirección: Adn:.ssc ............................................................................................................................ ......................................................... . 

Agrndecendo de antemán a sua atención, receban o meu saúdo: 
En vous rcmcrcianLC d'a,•ancc, je vous pric dágrécr, Mcsdamcs, Mc.ss icurs, me."i s.aludations distinguécs. 

ANOSATERRA 

Cacharro di que a Deputación de 
--Lugo non precisa. licéncias de obras 

Segundo o presidente da Deputación de Lugo, Francisco 
Cacharro Pardo, o organismo que dirixe non está sometido 
á necesidade de solicitar licéncia municipal palas obras que 
realiza "porque ten as mesmas competéncias que os conce
llos". Por' esta razón, considera que o marco legal municipal 
non é aplicábel (Deputación. As polémicas ·afiímacións, 
que situan á Deputación por riba da legalidade, prodúcen
se despois das numerosas denúncias que se formularon 
contra a corporación provincial e o seu presidente por fa
cer obras sen licéncia. Dentro destas práticas, a Deputa
ción chegou á. realizar algunhas obras públicas sen o co
rrespondente proxecto visado polo Coléxio de Arquitectos, 
algo que provocou denúncias desa agrupación ¡;>rofisional. + 

~an Fernández prepara 
unha moción de censura no Ferrol 

7 

Os conflitos na direita· ferrolá van camiño de 
converterse en crónicos. Despois dun acidentado 
mandado do actual alcalde, o popular Xan Blanco, un 
dos seus aliados políticos por momentos, Xan 
Fernández, de lndependentes por Ferrol, prepar~ unha 
moción de censura en compañia do PSOE. O BNG non 
apoia a moción e IE ten como obxectivo sumar os votos 
dos tres concelleiros de Esquerda Unida. Segundo Xan 
Fernández, EU e IF teñen coincidido en votacións - _ 
trascendentais. Ademais, o político ferrolán, para 
convencer a EU, asegurou que a meirante parte dos . 
v·otos do seu partido proceden da esquerda,_por iso, . 

· que EU non apoie a moción "significa renegar dos seus 
votantes".+ 

Mediocres resultados 
da fundación Hospital de Verin 
O modelo de xestión sanitário do Hospital de Verin atra
vés dunha fundación non serve para mellorar a eficiéncia 
nos tratamentos e unicamente conquire reducir os gas
tos, segundo a Asociación Galega para a Defensa da Sa
nidade Pública. Esta organización analisou a primeira 
memória do centro e comparou os seus recursos e resul
tados cos _acadados polo Hospital Comarcal de Valdeo-

. rras, que depende directamente do Servizo Galega de 
Saude, Sergas. A comparación confirma que que os re
sultados en actividade, calidade e uso eficiente dos -re
cursos é "mesmo inferior a outros centros de similares ca
racterísticas". Segundo a Asociación, o modelo das funda
cións "busca reducir os gastos" e en concreto o Hospital de 
Verin deriva o 7% dos ingresos de pacientes a outros cen
tros "ao seleccionar patoloxias con critérios económicos".• 

Francisco Vázquez propón ao PP 
un pacto sobre ~ mod~lo de Estado 
O secretário xeral do PSdeG-PSOE, Francisco Vázquez, . · 
propuxo ao PP un p·acto sobre o modelo de Estado para 
que o Senado "nQn sexa só unha cámara de . : 
represehtación territorial senón nunha palanca dt:! 
diálogQ". Veladamente, o alcalde da Coruña fixo unha 
. proposta que ten como obxectivo impedir que as. 
.rfacionalidades históricas teñan un marco de · 
negociación no Senado e que isto poda supor un. 

_ avancé no Estado autonómico. Para Vázquez, o PSOE 
ten·que facer oposición ao PP en cuestións que ~e 
r~firari á so~iedade do benestar, pero ten que pechar 
mas co ~artido Popular en todo o referente ao modelo 
dé Estado.+ · 

Meio A~bie~te prepara a clausura 
dos vertedoiros incontrolados 

. . 

Foi necesário'·que a Soéiedade Galega de Meio Am
biente, ~ogama, precisase da incoporación dos conce
llos galegas ao Plano de Resíduos Sóliaos Urbanos qa 
XUnta, para que a Administración galega decidira pór 

. fin ao problema dos ,vertedoiros incontrolados. Segun
do a Consellaria de Meio Ambiente, no país hai 800 fo
cos de vertido de lixo e dous de cada tres acumulan ta
mén vertidos industriais. Ademais, de todhs os verte
d9iros que hai, incluidos os dos concellos, só o de 
Compostela é controládo e en menor medida o de Ou
rense". Existe tJn plano para a clausura e selado de ver
tedoiros incontrolados, pero non hai onde depositar o 
lixo, xa que até o ano 1999 ou o 2000 non estará fun
cionando a incineradora de Cerceda. Segundo o presi-

.dente d~ Sogama, un 80% dos concellos sumáronse ao 
Plano de Resíduos, ainda que non precisou cantos de
les en realidade asinaron o contrato de adesión. Neste 
sentido, un plano de clausura de vertedoiros animaría 
aos concellos a ·sumarse definitivamente a Sogama. • 
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OPtNIÓN 

QALIZA, MÁIS PREXUDICADA 
POLO RECORTE FARMACÉUTICO 

PEDRO MARIÑO CAMPOS 

A;; prestaciÓns sanitárias n~ Galiza están 
condicionadas pola especial demografía, 
dispersión xeográfica, predomínio rural e 
avellecemento relativo: máis do 16% da 
poboación supe'ra os 60 anos. No caso· da 
prestación farmacéutica, o consumo de re
ceitas é reducido se o compramos con ou
tras áreas do Estado. O País ten un consu
mo de m~dicamentos que está un 30% por 
baixo da cifra que debería acaerlle á pro
porción demográfiéa galega. 

Nos últimos anos constatamos unha fase· 
de crecemento máis rápido que doutras 
comunidade pero ainda non acadou o ní-

. vel da média: O peso 
da poboación da Ga-

compra de certos medicamentos amais de 
constituir un erro grave, introduce un 
factor de distorsión na relación entre 
médicos e enfermos xa que se utiliza a 
medicina coma unha mercadoria e non 
coma un direito, un servizos social lm~ 
prescindíbel ou u artigo de primeita ne
cesidade, independentemente das posibi
lidades económicas de cada qaen. 

En Españá hi un prolema ~rónico do fi
nanzamen to das prestación sanitárias. 
Antes pagábanse con cargo ás cotas da 
Seguridade Social e despois da. Lei Xeral 
de Sanidade, a traveso básicamente-dos 

· orzamentos do Esta-
do. Pero -todas as co

liza sobre a do Estado 
é do 7%; o número 
de pensionistas re
presenta máis do 9% 
do coh-xunto de Es
paña. Por esta razón, 
a non gratuidade de 
certos medicamentos 
vai castigar compara
tivamente máis aos 
galegos. 

'O . número de 
munidaes consumen 
máis do que cotizan; 
as máis dotadas e de
sen vol vid as, coma 
Catalunya e Madrid, 
en gr¡ido superior; as 
atr.asadas nun nível 
inferior. Ora ese pro
blema non se. vai so
lucionar con apartar 
do recetário 864 me
dicamentos. 

pensionistas representa 
máis do 9.% do 

conxunto de España. 
A non gratuidade de 
certos medkamentos 

A opción -que agora, 
impón o Govemo Az
nar de reducir o gasto 
s,anitário pola vía de 
recortar a lista de es
pecíficos cobertos po-

. vat castigar 
comparativamente 
máis .aos galegas" 

Os oq;amentos sani
tários son insuficien
tes, defkitários, esca
sos, pouco realistas ou· 

lo seguro, parécese a 
que fora proposta por 
Abril Martorell hai 
atÍ.os e descartara o govemo socialista por 
várias razóns. Primeiro porque é un proce
demento que prexudica aos máis pobres e 
desfavorecidos e segundo porque sabemos 
que hai outros procedementos e outros lu
gáres de acción para acadar recursos. 

Os medicafi!.entos como produto _de con
sumo de calidade e de primeira necesida
de, constituen unha pres,tación de grande 
valor para o tratamento dos enfermos. O 
argumento de recortar as listas dos rece
tábeis para reducir o consumo é rotunda
mente falso porque ningún enfermp dei
xará de procurar 'as medicinas que lle son 
precisas. Os enfermos, en especial os 
pensionistas, non escollen o seu ·trata
mento nen os seus medicámento. Aco
módanse· ao que se lles receita e rascarán 
do peto as oito ou dez mil pesetas preci
sas para. pagaren as receitas antes de dei
xar o tratamento. 

esaxerados segundo 
quen goveme ·e q_uen 
emita o xuizo. O se
ñor Pujol pede que se 

financen con suficiéncia os servizos efec
tivos tran-sferidos e iso quer dicer que 
Catalunya gasta máis do que outros, ten 
máis dotación, plantillas de personal e 
material sanitário que o resto e ao cabo 
do-ano xera un défice maior. Quer que 
llo paguen. Por iso di que os orzamentos 
son irreais e-escasos e pédelle valentía ao 
señor Ministro para expli'car _a situación 
sanitária. 

Esquecida, atrasada e sen modernizar, Ga
liza foi finalemente acadando rnelloras pa
ra a sanidade pública pero ainda ten sen 
saldar a débeda histórica que a sitúe ao ní
vel de Madrid, Valéncia ou da media do 
Estado.+ 

PEDRO MARIÑO CAMPOS é cardiólogo e asesor de 
Sanidade do PSdeG-PSOE. 

A RESPOSTA MODERADA AO 
RAD.ICALlSMO DO P."P. 

·-:- J 

. Xunco Borrazás 

De hai uns anos a esta parte, tempo con 
forza, vimos observando como a modera
ción e o consenso presiden os xogos dos 
partidos políticos tanto en Galiza como na 
monarquía parlamentaria española, impos
ta desde a dictadura franquista polos mo-
derados do réxime. ' 

.Partíase dun eixo de poder ultrareaccio
nario e os corrementos ideolóxicos que 
as forzas da clandestinidade, ·e as oficia
listas, levaron a cabo tenderon sempre 
cara a reacción; nuns casos desde o re
valucionarismo ao progresismo; noutros 
desde o inmobilismo á lexitimación das 
urnas; desde a repre-
sión violenta e a tea-

moderación a ·que obriga o non dispoñer 
·de·maioría absoluta. 

Os intolerantes tenden sempre a impoñer
se sobre os tolerantes, isto é unha norma. 
Pero para os tolerantes debería ser tamén 
unha lección. A imposición dos tolerantes 
sería unha contradicción, pero a tolerancia 
das imposicións implica a mentalidade do 
escravo, e a negación é:la democracia. Mais 
coidado, as disxuntivas non sempre se re
solven optando, poden tamén negociarse. 
Un río limpo e un río morto non son o 
mesmo que dous ríos porcos. Un acordo 
entre postulados diferentes é sempre mellar 

que unha renuncia 
progresiva á ideas de 

tralidade falanxista á 
transición,- isto é, á 
salvagarda do básico: 
a dominación ideo
lóxica e económica 
da élite sobre a 
maioría. 

'O PP faise sitio 
co medo e a ameza, 

mentres que 

partida ata que o acor
do se produce de facto, 
porque as ideas agora 
coinciden. 

Esta última, sen em
bargo, é a canle habi
tual dos acordes entre 
as forzas políticas, ou 
mesmo nas nego
ciacións sindicais nos 
últimos tempos. En 
Galiza, o que motiva 
este artigo, a radicali
zación da dereita é 
pioneira e a modera
ción do Bloque pro
verbial. O PP faise si
tio co medo e a amea
za, mentres que ao 
Bloque prémiaselle a 
ductilidade cunha 
movediza cesión de 
espacio. 

Poís ben, a modera
ción é causa boa. 
Con ela emparéntan
se o respecto e a de
mocracia, a convi
vencia e a paz. A mo
deración é cousa boa. 
Pero a moderación 
como estratexia di
rectora é nefasta. A 

ao Bloque 
prémiaselle 

a ductilidade 
cunha movediza 

cesión 
de espacio" 

moderación como 
guía e obxectivo po-
de ser mortal para 
quen o propugne, es-
pecialmente para a 
élite que non ere no 
respecto nin na de .... 
mocracia, nin dá un peso pola conviven-
cia en paz .. 

A dereita española descubriuno, a UCD 
morreu disto, e o PP tras varias probatu
ras chegou ao poder cunhas doses de ex
tremismo que hai só uns anos serían im
pensables. Enmaráñanse os catro poderes 
(se contamos aos medios. E rnáis se con
tamos á lgrexa, os militares, as oligarquí
as financeiras ... ), lexitímanse holocaus
tos, ameázase con invadir outros países, 
saquéase o sector público e desguázanse 
os limitados avances que en cento cin
cuenta anos de loita conseguiran os tra
balladores e traballadoras. Todo isto coa 

É posible que vos preguntedes, ante a 
moderación sen límites d Bloque, a que 
obedece a volta de torca repre iva que 
trouxo a chegada á delegación do gover
no de Oiz Guedes, o piragüista. Cada v z 
que este lacaio de Fraga Iribame abre a 
boca ou descolga un teléfi n em nta 
terror entre a cidadanía, ataca a nv1-
vencia democrática u pr duce ferido , 
ademais de ofender a intelixencia. 

Xosé Lois 

Con el, e o seu pelotóns d p licía cc
gos que mallan en quen lle din e en 
quen os mantén cos impostes, o PP bu -
ca liquidar a ameaza que para esta fi rza 
supón a moderación do Bloque, malia a 
que a ameaza sexa máis movediza que re
al. O obxectivo é radicalizar aos na
cionalistas, provocar o seu extremismo, 
o cal é noxento por parte do PP; pero 
tampouco a estratexia da moderación 
sen fin fronte aos desmáns ultradereitis
tas debuxa un panorama acolledor. É un
ha estratexia fracasada. 

Tamén é falsa a afirmación de que o recor
te colócanos na mesma política qué outros 
paises de Europa. No Reino Unido, estu
dantes, pensionistas e embarazadas teñen 
acceso universal e gratuito a todos os me
dicamentos. T amén non podemos dar por 
certo que haxa 1,m nivel alto de fraude en
tre os médicos e pensionistas para falsificar 
o destino da medicación e se iso fose cer
to, non se solucionaria como se p-retente. 

A evolucion do gasto farmacéutico non 
xustifica unha medida tan drástica, e ain
da que houbese razón pára un recorte polo 
-crecemento do ·gasto, non vexo por que 
·deben pagalo os menos favorecidos, os me-
nos pudentes, os pensionistas enfermos. 
Por iso é inxusto o argumento do ministro 
Romai. ' 

A franxa de pensionistas que recebe máis 
de 50.000 pesetas por mes, representá 
máis do 71 % e a decisión de obrigalos á 

Arida por aí un chiste dun catalán, un 
vasco e un galego. O catalán esixe maio
res cotas de independencia; o vasco la
menta a lentitude das transferencias, e o 
gal ego afirma "N ós non nos podemos 
queixar". "¿Como?" preguntan os outros, 
"non vos 'irá tan ben, algún problema te
redes". Entón o galego repite: "Nós non 
nos podemos queixar". 

Cando a liberdade se criminaliza, só os cri
m inais son libres. Cando se criminaliza á 
maiorfa só hai dous camiños; foino así ao 
longo da historía: o sometemento e a desa
parición, ou a revolta. • 

XURXO BORRAZAS é escritor 
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Para o BNG oS problemas na economia están. producidos polo deseño político 

Ao PP moléstálle o sector primário por estar 
J sobredimensionado' 
-0- PAULA CASTRO 

Para criar emprego, o PP pro
po nse reforzar a base pro
ductiva asegurando que se 
van incrementar as aporta
cións ao sector primário, o 
que para o conselleiro "non 
significa que se faga coas ex
plotacións tradici<>nais, se
nón con outras novidosas". 
Este compromiso foi interpre
tado desde o grupo parlamen
tário do BNG como anúncio 
dun premeditado desmantela
mento do sector agrário, no
meadamente do sector lácteo. 

O portavoz nacionalista, Xosé 
Manuel Beiras, apresentaba no 
decurso do debate orzamentá
rio, unha proposta para a elabo
ración dun plano de emprego, 
partindo da evidéncia de que "os 
problemas primordiais da econo
m ia galega están na base políti
ca e non na base económica", 
xa que mentres se fala da nece
sidade de reestruturar sectores 
como o gandeiro, porque segun
do Orza "está sobredimensiona
do", demonstrouse nos últimos 
anos que ten capacidade com
petitiva dabondo. O grupo parla
mentário do BNG propoñia, xa 
que logo, un incremento de 
32.600 millóns de pesetas como 
esforzo suplementário para a 
criación de emprego, sen pór en 
cuestión os 53.000 millóns que 
xa figuran nos orzamentos a tal 
fin . Para a obtención desta canti
dade a fórmula prevista seria a 
de emisión de débeda pública 
por esa contia, prevéndose que 
nos próximos anos os impostas 
necesários se obteñan mediante 
a reordenación do gasto. 

En todo caso, Beiras destacou a 
necesidade de modificar os prin
cípios políticos sobre os que se 
asenta o deseño dos orzamen
tos, que definiu de "arqueoloxia 
económica", porque mentres o 
governo galego e central se
guen obsesionados pola conver
xéncia con Maastrich e a desre
gulación do mercado, dacordo 
coas teses neoliberais defendi
das por Reagan ou Bush , no 
resto de Europa trátase de recu
perar o estado do benestar. 

Segundo o portavoz nacionalista, 
un dos principais problemas da 
economía galega deriva da inca
pacidade do governo de Fraga 
para facer uso da capacidade 
normativa que lle outorga o Esta
tuto no que respeita a correspon
sabilidade fiscal e da sua actua
ción como simples executores 
das políticas deseñadas polo go
ve rno Aznar. De feíto, o novo 
marco fiscal foi mesmo criticado 
polo Defensor del Pueblo porque 
introduz importantes distorsións 
ao non recoller os cámbios so
ciolóxicos da estrutura familiar, 
nen ter en canta a situación na 
que se atopan os maiores, a mo
cidade ou os separados e divor
ciados. A reforma do IRPF cre
ba, ªº dicer do portavoz naciona-.. 
lista, a equidade, ''teria que apli-

Xosé Manuel Beiras e Pilar Garcia Negro, do BNG, no Parlame11to. A. PANARO 

carse sobre as rendas de capital 
e de empresa" e mesmo introduz 
elementos de desigualdade ho-
me-muller xa que grava menos 
ás parellas nas que traballa un 
só dos membros que nas que 
traballan os dous. 

ONGs para criar traballo 

Pola sua banda o PSdG-PSOE, 
que xa no debate de investidura 
anunciara a sua vontade nego
ciadora condicionaba, desta vol
ta, a posibilidade de diálogo a 
que o PP aprobara a sua propos
ta de plano de emprego. O porta
voz socialista, Emílio Pérez Tou
riño apresentou como alternativa 
un fondo de desenvolvimento lo
cal "que pode ser de 15.000 mi
llóns de pesetas ademais do que 
xa existe" e potenciar as ONG 

como fórmulas para criar novas 
postos de traballo. Para obter os 
fundos necesários para o plano, 
Pérez T ouriño propu_xo reducir a 
partida da TVG, os gastos de pu
blicidade das consellarias e rene-
gociar a débeda. · 

As primeiras palabras da inter
vención de Xosé Antón Orza di
rixí ronse a reiterar o seu com
promisG coa autononomia e a 
asegurar que "estamos a favor 
dun estado de corte federalizan
te". Sen embargo, nen ao longo 
do seu discurso nen nos pró
prios orzamentos se plasma un 
modelo económico que afonde 
na vertebración dunha verdadei
ra soberanía política e financiei
ra. Diante desta auséncia, Xosé 
Manuel Beiras sinalaba que se 
se prevé o artellamento a médio 

prazo de fórmulas federais, é 
imprescindíbel comezar a d~se
ñar un modelo de facenda com
patíbel con esta fórmula. 

O portavoz do BNG defendeu a 
necesidade de estabelecer un 
modelo de financiamento que 
facilite a converxéncia cara o 
deseño territorial. Un deseño 
que tampouco se artella no que 
teñen configurado Aznar é Pu
jol, porque "cria problemas na 
capacidade de ingreso e racha 
a solidariedade e equidade terri
torial" a consecuéncia da "refor
ma reaccionária do IRPF", cun
ha pretendida corresponsabili
dade fiscal xeralizada e sobre 
todo porque a consellaria de · 
Economía e Facenda funciona 
como "unha oficina periférica a 
nível de estado".+ 

miopia, reducción de pro, 
minéncias nasais, comba, 
te das alopécias temperas. 
Son cousas moito máis 
apropriadas para teren tra, 

· tam.ento médico á con ta 
da Seguridade Social. 
MesmG seria recomendá, 
bel incluir dentro destas 
prestacións as visitas aos 

D esp~is de corenta .e 
moitos anos cot1, 
zando á Seguridade 

acial, Manuel Fraga ten . 
que pagar ·do seu pecúnio 
un masaxista profisional 
que o manteña en forma. 
A complexa e masificq.da 
rede sanitária pública, a~ 
custosas Fundacións hospi, 
talárias e os elegantes Cen, 
tras de Saude non son 
quen de lle oferecer ao 
Presidente da Xunta as 
prestacións adecuadas para 

· salóns de beleza, masaxes, 

·Medicína·:práCticá , ~"i:~'r~~::n:~:;:, ~~ºe'::~'..:~ 
· bravu e sexo. 

lle curar as doenzas. A fal, 
ta de cobertura médica é 
suplida cos recursos utilizados: desqe sempre polo 
comun dos mortais: unha visita .ao Pichón de Lalin, 
curandeiro especializado na detención do desgaste 
de osos. Unha dúcia de candeas ao San Bieito, avo, 
gado nas doenzas da vellez. unha cea na de Carmi, 
ña con todo o parco posíbel e unha receita de vi, 
ños e licores sen recortes orzamentários. 

A sanidade debería atender gratuítamenté eses pe, 
quenos pormenores que fan felices á maioria dos se, 
res racionais. Agrandamento de pene, erguementos 
mamátios, eliminación de caries, coidado dos pes, 
supresión de gorduras ou michelins, curación da 

O resto son parches para 
cando xa non hai remé, 

· dio. Co agravante de engadirlle ás enfermidades in, 
curábeis e dexenerativas o calvário de ter que 

- aguantar a burocrácia, boas palabras e propaganda 
que teñen montado os danos do sistema sanitário. 
Millares de voltas do médico de cabeceira ao espe, 
cialista, interminábeis horas en salas de espera, pro, 
bas analíticas confusas e sen resultados claros, obri, 
gatoriedade de compartir cuarto cun queixoso ter, 
minal ou deixarse auscultar a próstata por un facul, 
tativo en canto che fala do mal que o fixo un tal 
Caminero. Todo iso para · rematar cun lacónico 
"nón hai salvación e, se quer uns medicamentos 
para ir tirando, vai ter que paga los".• 
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Fraga vai de festa 
Como un desprezo cara o 
sistema democrático e "á 
própria institución parlamen
tária" interpretábase a ausén
ciá. do presidente da Xunta 
no debate dos orzamentos 
do ano 1998. Manuel Fraga 
lribarne, na vez de asistir á 
sesión plenária na que se da
ba canta dos princípios políti
cos sobre os que se deseña
rán as liñas económicas que 
rexerán a próxima lexislatura, 
preferia asistir á festa de 
inauguración da nova sé- da 
Comunidade de Madrid. A 
falta de interese palas inter
vencións qos representantes 
da soberanía popular fo i xe
ralizada nas filas ·populares. 
Durante a intervención de 
Xosé Manuel Beiras só esta
ban presentes na Cámara 16 
deputados e 5 conselleiros. 
Isa si, á hora de rexeitar as 
enmendas dos grupos da 
oposiciól'l se.ntábanse todos 
nos seus esc3:nos para 
votar.+ 

Guerreiro é . . , 
a opos1c1on 
Todas as propostas apre
sentadas polo PSdG-PSOE 
foron até o de agora ·respal-

. dadas, como exixe o guión 
eleitoral , polo grupo mixto. 
Sen embargo, Anxo Gue
rreiro parece non ter claro 
quen governa e se son opo
sición ao PP ou ao BNG. 
Por iso cando sae ao estra
do na vez de dLrixirse aos 
populares fala para Xosé 
Manuel Beiras. Durante o 
debate dos orzamentos o 
portavoz nacionalista de
fendeu ·a neces,ipade de ar
te la 11 ar un modelo fiscar 
acorde coas necesidades do 
estado federal cara ao que 
se camiña,. que dote- de so
beranía política e económi
ca ao país. Na sua réplica 
Guerreiro centrou a sua in- -
tervención só en contradecir 
a Beiras -explicándolle que 
"toda a esquerda ebHopea 
reclamamos a harmoniza
ción fiscal, non soberanía".+ 

Orzamentos · 
continuistas 
O conxunto dos· grupos da 
oposición criticaron que os 
orzamentos son continuistas, 
pero no PP non ac¡;iban de 
porse de acordo. Segundo o 
conselleiro de Economía, Xo-· 
sé Antón Orza, a oposición 
equivócase porque non se 
poden definir como tal "nen 
do ponto de vista técnico, 
nen presupostário nen estra
téxico". Sen embargo para o 
deputado popular, Xosé ·Ra
món Barreiro, si que o' son, 
porque "así o demahdou a ci
dadaniá galega ao renovar o 
mandato do PP". Se nen se
quer no estrado, de cara ao 
público, son capaces de de
fender as mesmas teses, a 
saber o que estará pasando 
dentro do partido.• 
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O NECESÁRIO XIRO DO BN-G 
AOCENTRO 

MANuEL VEIGA 

Alguns amigos do nacionalismo actual reclaman un 
xiro do BNG ao centro ou ~entro esquerda. Ou 
máis ben haberia que dicer que este corremento ás 
~onas momas do mapa político non se reclama, 
simplesmente hai quen o considera inexorábel n·o 
camiño que conduce a ocupar, eleicións mediante, 
a presidéncia do pazo de Raxoi. A ecua~ión que dá 
orixe a este ponto de vista non poderia resulta_r 
máis sinxela: se hoxe o BNG canta con catrocentos 
mil votos, o que representa a sua primada na es
querda, e para govemar cómprenlle oltocentos mil, 
será necesário roubar a metade dos que ten o PP a 
fin de sustituilo no govemo. Facendo un pouco de 
socioloxia eleitoral, engá
dese que a bolsa de votos 
maioritária está, aqui e en 
calquer parte, no centro do 
escenário político. Por iso 
todos os partidos que pre
tenden governar, con inde
pendéncia· das suas orixes e 
sempre· e cando renúncien 
a un tan respeitábel· como 
inú'til testemuñalismo, de
ben evolucionar én dire
ción a esa agulla da balan
za. Fin da teoría. 

Ímonos atrever, con todo, 
a plantear algunhas per-
guntas, aindp. que só seña 

mo é o q~e aplican a UE e os Estados Unidos ao 
gravar a entrada nó seu mercado interior de auto- -
móbeis xaponeses. Hai quen di incluso que a eco
nomía globalizada é unha economia planificada, 
onde se contabiliza o número de trae.tares que Eu
ropa vende a Marrocos e o número de merluzas que 
as comercializadoras europeas mercan aos pescado
res norteafricanos. En fin, o panorama empeza a 
complicarse e as dúbidas a medrar. Que papel ten 
Galiza en todo is to? Debe reducir povoación agrá
ria e deixar as províncias do interior desertas, pero 
con que fin? A cámbfo de que? Saben os que tal 
defenden que a povoación agrária galega baixou 

A PANARO 

nos vinte últimos anos á 
metade pero non mellorou 
a sua_ produtividade? Non 

· decian que a clave estaba -
en reducir povoación? Ou 
é que o problema ven por 
outro lado, quizá polo mo
delo de explotación que se 
debe implantar, no canto 
da supresión pura que, 
ademais, non abriga -nen 
sequer lle permite- moder
nizar e rentabilizar as suas 
explotacións aos que que
dan? 

porque a ciéncia sociolóxi
ca non se remata con dez 
liñas. En primeiro lugar, 
que é o centro político ou 
o centro esquerda? Para 
non ir directamente a abs
tración, comecemos por 
observar que nese ámbito 
se moven desde Clinton a 
Jospin, pasando por Almu
nia e Blair. Todos eles es
tán de acordo en que o li
beralismo económico é ne
cesário (] ospin con algun 
matiz), a moed.a única im
prescindíbel, a povoación 

'O liberalismo 
que qs países do Norte 
exiben como doctrina 
non sempre é aplicado 

Facendo todas estas pergun
tas vemos que a resposta 
non é <loada, pero sentimos 
tamén que estamos máis 
perta dela. Pois acaso non 
se trata de arranxar os pro
blemas da maioria da povo
ación en lugar de manter
nos apegados a pouco viá
beis e desfasados ideoloxis
mos? Seria nefasto que un
ha vez liberados· da retórica 
de Politzer caísemos no re
cetário de Fukuyama. 

na ~ua própria casa_, 
ond~ en ben de ocasións 

fan gala dun sólido 
. . " protecc1on1smo Dixo algun comentarista 

de pi:ensa, non nacionalis
ta, que o BNG fuxia ulti:
mamente dos debates teó
ricos e que facia unha po
lítica a pé de terra ou a pé 
de obra. Quizá tivese ra-

rural excesiva (e non se re-
firen a Galiza, senón aos 
seus respeitivos países on-
de non hai en nengun caso 
roáis dun 7% de campesiños) e o sector público, 
desde a indústria, até a sanidade, pasando pola 
educación, recortábeis. Todos eles ceñen en conta 
os problemas da clase média e dos sectores popula
res, incluso dos parados, e recoméndanlles, para 
solventar a sua situación, acrecentar a iniciativa e 
deixar de fiar dos subsídios públicos. Nesa liña o 
Estado promociona cursos de formación, pero non 
gosta de dar salários gratis a desocupados, mulleres 
solteiras con fillos (como ven de facer Blair), imi
grantes, etc. Resulta, sen embargo, que Galiza non 
é Fráncia, nen Inglaterra. A moeda única que pode 
ser boa nos países· centrais de Europa (mália que 
tamén na Alemaña haxa parados que o discuten), 
non o é tanto nunha nación que non se encontra 
coas mesmas condicións de partida para poder 
competir en igualdade. O recorte público é ainda 
máis nefasto nun país como Galiza que nunca che
gou a gozar do Estado de benestar dos países cos que 
é comparado e iso tanto pola falta patente de be
nestar, como pola falta de Estado, é dicer dun po
der político que servise tanto de defensa -a mem
brana da ameba da que fata Beiras- como de orga
nizador Clo aparato produtivo interno. Ainda roáis, 
poderia resultar que o liberalismo que os países do 
Norte exiben como doctrina ante o mundo non 
sempre é aplicado por eles mesmos na sua própria 
casa, onde en ben de ocasións fan gala dun prote
cionismo de sólidas raíces. Hai protecionismo nos 
keiretsu xaponeses e haino nos Estados Unidos. A 
política de pedidos militares por parte do Estado 

, norteamericano realfaase co crittl-io, loábel por 
certo, de potenciar certas zonas deprimidas do país, 

-favorecerido, ali onde o governó federal xulga con
veniénte, a instalación de indústrias bélicas que 
funcionan através da demanda estatal. Protecionis:.. 

zón e ese seña o acerto do BNG e a clave da sua 
condición de forza que se cadra rriellor entende as 
necesidades contemporáneas. Non se trata de con
dear á teoria, senon de levantala a partir de bases 
próprias e para resp,onder a necesidades tamén 
próprias. Non se trata tampouco de illarse (vade 
retro), pero si d~ desconfiar un pouco dos Guiller
mos de la Dehesa ou dos -xa nun plano máis rudi
mentário- Gonzalos Femández, que veñen a Gali
za a comer nécoras a cámbio de oferecernos un 
pouco do seu . elixir neo liberal, mercado de saldo 
na city londinense. En Bruxelas seguen crendo que 
o granito Porino é de Carrara e non do Porriño e 
non houbo até agora nengun deputado nado en 
Galiza que o denunciase. Estamos, xa o dixo Bei
ras na última campaña eleitoral, ante un problema 
político, máis que económico. Se o BNG é capaz 
de responder ás necesidades concretas que plantea 
a maioria da povoación galega (que non coñeceu 
nos anos sesenta a Patricio Lumumba, pero tam
pouco coñece hoxe .a Popper) non cabe dúbida de 
que, parafraseando a Castelao, este povo acabará 
confiando no nacionalismo. Porque -e volvendo á 
ecuación do princípio- para quitarlle catrocentos 
mil votos ao PP ·abonda con lembrar que esa bolsa 
eleitoral está formada en boa medida por traballa
dores de Barreras, cooperativistas .da Estra'da, la
bregos de Meira, -empregados flexibilizados e co
merciantes que pasan o tempo na porta esperando 
que entre un cliente. Ou é que alguén coida que 
os oitocentos mil votantes do PP son todos gr:;m
des empresários? Non será que a teoría do é.entro
esquerda é máis unha análise de superfície que un 
retrato da sociedade realmente votante e preocu
pada polo seti futuro? Non será que en vez de ir ao 
centro o que hai é que ir ao fondo?+ 

Licéncia 
para matar 
Suso de Toro previa unha lexis
latura de grande viruléncia par
lamentar, coa nova maioria ab
soluta do PP e co BNG encabe
zando a oposición. "Enganeime 
completamente -escrebe na re
vista GAM-: o periodo está a 
ser virulento, mais non hai du
reza parlamentar. O Parlamen
to está amordazado pola maio
ria do PP e hai violéncia física e 
moral contra a xente que pro
testa por calquer problema. 
Non é o BNG quen ataca ao 
PP, senon estes que mandan á 
policia contra a xente. 
Asistimos estupefactos a que un 
governo cree os problemas e os 
disturbios. Pasmoso. Levan a 
iniciativa política facendo as 
cousas roáis raras, os cidadáns 
non sabemos por onde nos vai 
cair o próximo pau, e a 
oposición vai a rastras, comple
tamente desconcertada, píden
lle á quen manda na policía, o 
delegado do Govemo central, 
que non ataque á xente e que 
non altere a orde pública". De 
Toro di que o caso do CGAC 
ilustra ben o proceso "Non che
gou con que a policía lles bou
rase senon que desde a Conse
llaria ameazan á profisionais 
que asinaron a protesta para 
que se retracten, ou non rece
berán encargos da administra
ción. Na semana do conflito, o 
xornal El Correo Gallego, 
deixando de banda toda ética e 
moral, lanzou contra a directora 
cesada acusacións de 
irregulariedades na xestión e de 
corrupción contra os artistas 
promotores da protesta. O po
der político usa a prensa homi
cida para disparar con pólvora 
do Rei, con diñeiro público, e 
con licéncia para matar. Fusilan 
moralmente aos mellares co 
noso diñeiro. Podemos calar e 
asubiar?. Pais terribel. Un que
ría viver tranquilo facendo cau
sas e conservando a dignidade 
mais non nos deixan e ternos 
que escoller ser uns vendidos ou 
uns desesperados".• 
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Líbrame 
<lestes amigos 
"No 87, o Governo de Fernan
dez Albor daba corbetura a toda 
a Plataforma do Leite que se 
opuña non só á supertaxa 
senon ás cuotas do leite que 
agora defenden", lembra Fou, 
CE, voceiro do SLG. ''Naquil 
ano, a sede da Plataforma e as 
mobilizacións, convocábanse 
desde a sala e da Consellaria da 
Presidéncia. O presidente do 
Partido 'Popular de A Coruña, o 
actual ministro Romai Becca
ria, xunto ao conselleiro Ruiz 
Fidalgo, encabezaron unha ma
nifestación multitudinária con
tra as cotas. Aquil ano sacáron
se os tractores en toda Galiza e 
Cuiña saiu montado nun trac
tor en Lalín, preci amente a 
cortar e interromper a 
circulación. Cando as tractora
das do 90, o alcalde de Lalín 
aira repartir bocadillo nunha 

moto. Que cambiou ag ra? 
Simplemente que en Madrid 
hai outro govemo; agora tán 
os amigos e xa non podemos 
reivindicar. Mentres g vernou 
o PSOE en Madrid, tiveran un
ha actitude e agora outra. Para 
amigos como o que ten o PP 
en Madrid, sobran inimigos. • 

Parados 
no aniversário 
Osvaldo Bayer refírese no 
PÁGINA 12 de Bos Aires ao 
150 aniversário do Manifesto. 
''No canto da erudita análise de 
fracasos e intentos do pasado, 
non seria mellor falar da notí
cia que fuco tremerá Alemaña 
estes dias, o record absoluto de 
parados desde 1946? Trescen
to mil máis en Xaneiro que o 
mes anterior. Un total de 
4.823.000 parado na que nun 
tempo fora a sede central do 
sistema social de mercado. Un 
diário alemán liberal calific u 
esta realidade coma un pr á
xio d dor e incapacidade p lí-
tica. Comparand te edit rial 
co manifesto escrit hai éculo 
e médi , un e pr gunta uen 
escrebeu que. Analistas 
aproveitados do sistema, utili, 
zan o cumpreano d Manifi -
to para certificar que Marx e 
Engels trabucáronse a prede
ciren a autoliquidación da bur
guesía, pero o capitali mo de
mostrou que nunca dará ama
ñado o mundo senon que está 
no mellor camiño para destrui
lo, comezando polo indivíduo 
en todos os seus valores 
morais".• . 
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Existe o cooperativismo in
dustrial, o cooperativismo 
agrário máis frecuente, cen
trado na merca de produtos e 
noutros servizos e o coopera
tivismo máis ambicioso que 
pon en comun a explotación 
agrária completa, empezando 
pola terra. 

O que eu máis estudei foi este úl
timo que citas. Consiste en agru
par as terras de vários proprie
tários para explotalas conxunta
mente. Pénsase que útil para un
ha situación de minifúndio e teria 
as ventaxes das grandes explota
cións, sen provocar as desigual
dades que acompañan ás explo
tacións dun só proprietário, onde 
os demais son asalariados ou 
simplesmente teñen que mar
char. A comezos dos anos seten
ta criáronse noventa cooperativas 
deste tipo. Víñase sentindo unha 
forte necesidade de cámbios, pe
ro o certo é que as cooperativas 
só chegan a concretarse alí onde 
teñen impulso e axudas das 
Axéncias de Extensión Agrária ou 
do lryda, é dicer do Estado. De aí 
que a implantación destas coope
rativas corra máis en paralelo co
as comarcas afectadas polos pla
nos de ordenamento rural , caso 
de Negreira, Arzua-Melide, algun
ha zona da Terra Cha, etc. que 
pala influéncia dunha produción 
determinada, ainda que seña im
portante, como o é o leite nalgun
has zonas. 

Que conclusión se pode tirar 
destas experiéncias? 

Que é unha fórmula moi versátil , 
pero non unha receita miragosa. 
Son as circunstáncias concretas 
as que definen cada proxecto e 
as que fan que uns vaian adiante 
e outros non. Todo depende da 
organización escollida, que de
reitos teñen os asociados, que 
condicións, que forma de partici
pación . Tamén depende de se 
os sócios son absentistas que 
aproveitan para poñer as terras a 
producir e sacar un benefício , 
pensionistas que non poden tra
ballalas, emigrantes, agricultores 
que teñen a terra como única 
renda, en fin hai moitas variantes 
e poñer a todos de acorde nun 
proxecto organizativo non é doa
do. Tamén ten que haber un pla
no económico axeitado para que 
a cooperativa seña rendábel. A 
fórmula cooperativista non fun
ciona en abstracto , senón só 
cando se cumpren determinados 
parámetros e realmente serve 
para mellorar a renda. Nese ca
so si é posíbel provocar un cám
bio, sen custos sociais. En todo 
caso, hai que dicer que este tipo 
de cooperativismo é moi rupturis
ta. Entre a explotación familiar e 
esta hai un abismo. 

E a xente está aberta a estes 
cámbios profundos? 

A experiéncia revela que é posí
bel criar cooperativas, nas que 
se pon mesmo a terra en co
mún, botando abaixo o tópico 
de que os galegas teñen un 
apego indiscutíbel á proprieda
de particular. Tamén é certo que 
cando a administración deixou 
de impulsalas pararon de facer
se ; o que pon de manifesto a 
capacidade da administración 
para provocar cámbios fondos. 

Daquelas noventa, cantas se~ 
guen adiante? 

· Moitas tiveron problemas, ben 
porque os sócios tiñan intere
ses distintos ou ben porque as 
suas caracterí$ticas económi
cas facíanas inviábeis. Fracasa-
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-Manuel Jordán 
- ·:· __ 'O_ cooperativismo non aumenta porque ninguén ·sabe 

cal vai ser o fu tu ro da· agro' 

-0- M. VEIGA 

"É XA VULGARIDADE RECOÑECIDA CULPAR A FALTA DE UNIÓN, A DEBILIDADE DE CARÁCTER, A FALTA DE 

SOCIABILIDADE, OS MALES QUE SOFRE A AGRICULTURA", AF.IRMABA ALFR~DO BRAÑAS NO DISCURSO 

DE APERTURA DO CURSO 1892-93 DA UNIVERSIDADE. UN SÉCULO DESPOIS, UN ECONOMISTA, MANUEL 

JORDÁN VIÑA A AFIRMAR COUSAS PARECIDAS NA SUA TESE SOBRE COOPERATIVAS DE EXPLOTACIÓN 

COMUN DA TERRA. JORDÁN AVISA SEN EMBARGO CONTRA A CRÉNCIA DE QUE O COOPERATIVISMO SEÑA 

UNHA PANACEA. "TODO DEPENDERA, SINALA, DAS CONDICIÓNS E CARACTERÍSTICAS DE CADA CASO 

CONCRETO". MANUEL JORDÁN É ADEMAIS DIRECTOR DO INSTITUTO UNIVER~ITÁRIP DE-ESTUDOS E DE

SENVOLVIMENTO DE GALIZA (IDEGA), ENTIDADE QUE TEN PREVISTÓ ORGANIZAR p VINDEIRO SETEMBRO 

UN CONGRESO DE ECONOMIA DE GALIZA, BAIXO AS DIVISAS DO DESENVOLVIMENTO E A GlOBALIZACIÓN. 

ron a metade. Con todo, o sal
do, mesmo das que fracasaron_, 
non é negativo, porque moder
nizaron a explotación e agora 
teñen gando selecto, maquiná
ria, instalacións, fixeron a con
centración, etc. Des-pois hai que . 

contar as persoas que se forxa
ron nesa experiéncia -os acti
vos inmateriais- que adquiriron 
unha capacitación que hoxe se 
pon de manifesto na sua capa
cidade para .liderar outros colec
tivos sociais. 

A. PANARO 

Como son as outras coopera
tivas, as que non poñen en 
común a propriedade? 

En primeiro lugar son moito 
máis numerosas. Hai unhas 
duascentas e oferecen servizos 
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de compravenda ou de transfor
mación común, sobre a base 
das explotacións individuais. 
Non sustituen, senón que com
plementan a explotación tradi
cional. Hainas de moi diferentes 
tamaños, desde as riláis peque
nas para comprar abonos, etc., 
ás máis grandes como Feiraco, 
Coren ou Leyma. Este tipo de 
cooperativa é menos ambiciosa, 
no sentido de que os cámbios 
que exixe son máis pequenos, 
pero nese sentido tamén é máis 
doado poñela en marcha. Para 
a economia galega son hoxe 
moito máis importantes que as 
que ponen en .común a terra e 
seguramente teñan moito mella
res perspectivas. Pala contra, a 
eficácia é rendabilidade que 
conseguen tamén está limitada 
ao que poñen en común, ao que 
son capaces de modernizar: o 
resto da explotación familiar 
queda como estaba. 

Nos últimos trinta anos o 
campo perdeu a metade da 
sua povoación, como exixian 
as directrices clásicas, pero 
iso non serviu para que · se 
modernizase ao mesmo ritmo. 
O que se conseguiu basica
mente foi a desertización. 

O cooperativismo é a expresión 
dos mellares afáns moderniza
d ores. Ao redor delas está a 
xente que quere viver dunha 
agricultura transformada e com
petitiva_ Tamén desminten o tó
pico de que a xente non quere 
aunarse e modernizarse. 

Pero, porque segue habendo 
tan poucas? 

A razón máis importante é a 
auséncia de perspectivas cla
ras para a agricultura galega 
en xeral. Nos primeiros anos 
setenta promoveusé un proce
so de especializa,ción en pro
dutos gandeiros. E un proceso 
lento e cando ainda non estaba 
completado , . entramos na 
Unión Europea que limitou a 
produción . O proceso que an-

- tes se pro_vocara, agora non in
teresaba. lso deu lugar a unha 
grande perplexidade e incerti
dume. Se non hai perspectivas 
claras é- máis difícil comprome
terse a un cámbio das explota
cións. 

Congreso galego: 
un acontecemento 

Como director do IDEGA vos
tede é un dos organizadores 
do congreso de economia que 
se vai realizar en Setembro. 
Que perspectivas ten? 

Pois levamos recebi.das xa rriáis 
de 100 comunicacións . O que 
demostra que en Galiza hai moi
tos economistas que non só 
queren asistir, senón que que
ren participar coas suas investi
gacións_ Vese que hai un capital 
humano que está facendo estu
dos e que mesmo desbordou as 
nosas previsións. ' 

Que temas se tratan, quen 
participará? 

O lema do congreso é: "A eco
nomia de Galiza: desenvolve
mento e globalización". Estanse 
presentando traballos sobre to
do tipo de temas, de xente 
pertencente ás tres universida
des e adscrita a todas as co
rrentes de pensamento. O lugar 
común é que vamos talar da 
economia galega e ímolo facer 
os economistas galegas. lsto , 
aind_a que semelle unha obvie
dade, non é tal.• 
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Xesus Tarrio 
'As empresas privadas da Xunta até corrixen os exames das opos.icións' 

-0- CARME VIDAL 

Un erro informático cruzou os dados de 111 opositores ás 35 
prazas de educadores e profesores de educación especial con
vocadas pola Xunta. Da lista de aprobados 18 pasan a suspen
sos e outros tantos que e~taban xa fóra do proceso superaron 
a proba despois da revisión. O erro non foi da administración. 
senón da empresa Coremain a quen se lle contratara a correc
ción dos exames. A CIG pede responsabilidades políticas. ao 

Trátase só dun erro informáti
co o caos producido nas opo
sicións de educadores? 

o que aconteceu agora coas opo
sicións de persoal laboral, co erro 
informático que houbo_ é unha 
causa menor comparando co que 
está .a gasar na xestión adminfs
trativa. E grave no sentido de que 
é unha privatización porque lle c~
den parte dun proceso adminis
tra,tivo como sqn unhas oposi
cións a unha empresa pJivada e é 
esta a que falla: Vai contra a idea 
de que só no ámbito privado se 
traballa ben. O problema empeza 
co sistema de oposicións: convó
case unha 'oferta de en;iprego, sa
en as bases e no Comité ir:lter
ceñtros decídese que as pergun
tas as fan bs próprios tribunais. 
Os membros podian ser cinco ou 
sete e na Xunta optan p9lo núme
ro maior, co que a representación 
sindical; que sempre seria de 
duas persoas, ten menos forza. 
,Ese tribunal no caso dos educa
.dores, opta por deixar corre~ir a 
unha empresa privada. 

Coa oposición sindical. 

Claro, os sindicatos estames 
apostas a calquer privatización. 
Ademáis neste ·caso os ~gastos · 
do tribunal jngrementár9ñse nos 
catro millóns que a Xunta lle pa- -
gou á empresa Coremain para 
correxir, e o resultado é este. O 
conselleiro Dositeo Rodríguez 
tala dun fallo administrativo que 
se pode subsanar e acabóus·e. 
Que pasa coa xente que apare
ceu aprobada e agora está sus-

" pensa e a.o contrário? Non· hai 
persoas que están saindo per
xudicadas? A Administración 
non responde diante disto, sim
pl esm ente volve a correxir de 
novo a mesma empresa que, ao 
fin eªº cabo, xa ten cobrado. 

Resulta extrano que algo tan 
delicado como a corrección 
de · exames de oposición o le
ve unha empresa privada. 

Neste caso non implica tanta xen
te, pero cando foi o proceso xeral 
de funcionários c0ntratouse unha 
empresa que era MetaconsultiAg. 
Na primeira contrata déronlle v¡n
te millóns de pesetas para organi
zar os primeiros exames cqmo 
saiu no DOG e despois para o se
gundo exame renovouse o con
trato· -e como foi prórroga non sae 
publicado oficialmente- por outfos 
vinte millóf!S. Pagáronlle corenta 
millóns a unha empresa da que 
desconfiamos que detrás están 
familiares de responsábeis da 
consellaria de Presidéncia. Non 
sabemos como se lle adxudicoi.J 
nin con que critérios se contratou. 
Máis unha vez un traballo que· ti
ña que estar feito por funcionários 
pasa a ser desenvolvido por unha 
empresa privada. 

A oferta laboral da Xunta re-
ufo:i\! ~'.J~~o·) o ,( 10•.:i..:;iA- ""rr!·Yi 
ARil ,_, f' r_ir;i:.,~11F.i1C1H . c; f;·.s:;;, 
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duciusé? 

Se reducimos ·1raballos dando a 
empresas privadas obedec~ndo 
a intereses particulares, queda 
menos que repartir. Recórtanse 
prazas ao tempo que as persoas 

·que traballan dentro da Xunta ca
da vez se incrementan. "Acában
se de suprimir máis de cento oi-

. tenta prazas -e sen embargo den
tro aumentan os traballadores. O 
que acontece é que entran nos 
edifícios administrativos os em
pregados das emp~esas privadas 
obedecendo á política do PP de 
dar unha imaxe de reducir o gas
to do capítulo de persoal e incre
mentar o de investimentos. Se
mella unha política atinada pero . 
é un engano. Nas inversións me
ten ás empresas que fan traba
llos que lle corresponderia ao ca
pítulo de persoal. Contrátanse 
asisténcias técnicas e empresas 
privadas para ocupar pastos de 
funcionários. Dise que a Xunta 
inviste e é mentira. 

É fácil para o governo da Xun
ta entón encargar a adminis
tración a entidades privadas? 

Crear hoxe unha praza na Xunta 
é moi difícil porque a política é de 
redución, per.o meter unha empre
sa dentro é moi fácil. As asistén
cias técnicas -que entran no capí
tulo de inversión- poden ser dun
ha empresa ou un só traballador. 
No caso dun autónomo, escollen 
á persoa, crean unha ~mpresa e 
fanlle un contrato polo que lle pa
gan e pasa a engrosar o volume 
de persoal dos servizo~ centrais 
ou das delegacións. E o caso 
dunha asesora de Cuiña que, co
mo non tiña sitio no seu gabinete, 
botouna para o ente público Au
gas de Ga/iza a traballar cunha 
mesa e un teléfono móvil e outro 
de escritório. Foi ali unha inspec-

"). . - _.... ,.. 
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conselleiro de Presidéncia, Dositeo Rodríguez e dá conta do 
e.stado da Administración cunha progresiva privatización de 
servizos, mesmo os máis próprios da Xunta como as oposi
cións ou o proceso de dados. O presidente da Xunta de Perso
al e Secretário da sección sindical da CIG, Xesus Tarrio fala 
dunha administración sometida aos intereses do PP e as 
suas empresas afins que fuxe cada vez máis do control sindical. 

Ción de traballo- e dixeron que era 
asesora de Cuiña. Podes entrar 
ríun departamento e ªº mellar hai 
vinte persoas e só cinco son fun
cionários, os eutros entraron des.,. 
ta maneira. Pasa por ex.emplo _na 
consellaria de Economia::.Hai cén
tos de persoas metidas na admi
nistración con este pr9ceso de 
asisténcias técnicas. 

Como se contratan esas em-
. presas? 

Ás veces porque se necesitan, 
pero son as menos. Se asi fose 
teria que ser transparente, claro 
todo o proceso, incluso divulga
do_. Entendo que en determina-
-Eias ocasións haxa que _recorrer 
a técnicos pero na Xunta o pro
ceso está viciado. Páganse fa
vores e alimentan unha base 
eleitoral. A responsabilidade pa
sa tam-én á empresa privada e a 
administración queda impune de 
calquer falta. 

Fuxen asi tamén do control 
sindical? 

Completamente. Sáltase cal
quer control de tipo sindical, só 
nos queda o direito a denunciar 
a situación. Os únicos que po- . 
den facer algo son os grupos da 
oposición a meio de fniciªt[vas 
parlamentárias. .;· 

Dénúncian tamén a. vfncul~ción 
da empresa. Coremain co PP. 

O anterior xerente é o director 
Xeral de Oomércio, o sqbriño 
de Ror:nay · era tamén da em
presa e ta:mén antiguos traba
lladores do Centro de Proceso 
de Dados (CPD). É a empresa 
que está da man da Xunta para 
todo. Agora queren facer do · 
CPD, que é o centro por onde 
pasan todos os o_r~amentos da 

Xunta, L1n ente autónom9. Non 
se quere facer un carpo de in
formáticos, a escala está criada 
p~ro non se cubre. Está parali
sado desde hai ano e meio. Pe
dí mol o várias veces pero non 
sae a coñvocatória. A informáti
ca é central na Administración, 
no comezo ocupáronse diso un 
grupo de persoas que se foron 
facendo co poder que dá a in
formación. Foi cando se creou o 
CPD que é o que fai as nómi
nas, controla os gastos ... é o 
centro neurálxico da Xunta. Fi
xéronse contratos de alta direc
ción a persoas que antes eran 
traballadores en escalas non 
moi altas. Denunciáronse eses 
sete contratos e gañouse con 
senténcia firme e a Xunta tivo 
que resolver porque non era le
gal. Atopouse cunha parede e 
quixo negociar cos sindicatos 
pero non nos prestamos. Como 
tiñan a necesidade de conser
var eses priviléxios a persoas 
que manexaban moita informa
ción créase con traballadores 
que estaban no CPD a empresa 
Coremain. Establécese unha 
relación intensa entre o traballo 
que teria que levar o Centro e a 
empresa privada. 

Teñen moito traballo adminis-
trativo? · 

Danlle asisténcias técnicas cons
tantem e n:te. Coremain coñece· 
moi ·ben o terreo que hai dentro 
da Xunta e teñen moi boa rela
ción co _CPD. Agora queren criar 
un ente co papel fundamental da 
Administración cun proxecto que 

. xa está preparado e se vai apre
sentar no Parlamento, incluso xa 
informaron aos traballadores e 
quérenos convencer da sua con
venéncia. Aparece xa na Lei de 
Acompañamento dos Presupos
tos deste ano.+ 
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Xurxo Núñez, 
presidente de Centrotendas . 
'Os comerciantes 
non sabemos 
pa_ra que serven as 
Cámaras de Comércio' 
Hai un proceso de renova
ción das Cámaras, apresen
tan candidaturas? 

Estes dias prodúcese un pro
ceso de renovación da direc
ción das Cámaras de Comér
cio un tanto complicado. Se se 
nos obriga a estar presentes 
por un fallo do Tribunal Consti
tucional, ignorando a liberdade 
de asociación que a própria 
Constitución recoñece, e inda 
por riba ternos que pagar unha 
cota obrigatória, teremos que 
apresentar candidaturas. 

Apresentan candidaturas 
en todas as Cámaras? 

Nalgunhas Cámaras como a 
de Vilagarcia si , pero non 
noutras como a de Vigo, por
que ali hai menor coesión so
cial e é difícil organizar unha 
candidatura sen tempo. 

Son unhas eleícións trans
parences e claras? 

Nas denúncias hai que ser 
cautos, pero o voto por correo 
é durante dous dias hábiles, 
porque ainda que digan que 
son seis dias, hai fins de se
mana polo meio. Tampouco 
valen os vo1os delegados. Nas 
eleicións ás Cámaras ternos 
quince dias se é que lemas o 
Diário Oficial da Galiza. En tro
ques, cando hai unhas elei
cións aos concellos, por exem
plo, hai tres meses para prepa
ralas, durante quince dias hai 
propaganda pelas ruas ... hai 
en xeral unha publicidade que 
aqui está ausente, cando en 
teoria é un estamento público. 

Que programas teñen? 

Se conquerimos dirixir algun
ha Cámara, o que irnos facer 
é abrila ao exterior, para que 
se saiba como funciona e pa
ra que serve. 

Logo non o saben? 

Non sabemos para que ser
ven as .Cámaras de Comércio, 
pode que o saiban as grandes 
estruturas. Se fosen Cámaras 
de Industria, Navigación e Co
mércior ainda podiamos en
tender non saber que servizos 
prestan e para que serven, 
pero son Cámaras de Comér
cio, lndústria e Navigación. En 
teoria terian que prestar algun 
servizo ao comércio. + 
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PP e BNG a favor e PSOE en· contra 

Polémica en Ourense pola instalación 
dun centro comercial promovido por empresários locais 
-0- H.V. 

O Xoves 26 de Febreiro o ple
no do concello de Ourense 
aproba, co apoio do PP e do 
BNG, o emprazamento dun 
centro comercial de Ucosa 
na cidade. A polémica xurdiu 
desque o PSOE anunciou o 
seu posicionamento en con
tra (inicialmente estaba a fa
vor). Esta instalación é unha 
resposta modernizadora do 
pequeno comércio ante a 
presenza de grandes supérfí
cies multinacionais na cidade. 

sións en edificabilidade, pero o 
BNG non apoiou esta postura e o 
grupo de Governo quedou en mi
noría, xa que o concelleiro popu
lar Xorxe Bermello non pode vo
tar porque é un dos promotores. 

O lugar destinado ao centro co
mercial está situado nas próximi
dades do rio, pero máis alá das 
suas beiras e despois da estrada 
N-120. Por outra banda, hai infor
mes favorábeis da Xunta, a Con
federación Hidrográfica do Norte 
e do Ministério de Fomento. Tan
to o PSOE como algunhas aso
ciacións viciñais manifestáronse 
en contra e empregaron o argu
mento de que vai estar situado 
na beira do ria. PP e BNG insisti
ron en que no meio está a N-120. 

No pasado PP e PSOE disputaran defendendo cadanseu hipennercado. Na foto obras 
de Continente situado en Barhadás. A. IGLESIAS 

A consecuéncia disto, o Concello 
decidiu canxear a Ucosa uns te
rrees que- no seu dia foran expro
priados para zona verde. A cám
bio, os promotores do centro en
tregaban unha cantidade de te
rrees semellante e na superfície 
do centro comercial criaban unha 
espazo público de 12.000 metros 
cadrados. Esta posibilidade non 
convenceu ao PSOE nen a al
gunhas asociacións de viciños, 
que aseguraron que, no seu dia, 
na cesión dos terreas, asinouse 
un contrato que contemplaba a 
reversión caso de mudar a califi
cación urbanística dos terrees. 
Tanto para o PP como para o 
BNG, este problema ten solución. 

O concelleiro do BNG Antón 
Sánchez Rivero manifestou que 
o seu grupo apoia a instalación 
do centro comercial "porque en
-caixa na filosofia económica do 
Bloque ; sempre propuxemos 
que, ante as multinacionais, o 

pequeno comércio tiña que reor
ganizarse, modernizarse e optar 
polo cooperativismo. Ademais, 
non é un hipermercado". 

O proxecto tora apresentado en 
tempos polos comerciantes lo
cais e conquerira o apoio de to
dos os grupos políticos do con
cello, pero a última hora descol
gouse o PSOE, que iniciou unha 
campaña contra a instalación 
deste centro comercial que ten 
como lema principal "non a Uco
sa, salvemos o ria". No BNG ex
presaron o seu temor a que o 
PSOE actue movido por intere-

ses non declarados e que apa
driñe unha operación da imobiliá
ria coruñesa lrco, vencellada á 
família política de Francisco Váz
qüez, para instalar na estrada de . 
Rairo un hipermercado Eroski. 

Zona verde 

A necesidade de empregar unha 
zona verde -para construir o cen
tro comercial tamén suscitou a 
polémica. Inicialmente o concello 
pretendia que Rente cedese 
3.200 metros necesários (Ucosa 
mercaria o resto da superfície 
precisa) a cámbio dalgunhas ce-

Esta non é a primeira vez que 
en Ourense hai unha polémica 
produto da instalación dunha su
perfície comercial. No mandado 
da pasada corporación munici
pal, o PSOE e o PP mantiveron 
unha disputa defendendo cadan
seu hioermercado. En concreto 
os socialistas apadriñaban º 
proxecto de construción dun Al
campo nos terreas onde hoxe 
está o campus universitário. • 

!\ 1. \. rn_, ·\ 

Alcampo non vende barato 
Hai pouco máis de un ano unha asociación 
d comerci nte de Cataluña e n eguia 
que o g vemo da Generalitat limitase re 
gul mentariament a apertura de grandes 
uperffcie . A pa ada emana a Audiéncia 
e Barcelona proibia a Alcampo vender xo

guet p r baixo d prezo de custo. Na 
enténcia figuran alguns prezos da campa

ña d Rei de 1994. Unha moneca Barbie 
· Cristal, cuxa adqu isición lle custara a cadea 

francesa 2.485 peseta a unidade, vendiase 
p r 1.895 con IVE incluido. A senténcia 

non ten consecuéncias económicas porque 
a demanda dos comerciantes que denun
ciaran tampouco o exixia, pero serve de 
avis . 

O máis importante, sen embargo, da sen
téncia é a afirmación de que "este tipo de 
vendas responde á teoria económica dos 
illotes de perdas en océanos de benefícios 
como técnica para o aumento das vendas e, 
ao cabo, dos benefícios". Esta práctica ser
ve, engade a Audiéncia, para "criar unha 

imaxe xeral de establecemento barato". 

É bon que un tribunal veña a proibir unha 
. coñecida costume que serve de engadelo aos 
compradores inxénuos. Alcampo non vende 
barato, ainda que o simule através de un par 
de dúcias de produtos. de referéncia. A maio
res, o resto do comércio sofre esta competén
cia desleal que ten pontos en común co durñ-
ping (vender barato durante un certo tempo 
para arruinar á·competéncia e ben lago subir 
de novo os prezos). • 
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Xerardo Conde Roa. 

Conde Roa, 
alcaldábel en Compostela, 
abre unha oficina 
á marxedo PP 

O deputado e un dos aspiran
tes á alcaldía de Compostela 
polo PP ás vindeiras eleicións 
municipais, Xerado Conde 
Roa, abriu unha oficina de 
atención ao cidadá á marxe do 
grupo municipal do PP. A 
apertura desta oficina emárca
se na xorda guerra que, no 
seo do PP compostelán, líbra
se pela candidatura a alcalde. 
Conde Roa postúlase ca apoio 
de Romai Beccaria e a actual 
concelleira e voceira do grupo 
municipal, Maria Xesus Sainz, 
canta co apoio de Guiña e Ca
charro. Recentemente, o gru
po municipal do PP mantivo 
unha reunión con Fraga para 
que avalase a candidatura de 
Sainz, sen conquerir que o 
presidente tomase posición na 
disputa.+ 

Aautovia 
Santiago-Dozón, 
sen proxecto até Marzo 

O anunciado treito de auto
via entre Compostela e Do
zón (parte da autovia Santia
go-Ourense, cuxa 
realización completa non se 
contempla de momento), 
non é nen proxecto, xa que 
este non estará rematado 
até o mes de Marzo. Con esa 
situación dos estudos, este 
vial. coñecerá un retraso na 
sua execución de vários 
anos, como sucedeu coas 
autovias .á Meseta. Por outra 
banda, o Mércores 25 de Fe
breiro o Parlamento debatiu 
os posíbeis traxectos para a 
autovia do Cantábrico.• 

Lugo proxecta 
a ampliación da ORA· 

O Concello de Lugo estuda a 
ampliación das prazas de es
tacionamento afectadas pola 
Ordenanza de Regulación do 
Aparcamento, ORA, a conse
cuéncia da supresión de moi
tas prazas no casco vello por 
mor da sua remodelación. A 
intención do Governo munici
pal é trasladar as prazas do 
recinto amurallado ao exterior. 
Dentro das murallas os luga
res de estacionamento baixo a· 
ORA deixarán de estar regula
dos por esta ordenanza para 
permitir que os viciños das 
ruas afectadas palas obras 
podan aparcar os seus veícu
los. Ademais, despois da 
remodelación, o casco vello 
será peatonalizado e a ORA 
será suorimid;:i tofalmi:mti:i • 
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Lola Esperante, a irma do Che de Pedro, marto por un disparo, e Antón Paris, que estivo preso 20 dias. Á direita, o monumento á memória das viciños que defenderon o monte. A. IGLESIAS 

Viciños-de Mazaricos lembran a defensa do monte en 1961 que rematou cun morto e vinte detidos 

'Convencérono para subir ao monte e á hora xa bai~ou cun tiro' 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

"O alcalde Pérez Villaverde, que ainda vive, entregoulle o 
monte partido ao Estado para plañtalo. Os viciños non podia
mos impedilo porque só respetaban as propriedades que es
taban rexistadas. Viviamos daquelas terras. O gando andaba 
ceibo pero cada un de nós sabiamos cales eran as nosas fin
cas e serviámonos delas". O que asi tala é Antón Paris un vi
ciño da parróquia de San Fins de Eirón en Mazaricos. É unha 
das persoas da parróquia que o 22 de Xaneiro de 1963, se en
frontou a Garda Civil para impedir que o governo de Franco 
incautara as suas terras. No enfrentamento resultaran feridas 
tres persoas e morto Xosé Espe~ante Paris, o Che de Pedro. 

Antón tiña dezasete anos e ta
mén participou na protesta con
tra o acordado pola ditadura .hai 
35 anos. "Era a terceira vez que 
viñan a intentar meter ás má
quinas nas terrás para traba
llalas e plantar eucalitos -enga
de- A x~nte xuntouse para su-

bir até a Braña da Gatiñeira 
porque ali xa estaban os enxe
ñeiros. Como sabian que nos 
negabamos a entregar a· terra 
mandaron unha parella da Gar
da Civil, que daquela tiñan moi
to máis poder que agora". Con
fiaban que o seu monte carrera 

< 
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a mesma serte que o Xallas. 
"Ali os viciños opuxéronse e sa
í ulles ben", explica Antón. 

Lola Esperante ainda lembra 
cando alguns coñecidos chega
ron a sua casa e levaron canda 
eles ao seu irmán, o Che de 
Pedro. "Acórdome como se fara 
hoxe. Estabamos na cociña e 
os viciños convencérono para 
que subira ao monte. Habia 
moitas mulleres, polo que sei 
foron as que máis se enfrenta
ron á Garda Civil". Pasou pouco 
máis dunha hora até que tivo 
notícia de que a Garda Civil dis
parara e que el era un dos feri
dos "Daquela non habia nen ca
m i 11 as, nen ambuláncias, e vi
ñan buscar un colchón para po
der baixalo : Pensei que non era 

) t.. 1 l ·-~ • • . t 1 ......... ,. I' • ~. " ... 

tanto e arregleille a roupa para 
ir ao hospital a Santiago -enga
de- Levárono como puideron, 
de aqui a Muros e de Muros a 
Santa Comba". Até a mañá do 
dia seguinte non chegaron a 
Santiago e o Che ingresou xa 
marta. "Cando o baixaron do 
monte deixárono ao lado da pa
rróquia. Alí mesmiño o cura 
confesouno e fíxolle o testa
mento. Nun informe que nos 
chegou despois dician que es
taba a 70 metros da Garda Ci
vil". Ademais de Xosé Esperan
te, outros tres viciños tamén fo
ran alcanzados polos disparos. 

Seis meses no cárcere 

"Cando fuxiron do monte a xen
te cor ria du n lado para outro 

I t (:,.: • J t,:
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escondéndose da Garda Civil 
-explica Antón- Collian a todos 
os que vian pala rua. Perguntá
banche Fuches ao monte? e 
se lles dicias que si detíñante 
ali mesmo". A el máis ao seu ir
mán colléronos na vila pero a 
maioria da xente xa foi detida 
na Braña. Pasaron 20 dias na 
cadea. Catro deles estiveron 
seis meses. Entre eles, Bienve
nida, unha muller que xa da
quela tiña sesenta anos. Bien
venida ainda vive pero non tala 
do episódio. 

"No xuízo polo militar que se 
celebrou un ano despois déron
nos a razón a nós -explica Le
la- Galino Otero púxonos en 
contacto cun home que tiña 
moito poder en Santiago, o co
mandan te Pita Blanco". "Era
mos vitimas do Estado e tive
mos serte de topar con el", en
gade Antón. Segundo canta Lo
la, á sua cuñada déronlle unha 
pensión e aos nenas do Che le
váronos a un coléxio. "Os que 
estiveramos 20 días presos non 
tivemos moitos problemas, pero 
non foi así para os que estive
ran seis meses -engade An
tón- A Balbina, Bienvenido, 
Andrés e Chico, un rapaz que 
non tivera culpa nengunha car
gáronlles co morto e tiveron 
problemas para sacar o carné e 
o pasaporte porque lles quedou 
iso ali escrito para sempre". "Di
cian que o que disparara tora o 
cabo pero todo mundo sabe 
que non foi el só -canta Lola
Trasladárono para outra parte 
para tapar o asunto pero non lle 
quitaron nada". Para ela, é im
posíbel esquecer "porque todo 
quedou moi gravado" 

O governo incautou a terra pe
ro nunca chegou a traballar as 
catrocentas hectáreas afecta
das. "Moitas famílias vivian a 
conta destes montes. Alí pa
cian as vacas, as. ovellas, as 
bestas", sinala Antón. Durante 
a conversa, Antón Paris lembra 
o nome de todos os detidos. 
Moitc~ ainda teñen o medo no 
carpo e non queren falar do 
que aconteceu no mes de xa
neiro do 1963 en Mazaricos. 
Desde hai un mes, a iniciativa 
do BNG, un monumento en 
Braña da Gaiteira lembra aquel 
ep(spdjo .na defensa da te.rta. ~ ' . ~ - ~ ' ' . ' . . 
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Morreu Daniel Garcia Ramos, xuiz no primeiro 
proceso integramente rea.liza~o .en galego . 
Na madrugada do 22 
de Febreiro morria 
dun infarto súpeto, o 
maxistrado do Tribu
nal Superior de Xusti
za de GaliZ'a, Daniel 
Garcia Ramos, á ida
de de 64 anos. Na 
sua traxectória profi
s io nal participou 
intensamente en to
das as iniciativas a 
prol da galeguizacíón 

· da xustiza, através da 
Asociación .de Fun
cionários pola Norma-
1 ización Lingüística, 
que no seu dia publi
cou o libro colectivo 
"Cantos da Xustiza", 
no que García Ramos 
incluiu a sua aporta
ción literária. 

Garcia Ramos era 
natural da Baña, on
de foi soterrado no 
meio. da emoción de 
centos de asis
tentes . Nese seu 
concello natal a vo
ceira do BNG, Maria 
do Carme Giraut 
Forján , preesentou 
unha moción para pedir que se 
poña. o nome do maxistrado ao 

novo centro escala da ESO 
que se vai abrir na vila. 

Nunha extensa en
trevista publicada 
por A Nosa Terra 
en Febreiro do 
1990 (Nº 421) afir
maba sobre a pre
sén ci a do galego 
nos tribunais: "o di
reito de expresión 
lingüística é un di
mito de· opción fun
damental, e o seu 
desc·oñecemento 
poderia determinar 
un conculcamento 
penalmente protexi
do da privación dun 
direito fundamental. 
Pero a língua vai 
máis alá. A língua 
proxéctase cunha 
dimensión supra
persoal até o ponto 
que conforma a · 
identidade dun po
vo. O galega viveu 
unha opresión terrí
bel desde o século 
XV e isto determi-

. nou unha situación 
de auto-odio. É in
concebíbel que · se 
poda administrar 
xustiza nunha lín

gua que non é a que comparten 
os cidádáns".+ 

UHIVERSIDADE 

DANIEL, AMIGO, 
ATÉSEMPRE 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 
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Só che podo mandar unhas pobres e apresadas palabras: a ti., tan xe
neroso e tan demorado na amizade e na colaboración para todo o que 
che pedíamos. Aínda así, quera rec'ordar, para a xente que non te co
ñecese, a tua valentía na defensa do galego no ámbito da Xustiza, ese 

. domínio tan fosco e tan hostil, en tantos e tantos casos, para coas 
institucións donoso país, comezando pola primeira e principal, a lín
gua. Quera recordar a túa magnífica intervención no l Simpósio In
ternacional de Línguas Europeas e Lexislacións, que baixo a batuta 
organizativa de AS-PG e do "Bureau Europeu para as Línguas menos 
extendidas", celebráramos en Santiago de Compostela, en Outubro 
de 1992. Quera lembrar aquela mesa redonda sobre o idioma, nunha 

· Feira do Libro en Pontevedra, na que coi~cidimos ti, Victorino Gu
tiérrez Aller e eu: coincidirmos, nunca mellor dito, porque, falando 
cada quen á sua maneira, o diagnóstico que faciamos da situación da 
língua e as solucións (e, tamén, des_exos) que apontabamos eran co
muns, ao ponto de que ti falaches de que debíamos formar un trio pa
ra percorrermos o país todo, de arriba a abaixo, 'e "actuarmos" conta
xiándomos á xente os nasos desexos de vida social e pública para o 
idioma de.naso. Acorda-me a tua imediata e xenerosa resposta cando 
Xoán Costa e mais eu che pedimos a túa colaboración no libro O en
sino da língua. Por un cámbio de rumo: o teu ·entusiasmo renovado por 
Castelao e as elocuentes estampas suas que glosaches e explicaches, 

. actualizando-as e facendo-as tuas ... 

Até sempre, Daniel. Seguiremos o teu exemplo e procuraremos facer 
certas as esperanzas. que ti, en vida, xa materializaches en prática 
visíbeJ e audíbel. Aventuro que moito estimarías que o recordo-ho
menaxe póstuma dos teus colegas de profisión - maxistrados, xuíces, 
fiscais, advogados, .... - se materializase nun impulso real, que moito 
agradeceríamos, do idioma no ámbito da Xustiza, un dos teus empe
ños vitais e patrióticos máis persistentes. Narrientras, seguiremos ca
miñando polo teu, noso, camiño, lembrando a tua vitalidade, a tua 
amorosa entrega, a ' tua sinxeleza, a tua humanidade, procurando 
imita-las en ben do que a Galiza necesita.• 

A oposición a Rodríguez V ázquez apresenta un ha lista unitária, os al unos serán bisagra 

Duas candidaturas de profesores enfréntanse na renovación 
do Cláustro de Vigo 
~ H.V. 

O Martes tres de Marzo celé
branse as eleicións á renova
ción do Cláustro da Universida
de de Vigo. Representantes de 
profesores, alunas e persoal de 
administración e servizos eleixi
rán un reitor . O actual , Xosé 
António Rodríguez Vázquez, 
apreséntase á releición por últi
ma vez (os estatutos só permi
ten dous mandados), e frente a 
el a oposición ten unha candi
datura unitária. 

Rodríguez Vázquez, coa Plata
forma pala Converxéncia pola 
Universidade de Vigo, PCUVI, 
apresenta unha lista de conti
nuidade mermada polo aqando
no de dous vicerreitores, Cor
bacho e Peñalver, que pasaron 
a engrosar a candidatura oposi
tora. No plano programático, a 
PCUVI proclama a sua inten
ción de consolidar a universida
de, ainda que no mandado que 
remata actuou con tibieza na 
reclamación dun Plano Pluria
nual de Financiamento da Uni
versidade Galega, imprescindí
bel para acadar unha situación 
de estabilidade. 

Frente a Rodríguez Vázquez, o 
catedrático de Telecomunica
cións, Domingos Decampo, en
cabeza a .lista da Plataforma 
Opositora, que agrupa a ex co
ne l i xi on ár i os de Rodrf.guez 
Vázquez, integrantes do Grupo 
Aberto de· Ensinantes,- Gaude, 

A etapa de RodrigUez Váz:quez, á direita, no rectoradq de Vigo pode chegar ao seu fin o 3 de Mano. A. IGlESIAS 

recentemente disolta, pr9feso
res de lndustriais vencellados 
ao anterior reitór, Luis Espada, 
e mesmo un integrante do Co
lectivo Nacionalista. 

Correlación de for:zas 

A composición do Cláustro de 
Vigo, 150 profesores (60%), 75 
alunas (30%) e 25 membros do 
Persoal de Administración e · 
Servizos (10%) provoca que a 
correlación de forzas .entre os 
profesores dea a chave do rei-

torada aos estudantes. Esta 
circunstáncfa sóuboa aprovei
tar moi ben Rodríguez ':_Jáz
q1,Jez no pasado mandado para 
se facer co reiterado. Rodrí
guez Vázquez gañóuse o apoio 
do Colectivo lndependente 
(que agora se apresenta como 
Agrupación lndependente) eco 
tempo consolidou unha rede 
vertical nas Delegacións de 
alunas que é moi útil para con
trolar a representación do alu
nas. Un exemplo é que moitos 
representantes de CI traballan 

nos servizos subcontratados 
pola Universidade. · 

Entre os alunos, outra das can
didaturas é a cqmposta polos 
Comités Abertos de Escola e 
Faculdade, CAEF, de filiación 
nacionalista. · Os CAEF non se 
decantan por nengun dos gru
pos de profesores que se apre
sentan porque, como dixo un 
dos seus candidatos, Vítor Ma
nuel Martínez, "nengun dos po
síbeis reiteres é nacionalista" e 
porque prefiren pacta'r pontos· 

programáticos para eles rele
vantes, como é a demanda dun 
Plano de Financiamento das 
Universidades. Os CAEF, no 
Cláustro que se renova, tiñan 23 
representantes, frente a 50 dos 
CI, pero nesta ocasión apresen
tan listas en todas as faculda- · 
des e escalas agás en empresa
riais de Vigo. Nesta escola, Ale
xandre Gómez Soler, aluno que 
leva once anos matriculado para 
obter unha diplomatura de tres 
anos, é o factotum dos indepen
dente.s e non dá opción a outras 
candidaturas. 

Entre. os alunas, completan as 
candidaturas grupos de inde
pendentes -sobretodo en ln
dustriais- auspiciados polo ex 
vicerreitor Corbacho, agora in
tegrado na Plataforma Oposi
tora. Por esta vía, Corbacho 
pretende re.scatar a estratéxia 
de Rodríguez Vázquez rias pa
sadas eleicións a Cláustro 
(que. e-1 mesmp emprega de 
novo esta vez) e aproveitar a 
bisagra dos alunos para levar 
a Domingos Docampo ao reite
rado. · 

Entre o Persoal de Administra
ción e Servizos, tres son as can
didaturas principais. UGT e 

· CCOO aparecen coaligados .en 
Unidade Pas e os nacionalistas 
apresentan duas listas: Queicoi
ñas, con presenza maioritária 
de persoal laboral, e Remanen
te de Paz, composta fundamen
talmente por funcionários. + · 
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Segundo un inforrJle d~ CCOO 

Galiza percibiu en 1997 un 13% menos 
que en 1990, do Fondo de Compensación lnterterritorial 
O Fondo de Compensación 
lnterterritorial "non. acacia en 
Galiza os obxetivos para os que 
foi criado", segundo un informe 
que ven de dar a coñecer o ga~ 
binete técnico de CCOO. "As 
sucesivas reformas do FCI afee- . 
taren de maneira importante ao 
vólume de recursos que transfe
riu á comunidade". 

que ten por finalidade financiar os 
gastos dos investimentos que 
contribuan a reducir os desequilí
brios territoriais e.ntre aquelas co
munidades autónomas que teñan 
unha renda per cápita inferior ao 
75% do PIB comunitário. 

tación "claramente insuficiente", 
segundo CCOO. A modificación 
da ponderación das variábeis, re
alizada en 1990, "perxudicou no
vamente a Galiza" .. A povoación 
segue a ter o peso máis relevan-. 
te, frente a outras variábeis como 
a _ dispersión ou o saldo migrató
rio. Doutra parte, a incorporación 
de novas comunidades ao Fon
do, caso de Cantábria, e o man
tenemento como perceptoras de 
Valéncia e. Canárias que se ato
pan xa por riba do 75% do PIB 

comunitá~io influiria "moi negati
vamente sobre Galiza na reparti
ción", segundo este sindicato. 

Galiza percibe en 1997 un 13% 
menos do que percebia en 
1990, medido en pesetas cons-

·Os Fondos constituen un instru
mento político recollido na Cons
titución e desenvolvido pela Lotea 

Os orzamentos estatais restriti
vos no investimento dos últimos 
anos fixeron que o volume de re
cursos do Fondo se atope conxe
lado desde 1991 en 128.845 mi
llóns de pesetas, que é unha do~ 

. ·tantes de dito ano, é dicer 
17.800 millóns en 1997 frente 
aos 19.000 millóns de 1990. O 
FCI reverte nos orzamentos au
tonómicos e polo tanto nos in
vestimentos produtivos da co
munidade. + 

REPARTO DO TRABALLO E DA.RIQUEZA 

Un dos grandes debates <leste momento en to
do o mundo é o do reparto do traballo, ainda 
que hB..?Ca algúns elementos conservadores re
calcitrantes, como o Presidente da patronal 
galega, que non poden escoitar falar do tema 
sen poñerse nervosos e perder a compostura. 
Hai, din os entendidos, unha crise de ,super- · 
produción, polo que calquer nova empresa .de
be prepararse para manter unha competéncia 

. dura con outras. do mesmo sector. lsto agrávase 
pola globalización, xa que non só hai que 
competir coas empresas do propio pais, senón 
coas de calquer parte do mundo. Ainda é mais 
duro se a empresa pertece a un pais pequeno, 

· que é periférico ou totalmente dependente. 

Pero o que máis chama a atención é que se fale 
de sobreprodución cando unha ·grande parte da 

. povoación mundial pasa fame, non ten casa ou 
carece dos aparellos máis· funcionais do fogar, 
por non falar da falla de traballos de todo tipo 
na indústria ou nos servícios máis elementais. 
Pero, por qué se dan estas contradicións? A res
posta: non é' tan difícil, a medida que o capital 
se concentrá, crea unha clase poderosa cunha 
grande capacidade adquisitiva, por unha parte, 
e pola outra medra o número de traballadores 
en precário e a marxinación (especialmente nos 
países máis periféricos) debilitando o consumo. 
Os bens son limitados, e se uns teñen cada dia 
moito máis é porque os outros teñen menos. 

Pouco a pouco aparece unha sociedade dual con 
dous mercados paralelos. Por unha banda, as em
presas que cumpren todos os requisitos legais e na 
que os empregados traballan as horas estipuladas 
e teñen un salário convénio. E por outro lado a 
economía informal, formada por empresas ilegais 
e traballadores en precário. Entre es.tes dous mo
delos hai todo tipo de variantes. O grado máis ex
tremo está nos paises do chamado terceiro mun
do, por exemplo Perú, onde a economía informal 
abrangue á maioria da sociedade. Estamos de no
vo ante un p~is e dous mundos. Dalgún xeito esta 
situación parécese moito á.que tiñamos nos anos 
50 e 60 en Galiza, cando por unha banda estaba 
o rural de autoconsumo, co~ súa própria dinámi
ca, e mesma língua, e pala outra o mundo urbán 
incorporado ao mercado capitalista. Este último 
.aproveitaba, e aproveita tamén nesta nova situa
ción, a explotación e pobrezas do primeiro, xa 
que outen dél as grandes plusvalias. 

Neste marco, ante o temo~ que ten o PP de · 
que medren as cifras de paro, pretende reducir 
impostas e prestacións sociais, para aumentar 
por unha banda as gañáncias dos máis ricos, e 
pala outra conquerir que grande parte da eco- . 
nomia mergullada reflote criando aparente
mente emprego e "disminuindo", o paro, Trá
tase de legalizar parte ou toda a economía 
mergullada baixando o listón. · 

Pero o fondo do problema segue estando na con
centración da riqueza e na globalización, a pri-

MANuELMERA 

meira porque non permite aumentar o consumo 
e o emprego (cando menos aquel que ten unha 
certa calidade e se cuantifica nas cifras oficiais), 
e 'ª segunda porque se. fai en benefício dos países 
máis poderosos, especialmente os Estados Uni
dos. Ademais é un proceso en gran medida anár
quico, onde o. capital especulativo ten un papel 
que non lle corresponde, e pode colocar en peri
·go o sis.tema económico internacional ou áreas 
enteiras, como aconteceu cos países do sudeste 
asiático. A caida das moedas des.tes países trae
rán unha nova vaga de problemas, xa que son 
unha competéncia exter- · 

ou rexión. A microeconomia manda sobre a so
ciedade, o individual sobre o colectivo. Faltan 
mecanismos reguladores, que actúen en benefí
cio das maiorias. Non seria máis lóxico frear o 
proceso, voltar atrás, até ter eses mecanismo ? 

Mesmo chama a atención que todos no alede
mos cando GADISA merca Cláudio, porque a 
resultante é unha empresa máis forte, que pode 
resistir a competéncia externa .e mesmo expan
dirse fara de Galiza (que outra causa podemos di
~ir nesta situación?). Cando o ló:xico _seria contar 

no país con vários grupos, 
na importante en terceiros 
paises, disminuirán as im
portancións e aumentarán 
as exportacióris. Como 
frear os problemas que vai 
traguer isto para indústria 
galega? Só un aumento de 

'T . · odos nos aledamos 
xa que a mala situación 
de GADISA no futuro 
seria a liquidación de to
do o sector, e a perda do 
esforzo realizado durante 
anos. Pensar que hai dez 
anos os economistas que 
o "pequeno era fermoso", 
e que non habia futuro 
para as grandes empresas 
(o que amasa o desnorte, 
xa que é o contrário do 
qv.e sucede hoxe). Pero 
nesta etapa, como na Ida
de Media, todos nos arri
mamos a un conde forte, 
que ainda que nos explo
te, deféndenos das ordas 
que veñen de alén mar, 
reemprazando o papel 

. aranceis pode evitar o 
piar. Mais ainda cun cerco 
protector, o consumo vai 
seguir freado meni:ras non 
se faga unha .mellar distri
bución da riqueza. 

cando GADISA merca 
Cláudio, como na Idade 

_Media, todos nos 

Unha maior . distribución 
da riqueza pódese facer de 
vários xeitos. Por exem
plo, extendendo o seguro 
de desemprego a todos os 
parados (evitaría o sub
consumo, a precariedade 

arrimamos a un conde 
forte, que ainda que nos 
explote, deféndenos das 
ordas que veñen de alén 

mar,. reemprazando o 
papel que até hoxe 

. " xogaron os govemos 

e marxinación), reducin-
do a xornada laboral, cre-
ando emprego público, aumentando os impos
tas sobre os sectores con máis gañáncias ... O lé
xico seria actuar en todos estes eidos a. un mes
mo tempo, a modo e cun proxecto a meio pra
zo. Desde hai anos, xa na etapa do PSOE, o ca
miño que se seguiu foi outro, o de distribuir o 
traballo dos empregados menos cualificados cos · 
que quedaron en paro, rotando os postas de tra
ballo mediante os contratos eventuais. Non se 
tocou ás clases medias e defende~se sempre os 
intereses dos ricos e poderosos. 

O PP pretende agora, para evitar a incertidume 
ca eventualidade crea, reemplazar parte dos con
tratos precários pola xorriada indefinida a tempo 
parcial. En ambos casos estamos arite unha dis
tribución interna da renda dentro das clases bai
xas e medias baixas, séguese sen tocar as clases 

-altas e mediel$ altas, as grandes beneficiadas en 
todo este proceso. Polo que non se produce un 
reparto real da riqueza e tampouco do traballo. 

Con estas políticas limitadas e neste contexto só 
se pode crear emprego en determinadas coxun
turas (por exemplo cun dólar, ien e marco al
tos), e só inentras os demais países non baixen 
as súas moedas ou reduzan salários .. Estamos a 
cotio nun sube ·e baixa, trasladando o que era 
normal na vida dunha empresa a todo un pais 

que até hoxe xogaron os 
governos, que pasan a ser 
simples xestores e inter-

mediários do gran capital. O que amos.a o desam
paro da povoación e_ a sumisión que manten o 
PP á frente da Xunta de Galiza. 

Nesta situación, de desgoverno e anarquia para 
os débiles e grandes benefícios para os especula
dores e poderosos, nuns dias pódese perder o es.
forro de anos, tal como acaba de acontecer no 
sudeste asiático onde poden desaparecer até 13 
millóns de empregos. Xerando ademais unha 
onda de deflación a nivel mundial, e que xa 
atingue a países como Brasil, que verá cair o seu 
'crecemento ao 1 % mentras o sector do automó
bil despide miles de operários ou rebaixa a xor
nada laboral en Sao Paulo. Non é. casual que a 
res.posta sexa cada vez máis extensa e abranga a . 
sectores máis diversos. Como exemplo, as gran
des mobilizacións dos asalariados coreanos con
tra os plans do FMI, os cortes de estradas na Ar
xentina, as protestas dos desempregados en 
Fráncia e Alemania, ou as constitucións de fo, 
ros nos que se agrupan a nivel mundial organi
zacións de todo tipo, como Acción Global contra 
o "l{bre" Comércio, que se xunta en Xenebra a 
finais deste mes, ou o realizado en La Habana o 
pasado ano baixo o lema de "Encontro contra o 
Neoliberalismo e a Globalización" • 

MANUEL MERA é Presidente da CIG 
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A Xunta non pensa que 
a cultura e 
o entretenimento 
xeren emprego 

A Xunta eliminou o pasado 
dia 20 a Cultura e o Lecer 
das mesas de negociación 
criadas por ela mesma, os 
sindicatos e a patronal para 
discutir sobre o emprego en 
Galiza. Era esta a primeira 
reunión que se celebraba 
para establecer a dinámica 
dos debates . A Consellaria 
de Família conseguiu a 
eliminación co argumento de 
que estas duas matérias xa 
serán analisadas "como parte 
do Turismo". A opinión foi 
secundada polo director de 
Turismo da Xunta presente 
na reunión . A CIG que fixera 
a proposta, considera a 
cultura e a língua "unha 
reivindicación nacional", pero 
tamén "unha fonte importante 
de emprego". En concreto, a 
central nacionalista referiuse 
aos ramos ·de televisión, cine, 
rádio , teatro, música, artes 
plásticas, etc. A patronal 
aprobou a desaparición da 
mesa e CCOO e UGT non se 
pronunciaron.• 

Os parados terán 
a sua própria . . ' organ1zac1on, 
impulsada pola CIG 

A CIG decidiu criar unha 
organización específica 
para os parados galegas. 
Esta nova estrutura da 
central sindical 
nacionalista servirá para 
coordinar aos parados, 
coas suas reivindicacións 
específicas e loitar pola 
criación estábel de 
emprego. A CIG proporá, 
nas reunións que as 
centrais sindicais están a 
celebrar coa patronal e a 
Xunta, que o governo 
galego crle de aqul até o 
ano 2.002 douscentos trece 
mil postos de traballo no 
sector secundárlo e 
terclárlo, dos cales sesenta 
mil serian xerados pola 
própria Xunta. Esta central 
apoia tamén a redución da 
xornada a 35 horas, a . 
suspensión das horas 
extras e a extensión das 
prestacións económicas a 
todos os parados e 
retornados.• 

A Ribeira Sacra 
venderá este ano 
millón e médio de botellas 

Os viñas da denominación de 
orixe Ribeira Sacra obtiveron 
a calificación de notábel 

, segundo a cata realizada o 
pasado dia 21 en Castro 
Caldelas para determinar a 
calidade da colleita deste 
ano. Esta previsto que en 
1998 se vendan 1,4 millóns 
de botellas con esta 
denominación. Ribeira Sacra 
inclue os viños de Amandi, 
Chantada, Quiroga-Bibei, 
Ribeiras do Miño e Sil
Ourense e agrupan a un total 
de 53 Godegas. + 



ECONOMIA 
26 DE FEBREIRO DE 1998 ANOSATERRA 

Facenda non ten en conta se se reparten dividendos ou non. 

Mália ser entidades sen ánimo de lucro e empregar os benefícios en fins de interese social 

Facenda gravará co 35% 
do IRPF ás Comunidades de Montes 
-0- H. VIXANDE 

O Ministério de Facenda tra
ta de gravar cun 35% do 
IRPF os benefícios obtidos 
nos montes en mancomun, 
independentemente que re
vistan ou non nos próprios 
montes. Galiza é a nación 
máis afectada por esta medi
da, xa que o 90% dos mon
tes en mancomun do Estado 
están situados no noso país. 
A aplicación desta norma non 
se realiza por lei, senón que é 
algo que leva adiante a Axén
cia Tributária caso por caso. 

A aplicación do Imposto da Ren
da das Persoas Físicas aos be
nefícios dos montes en manco
mun suporá que as Comunida
des de Montes tañan que entre
gar a Facenda o 35% dos bene
fícios que obteñan pola explota
ción dos montes. Por esta ra
zón , os montes en mancomun 
perderán un dos seus obxecti
vos sobranceiros: o investimen
to dos benefícios en obras so
ciais de interese para a parró
quia. Facenda pr~tende introdu
cir esta medida independente
men~e de qu~ as Comunidades 
de Montes r,epartan beneficios 
ou non. Hai que ter en conta 
que o reparto de benefícios está 
permitido pola lei, ainda que a 
meirande parte das Comunida
des de Montes rehúncian a esta 
posibilidade. 

A decisión ·do Ministério de Fa
cenda é un paso máis nas ini~ 
ciativas políticas para mudar a 
finalidade do monte e convertelo 
nun aparello produtivo orientado 
ás espécies de crecimento rápi
do, xa que é a única forma de 
conquerir recursos para fins so
ciais, destino habitual dos bene
fícios dos montes. 

Recadar sen lei 

A princípios de 1997, a Admi
nistación de Facenda de Ribei
ra tomou unha.decisión que se 
adiantaba ás pretensións do 
Ministério. Daguela, a Axéncia 

Tributária desa localidacte pre
tendeu aplicar á Comunidade 
de Montes o réxime fiscal co
mun, ignorando que se trata de 
entidades sen ánimo de lucro 

- que revirten os seus beneficios 
nas parróquias e nos próprios 
montes . A pretensión quedou 
en suspensión despois da inter
vención do deputado socialista 
Ventoso Mariño. Máis recente
mente, na parróquia galega de 
Cabral , a Axénc ia Tributária 
anunciou a obriga do pagamen
to do IRPF, pero esta foi reco
rrida pola Comunidade de Mon
tes . Estas duas tentativas po
ñen ás claras que a pretensión 
de Facenda é cobrar o IRPF 
pero de forma individualizada, 
sen promulgar unha lei neste 
sentido. 

Para Xosé Alfredo Pereira, pre-

sidente da Xestora da Organiza
ción Galega de Comunidades 
de Montes, "Facenda actua illa
damente e non promulga unha 
lei para evitar o enfrentamento 
global. Ademais, ignora a reali
dade social galega ao pretender 
gravar unha actividade que fai 
revertir os seus benefícios en 
fins de interese social, que é o 
mesmo obxectivo que teñen os 
impostes". Frente a isto, a Xes
tora xa mantivo os primeiros 
contactos cos grupos do Parla
mento galego e insiste en de
mandar unha reunión co conse
lleiro de Agricultura. ''Tamén en
viamos escritos a todas as co
munidades do país e pensamos 
extender o problema a outros 
sectores relacionados co monte 
e mesmo recorrer a algunha 
mobilización", anunciou Xosé 
Alfredo Pereira.+ 

PrOpriedade comunitária 
de raigame histórica 
Un quinto do chan forestal no 
país pertence ás comunidades 
de montes. Este é un modelo 
de propriedade colectiva rexi
do por un vello direitó consue
tudinário de ascendéncia xer
mana. O tipo de réxime de pro
priedade permitiu no pasado 
darlle unha orientación econó
mica, social, biolóxica, meio 
ambiental e cultural que facili
taba a conservación do monte 
ao tempo que outorgaba certa 
rendabilidade económica que 
revertía na comunidade. 

Despois de moitos abatares 
-case sempre ataques por 
parte dunha Administración es-

. · pañola que percurou a sua pri
vatización-, o monte galega en 
mancomun estaba a coñecer 
un proceso de modernización 
sen ·abandonar os seus princí
pios fundacionais. 

No proceso privati.zador do 

monte. :-:que comezara 'ho sé- · 
culo dezanove, cando o 70% 
do mesmo ainda era de ·pro- · 
prieaade colectiva-, ·a Xunta- ·e -
á indústria papeleira tiveron un 
papel destacado ,.. agregando 
mecanismos que .aceleraban o 
cámbio de man. A tentativa da 
Administración galega de mu-· 
dar o marco lexislativo ·parara.
char coa tradición xermana e 
introducir a posibilidade de . 
enaxenación do monte, abria 
as portas da privatización. A 
presión da Xunta para que a 
xestión do monte fose concer
tada coa Consellaria de Agri 
cultura abondaba nas preten
sións privati,zadoras. Por últi
mo, a axitación desenvolvida 

. por axentes da indústria pape
leira tamén puña en evidéncia 
as pretensións de facer desa
p~recer o modelo de proprie
d ade vixente para facilitar a 
extensión das espécies de cre
cimento rápido.• 
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Cousas da língua 
MANUELCAO 

Explicaba Quinn Monzó nun artigo publicado hai pouco en "La 
Vanguardia" que "en Cataluña, a un xomalista só o toman real
mente en sério, só o consideran un profesional de verdade, a par
tir do momento en que demostra que funciona en castelán". Isto 
viña a canto de como o Presidente da Generalitat, se acordaba 
del cando curiosamente escrebía en castelán nos dous periódicos 
de máis tirada, mentres toda a súa laboura anterior en -catalán en 
diversos en moi importantes meios pareceu pasar desapercibida. 

Esta refle'Xión de Monzó pode servimos para ilustrar o caso gale
go no que, naturalmente, a situación é infinitamente máis per
xudicial para o noso idioma. Certamente, en Galiza só existe un 
meio de comunicación diario escrito en galega pero que ten es
casísima tirada e que máis que un meio en galego é un meio es
·pañol traducido en parte-ao galega. A cabeceira principal é El 
Correo Gallego sendo a versión galega a xustificación para acapa
rar fondos procedentes da Xunta para a normalización lingüísti
ca. A deturpación flagrante do obxe~tivo declarado de impulsar 
o galego chega aqui a uns niveis realmente altos. Queda, así, A 
NQsa Terra, como o único periódico galego, pero xa semanal, ao 

· que habería que sumar algúns meios locais ou comarcais. Este 
periódico non ten unha gran tirada pero sí abarca todo o territó
rio galega. Logo ~xisten revistas e meios de colectivos ou institu
cióTIS'sociais diversas pero con pouca incidéncia popular. Os diá
rios en castelán soen contar coa colaboración dalgúns escritores 
que utilizan o galega ao tempo que traducen algunha notícia pa
ra xustificar as cantidádes que logo lle suministra a Xunta en 
matéria de subvencións lingüísticas. En cerra ocasión, déuseme 
por seguir as notícias traducidas por La Voz de Galicia resultando 
que en pleno verán de festas pola nosa terra sempre collían no
vas de crimés, asasinatos e violéncias diversas. 

' -Salvo raras ·excepcións a visión do 
mundo er:i g~lego pode ser . 

considerada politizada,_ marxinal, 
aldeana, f a_l ta de . credi b ilidade, 

itterária,· etc." .. 

·Esta posición de extrema febleza dos meios escritos en galego 
complétase coa absoluta desconsideración ou subordinación do 
periocfista ou escritor ·qué escrebe en galegb. Salvo raras excep

. '.c~óns a visión 'do mundo en galega pode ser considerada ·sos
peitosa, pc)uco relevante, politizada, mariinal, a ldeana, falta 
de rigor e credibilidade, literária, etc. Ha de ser a información 

. en español á que acabe por contar con todos os proni.mcia
mentos favorábeis pese a que se trate tantas veces de puras e 
simples manipulacións. Máis, con ser grave, esta situación 
complícase pola percepción de moitos membros dos grupos au
todenominados nacionalistas que comparten sustandalmente 
este tipo de valoracións. 

Velai unha eiva chave do nacionalismo galega: a auséncia de 
meios de ,comunicación significativos que fagan chegar unha 
mensaxe plural_ ep galego á própria cidadanía. Nunha socieda; 
de democrática os meios de comunicación non han ser contro
l;:tdos polo govemo ou partidos políticos senón que deben ser 
cada vez máis independentes só sometidos a súa viabilidade co
mo empresas e ás leis básicas fundamentais máis, iso sí, han de 
respetar, adaptarse ou, polo menos, ser neutrais respecto da 
lingua própria do país como elemento constitut ivo cen tral 
dunha sociedade diferente . • 
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Ch~rangas. e c_arrozas parodiaron a c~ras. e.políticos .no Entroido 

Dias de apalpadelás, rozamentos e líng.uas afiadas 
. . . . ' 

9* A. ESTÉVEZ 

Fidel e o Papa forori ~s prota
gonistas internacionais das 
carrozas que desfilaron polas 
diferentes. vilas galegas du
rante este,s dias de Entroido. 
Fundidos nunha aperta e ro
deados dunha comitiva de pá
rrocos e cubanas estiveron 
presentes nunha grande parte 
das celebracións. Pero ñas vi
las e aldeas as paródias que 
máis éxito teñen son as que 
retiren aos personaxes focais. 
As cantigas das charangas e 
o testamento do galo puxeron 
no seu sitio a cadaquén; en 
Vilaboa disfrazáronse de gar
das civis e en Cangas rfron
se de quen os chama bascas. 

O Entroido continua a ter ainda 
hoxe o significado do exceso e 
da troula sen límite. Son eses 
dias nos que, agachados tras 
unha máscara, viciños e vici
ñas atrévense a cantar as ver
dades que non puderon dicir o 
resto do ano. Asi as comparsas 
da vila pontevedresa de Can
gas, sen pelos na língua, lem
·braron a Chapela Seixo, o con
celleiro "copioso" do PP aoque 
botaron dun exame da UNED 
tras comprobar 'que levara os 
apuntes á clase. Tamén se mo
faron de quen compara o Mo
rrazo con Euskadi. "Cangas 
saiu no ABC pa limpar a caja
rria, todos levamos txapela o 
mesmo que en Renteria". A 
comparsa Os de Sempre saiu 
á rua para desmentir as aci.Jsa:
cións en chave de humor: "To
do eche a mesma borralla por 
mor do electoralismo, mezclan 
Samil con Toralla na merda do 
terrorismo, que lle recorden a 
Fraga, outro que mantén a bu
rra, de quen son as mans man
chadas de Grimau e Monteju
rra", 

Perta de Cangas, no concello 
de Vilaboa, xa é o segundo . 
Entroido cuxa principal fonte 
de inspiración é a instalación 
da empacadora. Coincidiron 
as datas festivas cun anúncio 
máis da Xunta referido á inmi: 
nente construcción desta plan
ta. Os viciños de Vilaboa sai
ron ás ruas de Pontevedra. Di
vid íanse en dous grupos: un 
formado por gardas civis e ou
tro por presos . Estes últimos 
explicaban nos dorsais as ra-

. zóns de estaren condeado.s: 
"Porque si" e "Por seren de Fi
gueirido" . Desfilaron con co
plas como "o alcalde e o Anto
nio vos levaran recorrendo 
moi atentos todo o lugar, ve
rán ratas grandes como cans 
e gaivotas, como PP carro
ñentas, que basura comerán". 
Cada sesenta metros a comiti
va detíñase e comezaba unha 
brutal carga. A garda civil cen
t rábase fundamentalmente 
nas vellas de mandil e pañole
ta;· segundo os viciños, mália 
ser paródia, ten moito de reali
dade. "Asi. que a calar toca, 
que ninguén abra a boca ou a 
garda c.ivil, pum, pum, daralle 
a malladora". 

Non aos ro:zamentos 

O Entroido é tamén un estoupi
do dos instintos sexuais máis 
espontáneo's, o cal é sabidp 

i'. :.!1.:J •t , !, I, 11 ·:'. 1.' t-..'l ' l
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Entre o máis notábel clo Entroiclo acostuma estar o bandii> clo alcalde de V'iana clo Bolo. 

polo alcalde de Viana do Bolo, 
en Ourense, que advirte contra 
os excesos. Neftali Prieto Ba
rrios é coñecido polos seus 
bandos nos que exortá á vici
ñanza a manter a virtude ante 
a chegada dun bon número de 
visitantes. "Advirte este rexidor 
que, ao abeiro destes ·festexos 
públicos·, non falta quen, con 
máis afouteza que vergonza, 
se dá ás rozadelas, apalpade
las e sobaduras coa axuda, de 
cando en vez, de acenos,_ xes
tos, espaventos e meneos que 
van máis alá do que é lícito e 
tolerable, razón pola que enca
rezo que se empreguen estas 
e outras mañas en máis hones
tos e prudentes praceres". Ain
da asi, e co desexo de que axi
ña chegue o tempo de Cuares-

I 
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A policia 
agrede a un 
grupo .de mozos 
pala noite · 

·nas ruas de 
Compostela 

Unha moza de Santiago De 
Compostela denúncia unha 
agresión por parte da policía, 

ma para ·descansar dos exce
sos, o alcalde de Viana retíre
se con tristeza aos tempos nos 
que "estas antigas e inocentes 
festas" estaban proibidas. 

Non moi lonxe de Viana, en 
Verin, conviven os desfiles de 
cigarróns coas carrozas prepa
radas para a ocasións: autobu
ses de policias e soldados, fi
guras que inspiran moito ao 
Entroido, -e enormes barcos pi
ratas. En Xinzo de Límia pedí
ase un respeito para a tradi
ción através de avisos colga
dos na rua e nos bares "para 
levar dignamente as pantallas 
e conservar o sentido da fes
ta". Onde semella non perder
se a tradición é en Laza mália 
que a afluéncia do público me-

sofrida na noite do 6 de Febrei
ro cando un grupo de rapaces 
disfrutaba dunha noite de trou
la. Segundo relata G. Carvalho 
Pinheiro, ian paseando pota· rua 
da Algália de Abaixo brincan
do co seu can, que estaba a la
drar, cando apareceron catre 
automóbeis da policia munici
pal que, despois, pedirian refor
zos. Os axentes pediron as iden
tificacións e, ao non levar o do
cumento un dos rapaces, meté
rono no . coche. "Como non 
quixemos marchar sen o noso 
compañeiro, ou alomenos sen 
ter garantías da sua seguridade 
e destino, comezaron a se alpo
rizar, respostando aos intentos 
de estabelecer un diálogo con 
berros e acenos ameazantes. E é 
que até nos reprimían cando fa, 
labamos entre nós", con ta esta 
rapaza. 

"Cando unha compañeira, que 
pedia un nome e un número de 
placa, sinalou ao máis amea
zante nun xesto de impoténcia, 

A. IGLESIAS 

/ 
dra cos anos para ver correr 
aos peliqueiros cos seus 
cencerros e paus; son só uns 
poucos os escollidos para levar 
a máscara que os identifica e 
deben ser xóvenes para aturar 
o rtimo de carreiras, iso si, con 
parada para botar o viño. O ex
ceso toma multípeis formas no 
pequeno concello de Laza: coa 
batalla do Luns no que se mes
tura esterco, barro e formigas 
vermellas en vinagre, co paseo 
da vaca Morena, levada por un 
solteiro , e que se adica a le
vantarlle as saias ás mulleres 
e, tamén, no desfile do Domin
go, no que o inocente Papa 
convértese nun exaculador in
continente e no que os vicíños 
máis ousados aterecen espi
dos integrais. • 

este respostoulle cun a mi no 
me señales e lle deu con forza 
coa moca nos dedos que lle in
charon. A esta acción resposta
ron todos sacando as mocas e 
cargando contra nós", canta G. 
Pinheiro Carvalho. "Foi entón
engade-cando ollei para atrás e 
vin que a un compañeiro lle 
batían na cabeza e caia no 
chan, onde recebia dous gol
pes. Fiquei parada pronuncian
do o seu nome, polo que rece
bin tamén golpes. En fin, que 
tivemos que sair correndo e 
abandoar aos nasos dous com
pañeiros, porque non son os 
golpes o que máis doe e porque 
até · que non che acontece non 
acreditas moitas das causas que 
escoitas". 

A moza que denúncia a agresión 
considera que estas -actuacións 
están dirixidas a meter o medo 
no carpo e que os policías mun
cipais trataron a quen non tiña 
o documento de identidade "co
mo µn .criminal". + 

/ 
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Pocleranse cambiar 
os nomes e apelidos 
aogalego 

Ainda que se atopa en 
trámite parlamentário, os 
grupos políticos · 
representados no Congreso 
apoian a proposta do BNG 
de posibilitar o cámbio de 
nomes e apelidos ás línguas 
autonómicas no Rexistro 
Civil. Os trámites serian 
gratuítos para os cidadáns 
que os emprenderan ainda 

. que se lle poden solicitar 
xustificantes para o cámbio 
da Real Académia da Língua. 

A proposta do deputado 
nacionalista Francisco 
Rodríguez afecta 
epecialmente aos nascidos 
despois de 1977 que ao 
chegar a sua maioria de 
idade queran galeguizar o 
nome. Por outra parte, o PP 
apresentou unha proposición 
de lei para que os pais podan 
decidir que apelido levarán 
os seus tillos, iniciativa que 
xa apresentara o PSOE 
anteriormente. O que 
escollan, o da nai ou o do 
pai, terá que ser pasto a 
todos os tillos.+ 

Xuízo na Coruña 
contra un moio 
que desertou do Exército 

O Mércores 25 de Febreiro 
foi xulgado Javier Gómez 
na Coruña por un delito de 
deserción do Exército. 
Para Javier Gómez, 
membro do MOC de 
Euskadi, o fiscal pediu tres 
anos de cárcere na vista 
que se celebrou nos 
xulgados militares da 
Praza dos Dominicos. 
Diante dos xulgados 
concentrouse un grupo de 
apoio desde as dez da 
mañán formado por 
colectivos sociais e 
antimilitaristas da Coruña. 
É o quinto insubmiso nos 
cuarteis xulgado na 
Coruña e no Estado xa que 
a cidade galega, coa nova 
distribución das rexións 
militares, converteuse en 
cabeceira xudlcial do 
Norde da penf nsula. + 

Fórmase 
a peña an6taurina 
Vengador na Coruña 

Ca motivo da celebración de 
corridas de tauros na Galiza, 
ven de constituirse en Marin 
a peña antitaurina Vengador, 
ca obxectivo principal de 
conscienciar e mobilizar a · 
sociedade contra os eventos 
taurinos. Desde a peña 
considérase un xeito de 
tortura matar a un tauro para 
disfrute do público e, 
ademais, eren que é 
inaceptábel que as corridas 
fáganse P,asar por festa 
galAga. "E como dicer que o 
esqui alpino é o deporte 
nacional do Sahci.ra", sinalan. 
As suas principais 
actividades terán lugar 
durante o verán, cando se 
celebran as corridas de · 
tauros en Pontevedra. + . 
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As fqrz~s políticas.do Congreso terian que deman.dar mái·s cota ; e ünha moratória no pagamento da supertaxa 

Reclaman un pacto de Estado ·pa·ra.·Sblvar 
o sector lácteo 
*P.C. 

A ministra de Agricultura, Lo
yola del Palacio ven de ase- · 
gurar que até que se aprobe 
a Axenda 2000 non se poderá 
solventar o problema do sec
tor lácteo. Para entón a titular 
de Agricultura comprométese 
a defender un incremento de 
cota de leite de un millón de 
toneladas, pero entrementres 
exixe o pagamento das mul
tas por sobreprodución. Dian
te desta situación, o BNG ven 
de apresentar un programa 
para a defensa do sector lác
teo galego que garanta a sua 
supervivéncia e que mante
ña, no futuro, a capacidade 
competitiva que ten demons
trado nestes últimos anos. 

A Comisión de Política Agrária 
do BNG ven de elaborar un 
programa refrendado polos ór
ganos de dirección da forza 
nacionalista através do que se 
lle oferece ás restantes forzas 
políticas un pacto de Estado 
para salvagardar ao sector lei
teiro galega que se fundamen
ta en dous alicerces. En pri
meiro lugar recolle o estabele
cim ento dunha moratória de 
facto da aplicación da superta
xa até que o Estado español 
consiga o anunciado incre
mento de cota, tal e como 
anunciou Loyola de Palacios e 
que está previsto que se trate 
na chamada Axenda 2000. 

A ministro de Agricultura, Loyola de Palacio. X.C. 

,.- il:·" 

que Bruxelas quer cortar co 
respaldo da Xun_ta .e d·o Gover-. 
no central", afirmou Mariano 
Lema. · - -

Alén diso, está en discusión o 
problema sanitário derivado do 
consumo de leite fresco. -tratado 
termicamente ou leite en pó do 
que se obteñen derivado? lácte
os. A diferéncia de custe é dun 
35%, pésie ao que no me-rcado 
se éomercializan ao me~stno pre
zo. Segundo António Fernánc;iez 
Oca, responsábel nacional da 

. Comisión de Po[ític_a Agrária 
dos nácionalistas,- "os labo~ató
rios de análise prolisional teñen 

' subliñado a diferéncia de calida
de que hai eñtre ambos tipos de 
leite". 

Progra~a realrsta 

Segundo ·os-membros da c0mi
sión redactora, o programa que 
se apresenta é realista porque 
pa_rte do m~rco actual do sector, 
r:io que se estabelecen catro ní
veis de decisión, a OMC (Orga
nización Mundial de Mercado)_, a 
PAC (Política Agrária Comun, 
da UE), a Administración central 
e a Administración autonómica. 
Ao tempo sinalan que se trata 
dun programa ambicioso por
que, recoñecendo os retos que 
ten a curto prazo o sector,. pár
tase da sua capacidade de de
senvolvi mento, xa que nestes 
anos foi quen de medrar nun 
60% mália acharse nun contex
to de conxelación da produción 
a nível europeu e pretende a 
sua restruturación tanto no que 
respeita "á produ.ción como á 
transformación. 

Este aspecto considérase fun
damental , porque mentres non 
haxa ampliación de cota, mi
lleiros de explotacións corren 
o perigo de desaparecer se se 
ven abrigadas a pagar a multa 
por sobreprodución que agora 
o Governo central parece que
rer facer desembolsar. 

Outro dos pontos do programa 
nacionalista sinala que unha 
vez conseguida a ampliación 
de cota que permita un incre
mento efeitivo da produción se 
encete un proceso de restrutu 
ración e reordenación do sec
tor leiteiro para garantirlle o fu
turo e facelo máis viábel. 

Responsábeis 
da situación actual 

O BNG responsabiliza da situa
ción que atravesa o sector lác
teo tanto ao PP como ao PSOE 
porque "foron quen votaron a fa
vor do ingreso na UE nas condi
cións nas que se fixo e sen ter 
en conta os nosos intereses e 
porque desde o ano 1985 non fi
xeron nada por mudalas", indica 
Mariano Lema, coordenador da 
Comisión de Política Agrária da 
formación nacionalista. 

A frente nacionalista entende 
que o conflito de prodµción do 
sector lácteo debe ser analisa~ 
do como un problema que 
afecta a toda a economia gale
ga e non como unha loita sec
torial illada. Nos últimos anos, 
o sector lácteo galega mália 
carecer do apoio institucional 
ten incrementado a sua produ
ción notabelmente, pasando de 
aportar o 23% das entregas ás 
indústrias a nível estatal ; no 
ano 1985, a producir o 35% na 
actualidade. "Este é o medre 

O BNG tratará de acadar nas 
próximas sesións plenárias do 
Parlamento galega acordes 
para pór ·en marcha o progra
ma. Emílio López Pérez, depu
tado nacionalista na cámara 
autonómica, lamentou o papel 
que ten xogado até o momento 
o presidente da Xunta e a mi
nistra Loyola deJ Palacio·, por 
non ter defendido con máis fir
meza a produciqn -lelteira gale
ga, tanto en Madrid como en 
Bruxelas.+ 

A. EIRÉ ¡, • - , -

A que ve~ tanto ~scánd~lo? 
Hai alguns feitos concretos que poderian ex
plicar tantó escándalo mediático español 
apresentado como "defensa das liberdades 
democráticas" ou como "conspiración golpis
ta" segundo os bandos en refrega. O eixo da 
política comunicacional do pp pasa na ac
tualidade pola alianza entre Telefónica e o 
Grupo Recoletos, editor de Expansión, Ac
tualidad Económica e Marca. A filial española 
de Person, presente en Via Dixital, mercou o 
10% de Antena 3 e vaise facer co 40% de El 
Mundo, mercando o paquete accionarial que 
está a nome do grupo italiano Rizzoli. Juan 
de Villalonga (Telefónica) abandonou a co
operación principal con Televisa (Ansón) 
pactando con Kindelán (Recoletos). Televi
sa quedou asi desprazada nun momento de. 
cámbios pola morte do patriarca Azcarraga e 

polas débedas que arrastra. Luis Maria Ansón 
que ia comandar o novo grupo está sen capa
cidade de-influéncia ao deixar a dirección do 
ABC. Por outra banda Telefónica e Prisa se
guen a negociar os dereitos polo fútbol tele
visado. Villalonga oferece 15.000 millóns de 
p~setas e Polanco demanda 56.000 millóns. 
"E a guerra e, como case todas as guerras é 
pola economía, polos duros. Asi que, por fa
vor, noIJ. fagan o que en todas as guerras, xus
tificándoas con nobles ideais, e d"eixen á 
marxe conceptos elevados como o da liber
dade de expresión", escribía o director de 
Tribuna, Antóni.o Pérez, un médio que pasa 
por ser próximo a Mário Conde. 

Nestes momentos, a poténcia mediática 
dispara desde as distintas plataformas, an-

coradas en porros seguros ou móviles á per
cura de. boas posicións. O seu· lume. cruzadq 
faise en función dos seus intereses e pouco 
lles importa que saian damnificados os de
máis conceptos tras dos que se parapetan 
para que a opinión pública (que deberá ·de 
coincidir coa publicada por ese médios) 
lles dé unha cobertura sobre a que enarbo
rar a bandeira de grandes verbas sacras, 
aparecendo na enseña dos dous bandos a 
cor da liberdade. A indústria da comunica
ción é hoxe máis estratéxica que a do acei
ro bu o carbón, instalándose xa nos EEUU 
no segundo lugar de benefícios. Por iso 
non é lóxico que as grandes corporacións 
bancárias e indústriais entrasen neste ne
gócio mercando os principais meios de co
municación.+ 
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Denúncian en Madrid 
.: trinta casos :. 
de torturas a reclusos . 

Representantes de diferentes 
asociacións c0mo Nais contra 
a Droga e Asociación contra a 
Tortura entrevistáronse con 
responsábeis· de lnstitucións 
Penintenciárias para protestar 
polos casos de torturas sen in
vestigar. As asociacións 
denúncian que se deron.trinta 
e tres casos de maos tratos 
en cárceres españolas nos úl
timos meses nos que non se 
investigou a ·implicación dos · 
funcionários de prisións. En 
concreto, cha[llaron a 
atención polo caso dun reclu
so en coma nun hospital ma
drileño despois de recebir tres 
malleiras. Desde ·a Asociación 
contra a Tortura sinálase que 
cando un recluso denúncia os 
maos tratos dos funcignários, 
temén o fai o funcionário acu
sado "polo que a malleira ao 
recluso non se pode Investigar 
de xeito independente". Ade
mais quéixanse de que os fo
renses non certifiquen as ma
lleiras dos presos.+ ... 

Rexeitada de novo -
a ampliación do ~boi1o· 

Tres empates na votación 
da ampliación do aborto 
serviron para desestimar a 
proposta no Congreso Q 
Martes 24 de Febreiro, como 
o propugna o regulamento 
da Cámara. As iniciativas 
e,ran de IU e do PSOE; a pri
meira propugnaba unha lei 
de prazos e a segunda un 
cuarto suposto legal para a 
interrupción do embarazo 

. por conflito persoal, famiUar 
ou social nas doce 
primeiras semanas. A 
proposta de IU foi 
desestimada na primeira vo-
tación e a do PSOE sufriu 
dous empates. Foron deter
minantes as auséncias de 
Francisco Vázquez e Felipe 
González do lado do si asi 
como a liberdade de voto 
dalguns diputados de CIU e 
PNV, mentres que no lado 
do non fallaron votos como 
o da popular Celia 
Villalobos. + 

O Congreso condea. 
a matanza de Chiapas · 

A comisión de Asuntos Exte
rióres do Congreso do~ 
Deputados apro~oa por una
nimidade a proposición non 
de leí apreseritada polo .. BNG, 
na que empraza ao . 
Parlamento a condear ·a ma
tanza de-45 indíxenas en Mé
xico q psado mes de Decem
bro e insta ao Governo a que 

· faga xestións para que o seu 
homólogo mexicano 
desbloquee as conversas de 
pazco EZLN. A iniciativa sa
lienta as demandas dos zapa
tistas como a convocatória de 
eleicións libres e 
democráticas, un pacto fede
ral que remáte co centralismo, 
a constrncción de hospitais 
nas cabeceiras de comarcas, 
a revisión do Tratado de Libre 
Comercio entre México, Esta
dos Unidos e Canadá e o re
coñecimento oficial das 
línguas indíxenas. + 
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VIVA O NORTE ATLÁNTICO! 

Ignoro ainda se a nova designac;ao proposta 
· para a regiao de "Entre Douro e Minho" 
(que passaria a chamar-se de ''Norte Atlan- · 
tico", foi ou nao aceite pelos órgaos compe
tentes e se as várias campanhas a favor das ·· 
"cinco Regi6es" surtirao ou nao concretos 
resultados. Espero que sim, com votos de · 
que as muitas raz6es apresentadas e apre
sentáveis sejam percebidas pelo clássico 
provincianismo lisboeta, o qual, mais exac
ta e simbolicamente, se chamaría "comple
xo do Terreiro dó Pác;o" ("complexo" que, 
mais do que de "superioridade" ou de "in
ferioridade", nao passa de um "complexo de 
tacanha pequenez"). 

E, já agora, no que a primeira questao diz 
respeito, quería reafirmar o que muitas ve
zes e em muitos lugares tenho dita e consti
tuí um elementar acto de justic;a: 

António Guterres foi o primeiro "político 
lisboeta" que falou do Porto e do Norte de 
urna maneira lúcida e nao provinciana, 
quando, publicamente e ainda antes de tor
nar-se primeiro-ministro, reconheceu que o 
desenv6lvimento e o protagonismo daquelá 
cidade e daquela regiao nao eram nem con
tra . a unidade de Portugal nem contra a 
grandeza de Lisboa, mas sim o resultado de 
potencialidades únicas numa. perspectiva 

FERNANDO SANTOS NEVES 

transfronteiric;a europeia e condic;ao para 
que o Porto nao deixasse de ser aquilo que, . 
nao obstante toda a miopía centralizadora 
dos govemos, realmen-

"Universidade Lusófona de Moc;ambi
que" (já em notável funcionamento, sob 
a designac;ao de ISPU -Instituto Supe-

te é, a saber, a capital 
de todo o noroeste da 
Península Ibérica. 

Tal miopía nao é, evi
dentemerite, caso úni
co e tem raízes históri
cas e sociológicas tais 
que levam, por exem- . 
plo, a que, quando se 
fala e pensa "Lusofo
nia", "Espac;o Lusófo
no", "CPLP" -Comu
nidade dos Países da 
Língua Portuguesa-, 
etc., a terra e o povo 
da Galiza sejam mais 
ou menos sistematica
mente esquecidos e ig
norados. 

É, aliás, por todas es
tas raz6es que, pessoal 
e institucionalmente, 

'O Porto 
nao debe deixar de ser 

aquilo que, 
nao obstante 
toda a miopía 
centralizadora 
dos governos, 

realmente é, a saber, 
~capital de todo o 

noroeste da .Península 
Ibérica" 

rior Politécnico e 
Universitário) e das 
fases mais ou menos 
avanc;adas da "Uni
vers id ade Lusófona 
do Brasil", da "Uni
versidade Lusófona 
de Angola", da "Uni
versidade Lusófona 
da Guiné", da "Uni
versidade Lusófona 
de Cabo Verde" , da 
"Universidade Lusó
fona do Algarve", da 
"Universidade Lusó
fona das Be iras", da 
"Universidade Lusó
fona do Alentejo", 
etc., inclua tarnbérn, 
com toda a brevida
de, a criac;ao da "Uni-
vers id ade Lusófona 
"do Noroeste da Pe
nínsula Ibérica"! (cf. 
"Jornal de Notícias", 

tenho feíto questao de que o projecto da 
emergente "Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologías", ao lado da 

de 19 de Agosto de 1997: "Um projecto 
de ensino superior para Portugal e todo o 
Espac;o Lusófono"). 

Tanto a designac;ao de "Norte Atlántico" 
como o mapa das "cinco Regioes", além 
de me parecerem extremamente felizes sob 
outros aspectos, seriam o sinal do princí
pio efectivo do fim do "centralismo pri
mário" (Vital Moreira dixit) e o princípio 
efectivo do fim da quintessencia provin
ciana que se .reflecte em manifestac;oes ca
ricatas como aquela de António Pedro 
Vasconcellos no programa da SIC, "Da
nos da Bola", 16-01-98 ("Tu quoque ... 
Brute?) de requerer que "a sede da Liga 
dos Clubes de Futebol venha do Porto pa
ra Lisboa, para evitar o provincianismo 
(sic) ... " fim do "centralismo primário" e 
do "provincianismo" que significariam, i
multaneamente, a descoberta da comple
mentariedade e até da identidad da ver
dadeira "integrac;ao eur peia", da verda
deira "cooperac;ao lusófona", da verdadei
ra "globalizac;ao mundial" e da verdadeira 
"modernizac;ao e de envolviment " da 
ciedade portugue a contemporanca. rá 
demasiada areia para a maioria das camio
netas de lusa classe política? 

Gentes do todo o Norte e Gentes de todas 
as Regioes, uni-vos" • 

FER ANDO SANTOS NEVES é Reitor do ISMAG 
-Instituto Superior de Humanidades e Tecnologías 

(vulgo "Universidade Lusófona"). ExPRESSO 
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Jorge Ortiz, xornalista de La Guillotina 

'O México re·a1 non sae nos periódicos' 

-e>- M. VEIGA 

A maiores da violéncia e das privatizacións, en México é visíbel 
un forte bulir social que se organiza en movimentos de base, 
independentes da clase política tradicional. O zapatismo ,foi un 

Vostede é xornalista. 
Aquí de México é coñe
cido sobre todo o grupo 
Televisa que é accionis
ta de Via Dixital. 

En México os meios de 
comunicación masivos es
tán baixo estrito control do 
governo. Emilio Azcárra
ga, un dos máis grandes 
millonários de América, 
segundo a revista Forbes, 
e agora os seus herdei
ros, son os proprietários 
de Televisa, Galavisión e 
outras tres cadeas . Ta
mén son danos de xor 
nais , como La Prensa ou 
Ovaciones, de revistas , 
etc. Hai outra prensa de 
direitas como Novedades, 
El Nacional ou Heraldo 
que é da lgrexa e non da 
da liberación , senón da 
xerarquia máis reaccioná
ria. Todos son oficialistas. 

O empresário e xornalis
ta Juan Luís Cebrián, 
afirma que os meios pri
vados, canto máis for
tes, máis libres son para 
criticar ao governo. 

Os meios que lle citei xusti
fican sempre as políticas 
económicas do governo. 
Incluso denostan ao presi
dente sainte para fortalecer 
ao governante, mália seren 
todos do mesmo partido, o 
PRI. Tamén os xornalistas 
están controlados, por mé
dio do chayote ou embute 
[soborno] . Alguns cobran 
por notícia falsa. 

Hai outro tipo de meios? 

Existe unha tradición de 
prensa independente, na
cida a princípios de sécu
lo, por iniciativa de Ricar
do Flores Magón, criador 
de Regeneración. Magón foi en
carcerado en tres ocasións e ti
vo que exiliarse várias veces. 
Despois houbo revistas inde
pendentes, dedicadas á análise 
política ou á cultura. Ben lago 
da matanza de Tlaltelolco ou 
Praza das tres culturas, en 
1968, cando morreron 500 estu
dantes a mans da policia, surxi
ron os Coléxios de Ciéncias e 
Humanidades, criados por Pa
blo González Casanova. Deses 
coléxios saiu un movimento e 
diversas publicacións. Todas 
elas teñen sérios problemas, 
porque Gómez Corchado que é 
un cacique do PRI controla o 
monopólio estatal da produción 
de papel e tamén a Unión de 
Voceadores e Expendedores. 
Nós, por exemplo, ao tirar me
nos de 10.000 exemplares, que
damos á marxe, por lei. Ternos 
que facernos con papel no mer
cado negro e vender de man en 
man, porque non podemos es
tar nos quiosques, ainda que isa 
permítenos un contacto s~guido 
e beneficioso cos leitores_ A 
función da prensa independente 

é, pésie a todo, moi importante, 
como contrapeso da oficial. La 
Jornada, por exemplo, que co
mezou a publicarse en 1986, ti
ra 50.000 exemplares diários e, 
durante o alzamento zapatista, 
chegou aos 200.000. 

Como se ve desde México o 
Tratado de Libre Comércio 
con EEUU e Canadá? 

·Pais con dicer que o seu texto 
non foi coñecido por ninguén, 
nen sequer polos deputados da 
oposición do PRO, até que foi 
asinado ... México cedeu a ex
plotación do atun aos Estados 
Unidos e abríu as portas a unha 
competéncia desigual que lle 
permite gañar mercados ás cor
poracións multinacionais. O que 
penetran son bens de consumo, 
pero a nasa economia produtiva 
non mellora. Os mexicanos que 
teñen traballo acceden a produ
tos do Canadá, por exemplo, 
que se venden aqui a prezos 
má!s baixos. As nosas empre
sas non poden competir. Na ca
pital hai 8 millóns de mozos, 

estímulo para eles. Hoxe tratan de coorde.narse, sen perder a 
idea de autonomía e democrácia que os caracteriza. Jorge Or- -
tiz, xornalista de La Guillotina, ·revista trimestral de análise po
lítica e cultura, estivo estes días en Galiza convidado polo Co
sa/ e por Proposta Zapatista. Aquí fala do México non _ oficial:. 

menores de 25 anos. O 60% 
sen traballo e sobreviven grá
cias á venda ambulante. 

Hakalgun tipo de resposta a 
esta situación? 

. 
As privatizacións están a ser moi 
fortes. En 1990 Salinas de Gorta
ri chegou á eliminar os Ejidos, 
propriedade comunal indíxena 
que ten unha tradición, que for
mou parte das propostas Ela re
volución zapatista de 191 O e que 
nos 40 recibiu recoñecemen~o 
constitucioné;ll. No campo habia 
moitas cooperativas con· capaci
dade de subsisténcia e reglas 
próprias, como as de elexir aos 
seus representantes. Estas co
munidades están loitando para 
que non se retroceda e. para que 
todo" isto se recoñeza. O governo 
responde que con estas exixén
cias os indíxenas están a pedir 
priviléxios! Pero agora ademais 
comezan a surxir movimentos 
asociativos de pequenos produ
t o res, combinando xente do 
campo e da cidade. O movimen
to chámase Barzón e pon en 

cuestión a especulación fi
nanceira. Pénsese que hai 
moita- xente afectada pala 
devaluación de Decembro 
de 1994 que provocou un'
ha suba repentina dos inte
reses do 50%. lso obrigou 
a mobilizarse ás clases 
médias como nunca o fixe
ran e a lanzar a proposta 
de que non se paguen as 
débedqs. 

O PRI conta cunha verda
deira oposición política? 

Todos estes movimentos 
que menciono funcionan de 
maneira moi dispersa, tan
tó a causa do modelo indi
vidualista que se está a im
poñer, como polo feito de 
que se veu levando a cabo 
unha política económica 

- que desintegra as comuni
dades. Os líderes que ha
bia fo ron absorbidos poi as 
elites políticas. Pero a mi
séria segue e agora vívese 
unha fase de reconstrución 
órganica, de busqueda de 

_ alianzas e coordenación e 
nacen novas líderes. A 
emerxéncia do zapatismo 
foi un estímulo, porque o 
acordo que se busca non é 
só entre a guerrilla e o go
verno, senón que inclue 
aos movimentos sociais. 
Hoxe trabállase cunha idea 
distinta do poder e da políti
ca, os líderes deben ser os 
últimos en beneficiarse dos 
logros. Nas comunidades 
indíxenas, por exemplo, a 
facultade de revocar os 
cargos eleitos formou xa 
sempre parte da tradición. 
O -que se pede é que se 
consulte á xente, que se fa
gan referendums, que se 
democraticen os meios de 
comunicación ... Os movi
mentos sociais colaboran 
coa base do PRO de Cár-

denas, como forma tamén de fa
cer propostas políticas que che
guen ao govemo, pero os repre
sentantes destes movimentos 
non teñen interese en converter
se en dirixentes de partido. Aba
se desta argumentación é a de -
defender a autonomía do próprio 
movimento. 

En que situación se encontra 
o PRI? 

Desde_ os anos 30, o PRI con
trolouno todo, incluídos os tra
balladores através da Central 
de Trabajadores de México 
(CTM) e da Confederación Na
cional Campesina (CNC). Hoxe 
está nun proceso de descompo
sición interna. Alguns dos seus 
cadros tratan de pasarse ao 
PRO. Hai -pouco morreu Fidel 
Velázquez, o secretário da 
CTM, aos 97 anos. O home era 
un.ha vergonza nacional. Ao seu 
enterro só foron uns poucos po
licias. Coa sua marte, a CTM 
estase a debilitar e xa se criou 
un sindicato independente que 
se chama 1 º de Mayo. • 
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OIRA 
non violou o alto o fogo 

Mália o Sinn Féin ser 
expulsado das negociacións 
do Ulster supostamente 

_porque o IRA cometeu un 
atentado contra duas 
persoas a princípios de 
Febreiro, as duas 
organizacións nacionalistas 
declararon que en nengun 
momento o IRA violou o alto 
o fago decretado en Xullo de 
1997. Por esta razón, o Sinn 
Féin poderia non retornar ás 
negociacións o nove de 
Marzo. 

Por outra banda, os 
terroristas unionistas seguen 
atentando contra 
nacionalistas irlandeses e a 
policia expresou o seu temor 
a que se produza unha 
escada de actos violentos 
que teñan como obxectivo os 
sectores republicanos para 
boicotear as negocacións, 
que deberian de concluir con 
acordo antes de finais de 
Maio.+ 

Pinochet dirixia 
a DINA chilena 

O xeneral Augusto 
Pinochet, ademais de ser a 
cabeza da ditadura chilena 
que comezou co golpe de 
Estado de 1973, era o 
máximo dirixente da 
temíbel DINA, a policía 
política do réxime 
responsábel da guerra 
suxa no país. Estes dados 
foron desvelados polo 
xeneral Manuel Contreras, 
que cumpre condena polo 
asasinato, en 1976, de 
Orlando Letelier, ex 
ministro de Asuntos 
Exteriores do governo 
democrático de Salvador 
Allende. 

Con esta revelación, o recén 
autonomeado senador 
vitalício, Pinochet, queda 
incriminado como direito 
responsábel da represión, 
dos desaparecidos e do 
asesinato de Letelier. • 

A independéncia do 
Quebeque aos tribunais · 

-O Governo central do 
Canadá puxo nas mans dos 
xuices a posibilidade de que 
o Quebeque poda 
independendizarse sen 

- contar coa opinión da 
federación canadiana, por 
esa razón levou ao Tribunal 
Supremo a cuestión, en lugar 
de afrontar políticamente o 
problema e ~omezar unhas 
negociacións que posibiliten 
a separación. 

A petición de intervención do 
Tribunal Supremo chega_ 
cando os inquéritos 
realizados polo goverho do 
Quebeque revelan que hai 
unha maioria de cidadáns 
que están a prol da 
independéncia da nación . 
Algo que non convence aos .. 
quebequeses é que o 
Tribunal Supremo está 
composto maioritariamente 
por anglosaxóns, como 
sucede coa povoación do 
resto do Canadá.• 
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O sexismo na 
linguaxe é-ta~én unha 
cuestión de estilo. Non 
se pode facer literatura 
escrebendo sempre 
os/as e todos os 
masculinos e 
femininos, porque as 
novelas necesitarian 
cincuenta ou cen · 
páxinas a maiores. 
Tar:npouco a revolución 
francesa lle tirou ao 
calificativo de noble o 
seu tono positivo, pois 
se non agora 
estariamos dedndo: 
'1ulano á moi plebeio" 

· querendo dicer que era 
integro e honesto, ao 
modo politicamente 
corredo~ ·'Pero ás · 
veces·cómpre ter un 
coidado especial. Na 
Arxentina traduciron o 
libro de Saint-Exupéry 
chamado Terre des 
Hommes por Tierra de 
Hombres que soa a 
Tierra de Machos, 
cando deberia ter sido 
traducido por Tierra de 
los hombres. Rosalia, 
pala sua pafrte, . 
escrebeu: Animo 
compañeiros. Toda a 
terra é dos homes. Era 
unha irania sobre a 
emigració_n. Hoxe o 
verso poderia ser lido 
tamén como unha 
irania sobre o sexismo. 

11Teño ·duas notícias 
que __ dªrvos",, di o 
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Matizacións sobre 
Benigno Álvare_z 
Con data de 19 de Febreiro e bai
xo o título Reflexións sobre Benig
no Álvarez vértense no xornal afir
macións nas_ que, polo de agora, 
nor:i irnos en-
trar posto qué 
o autor da car-
ta descoñece Non podemos 
a orixe da no-
s a colabora- entrar a debater 
ción Benigno 
Álvarez ¿Inter
nacionalista ou 
protonaciona
lista? que so
mentes era un
ha mera con
testación ao 
artigo ·publica-

-do o 30 de Xu
ño do pasado 
ano en Atlánti
co polo histo
riador . Xosé "' 
Manuel Nuñez 
Seixas titulado 

ren;-nen moito 
menos rebater 
precipitadas 
alusióñs se 
ignora as teses 
que 
desenvolvemos 
neses traballos 

O Benigno Galeguista e o Benig- · 
no Comunista que, por razóns 
que se nos escapan, non foi en
cabezado desde a redación ainda 
que así llo suxerimos ao en~i~lo. 
Era a quinta das colaborac1ons 
que publicamos en"A Nosa Terra 
sobre a súa figura· e nela non-pre
.tendiarrios facer unha incursión, 
análise ou debate sobre a estatu
ra política ou ideolóxica do veteri
nário de Maceda. Non nacía co
mo artigo de reflexión ou de opi
nión sob~e o mesmo. Era só unha 
simple aclaración· de aspectos 
moi puntuais que o coautor de O 
Nacionalismo Galego tocaba no 
seu. Para esa análise, remitímolo 
ás catro colaboracións anteriores 
por nós asinadas, fundamen
talmente ás publicadas o 5 de Se
tembro do 96 e a do 12 de Xuño 
do 97 ainda que conmemora
bamos o 60 cabodano do seu pa
samento, no que se fixo unha dig
nísima homenaxe non só a él se
nón a todos os caídos e represa
liados na comarca de Maceda co
mo consecuéncia daquela guerra 
fratricida e xenocida. 

1 
1 · preside{!te de México 

Non podemos entrar a debater 
ren, nen moito menos re.bater 
precipitadas alusións se-ignora 
as teses que desenvolvemos ne
ses traballos e, como parece ta
mén," se descoñeee o que, desde 
a súa v.ila natal, leva feito a prol 
da súa verdadeira dimensión un 
grupo de persoas moi plural e, al~ 
gúns, abondo alonxados da órbi
ta política que tantb o obsesiona. 
Ademais pensamos estar en con
dicións de poder afirmar -que so
mos dos que, con máis ·afecto, 
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·na TV., '~Unha é boa e 
. outra .pésima. A boa ~ 
que por fin demos 
pagado a. déoeda 
extern~{a outra é qué 
ternos 24 horas.para 
entregar o pa~ s". Ao 
ritmo que se privatizan 
os estados calquera 
dia lle poñen ás 
bandeiras nacionais 
ldnha marca de 
iogures de. sponsor. 
A· Confraria do 
Cristo de Vigo 
~scolleu por votación 

-tacto e fascinación-nos ternos 
aproximado -coa inestimábel 
axuda de moi bós e xenerosos 
amigos- á súa figura profesional, 
política e humán ,que ven, e:nr}
c¡u_ecer, xunto· coa-de Xose Go
mez Gayoso, a nómina máis sa
lientábel -dos mártires de Maceda 
na que -insistimos- caeron de" 
masia'das persoas por levar' un .. 
apelido, por seguir a un líder -
emerxente e cautivador e por de
fender uns ·ideais que, algúns pa-

- recen non decatarse, podíañ -
como credo político- ser perfec- 
tamente compatíbeis, consonte a 
realidade, xa que logo, ela mes
ma se encargou de demostralo 
décadas despois de que o relóxio 
da história fose abortado naquel 
fatídico ano de 1936. + 

SANTIAGO PROL (MACEDA) 

ANOSATEBRA 
..:: 

Agrad_ecemento e 

- expia~ió~ _ 
Senípre ·reconforta -comprobar a 
exlsténéia de leitores atentos, 

_ fieis seguidores da letra impresa. 
Por iso nos satisfai especialmen-

- te a fe de erratas que Xosé Cid 
Cabido fai, nonº 818 de ANT, da 
crítica de Magog que publicamos 
no nº 817. Nen nós mesmos 
chegamos a ser tan presurosos. 
Nunha publicación periódica 
sempre somos escravos do tem
po, motivo para estar especial
mente recoñecidos por este celo 
a poucos mostrado. Asegur~
moslle tamén que, de vernos li
berados de tal tirania e se pujde
semos corrixir probas de impren
ta, as que á nosa autoría son de
bidas non aparecerían nen en 
200 nen en 200.000 páxinas. 

Na frase "senda mullera autora, 
as pesonaxes máis ricas, n:iellor 
configuradas e desenvolv1das, 
,son as masculinas" lamentamos 
que non aprezara o evidente 
contraste entre sexo (autora) e 
xénero (personaxes). De tal en
fatización entendemos que nun
ca pode deducirse menoscabo 
para nengun sexo, e si unha es
pecial habil[Qade da autora. 

Réstanos· dicer que non com
·prendemos por que califica de 
"esgazádora" ·a nasa preocupa
ción polo idioma. Non o compren
demos desde: 0 momento en que 
son sinónimos do verbo esgazar 
estes outros :- encalazar, esfarra
par, esguizar, _partir, rachar, res
gar; esg~llar; aflixir. Opinamos 
que eh nengún momento Cid Ca
bido pretendeu insinyar que tratá
semos de· pr-éxudicar á nasa lin
gua, polo que recomendamos ler 
taLcalificación co significado máis 
certeiro de teimosa. + 

XosÉ M. EIRÉ 

OWindows 98 
tampouco terá galega 
O sistema operátivo máis vendido 
do mundo, o Windows da empre
sa MicroSoft, va:i ter o vindeiro ano 

unha nova version no mercado: o 
Windows 98. Como é previsíbel, 
esta nova versión chegara a estar 
instalada en numerosos computa
dores de usuários galegas mais, 
ao igual que aconteceu coa ver
sion anterior: o Windows 95, non 
será unha versión en galego. 

Semella que se vai deixar pasar 
outra oportunidade histórica de 
aproveitar os benefícios que _su
pón, para o proceso de normaliza
ción da nosa fala, dispór de ver
sións en gale-
ga dos progra-
mas máis utili-
zados no mun- Teremos que ser 
do. Semella 
que, unha vez OS próprios 
máis, vai-se in
cumprir a lei de 
normalización 
linguística e 
non se vai fa
cer nada que 

usuários 
galegas os que 
teñamos que 
levar adiante 

permita forne- accions de 
cer aos gale-
gas as ferra - protesta. 
mentas que re-
maten situan-
do-os, cando 
menos , en 
igualdade de oportunidades cos 
demais cidadans españois. 

E semella que, unha vez máis, an
te a pasividade dos responsábeis 
da Direcion Xeral de Política Lin
gu ística e o desinterese da -~i~ro
soft, teremos que ser os proprios 
galegas O$ que teñamos que levar 
adiante accións de prqtesta para 
exixir que se tomen as medidas 
precisas, non-só para dispar dun
ha version en galega do Windows 
98, senon para que o governo da 
Xunta elabore un plano de futuro 

. que posibilite a criazon dun mer
cado informatico en galega e, con
secuentemente, nos permita dis
par das mesmas ferramentas que 
calquer lingua normalizada.+ 

LUIS VILAS 

O património 
estragado · 
Non teño magoa nengunha pala 
destitución de Glória Moure, nen 
polo. CGAC, nen palas alporiza-
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cións dos intelectuais a prol de 
Gloria, so teño raiba e noxo por
que menttas, no siléncio de todos, 
no esquecemento das polémic:as, 
o noso património fica esnaqu1za
do paseniñamente. Porque o Do
men de Axeitos fica moitas veces 
convertido nunha esterqueira, e o 
de Dombate adurmiñase excava
do entre valos e lonas. 

Porque o románico de Pesquei
ras unha obra de arte do século 
XII ten as portas abertas e conti
nuamente é saqueado, e a torre 
de Arcos con pasado irmandiño 
na comarca de Chantada de
rruese pedra a pedra. Porque 
vexo coma a escultura dun gue
rreiro celta do castro de Vilela 
en Taboada leva anos tirado 
nunha corte de vacas. E porque 
seí de centos de petroglifos per
didos uns e saqueados os ou
tros, e de miles de casos de 
abandono, violación e lincha
mento da noa história. 

Porque sempre din na Conselle
ria de Cultura que non hai car
tas para facer excavacións para 
recuperar o noso património 
mentras uns por presumir dun 
Centro Artístico que en Europa 
ten moita sona e outros por xo
gar politicamente coa cultura da 
presunción, da imaxe e da re
presión, niste país ficamos ce
gos todos mentras a nasa hist?
ria a nosa cultura, o naso me10 
a~biente de-
saparece pa-
sen i ñam ente 
enterrado por 
nos mesmos. 

Para rematar 
a faena uns 
mozos gastan 
os seus esfor
zos en resuci
tar ao Maris
cal Pardo de 
Cela e eleva
lo aos altares 
do nacionalis
mo tal vez po
i o bo trato 
que tivo cos 

Sempre din na 
Conselleria que 
non hai cartos 
para 
excavacións 
mentras un 
Centro Artístico 
en Europa ten 
moitasona. 

paisanos galegas de igualdade, 
xustiza e liberdade. • 

· ANXOMOURE 
(ÜARABELOS~MAruz. CHANTADA) 
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Non son moitos os manifestantes contra a sanción de Michel? 

Xosefa Ester Carlos X osé Alba Encarna 

Xubilacla Traballador de asesaria Pensionista "Ama de casa Ama de casa 

Si, creo que é, demasiado 
que houbese tanta xente 
para defender un asunto 
como ese, aínda que a 
sanción imposta fose in, 
xusta, como sucedeu nes, 
te caso. A xente tiña que 
ter quedado na casa en 
lugar de sair á rua. Hai 
outras ocasións nas que 
e tá xu tificado sair a 
manifestarse, pero desta 
vez si que non. t 

A xente maniféstase por 
solidariedade co clube e 
un pouco tamén por dar 
apoio ao xogador sancio, 
nado, Míchel Salgado. 
Sempre, a cidade de Vigo 
manifestóuse contra este 
tipo de agrávios deporti, 
vos. Oeste xeico esta ci, 
dade fixo sentir a sua 
protesta en todo o Esta, 
do. A sanción era unha 
agresión á cidade. t 

N estes casos hai que sair 
á rua a· manifestarse sem, 
pre, porque os de Madrid 
teñen a culpa de todo o 
que pasa na Galiza. Eu 
creo que hai que maní, 
festarse máis, en todo ti, 
po de ocasións, non só 
nas deportivas. Non ha, 
bia motivo para esa san, 
ción, vin todo na televi, 
sión e foi unha lesión co, 
mo outra calquera. t 

De futbol non entendo, 
pero creo que é moito fa, 
cer sair a manifestarse. O 
outr¿-día, no de Barreras 
moita xente quedou na 
casa. A xente deberia 
manifestarse por cousas 
máis sérias que por esta 
sanción. Non sei porque 
van a estas manifesta, . 
cións, pero o de Barreras 
era un motivo- moito 
máis importante. t 

Si, un pouco exaxerado 
facer unha manifestación 
de seis mil persoas si que 
é. Non creo que a san, 
ción fose xusta, pero se 
lle d@u demasiada impor', 

• táncia ao tema. Estou a 
pro1 de manifestarse por 
outras razóns de rnáis pe, 
so. Se cadra deste xeito 
clase a impresión de que a 
xente de Vigo é un pou, 
co frívola.• 

Nacionalismos e dos os gustos: estatais, fascis- que a maioria dos que falan con 
tas, liberais etc. O nacionalismo frivolidade do tema dos naciona-

guerras é dependente doutras causas lismos non saben: o conflito na 
como os intereses socio-econó- antiga lugoslavia veu promovido 

Acabo de asistir a unha confe-
micos, a acción dos Estados e a polos meios de comunicación, 
reacción contra esas accións, que dicía que_ os musulmáns 

réncia-colóquio na Facultade de as confrontacións étnicas se bósnios estaban a matar á po.-
Xeografía e História de Santia- son activadas etc. -Resúltame voación serbia, o cal non era 
go de Compostela sobre o tema surprendente como hai quen se certo, e eso dou pe a que os 
UNacionalismos e conflictos béli- define en contra dos nacionalis- sérbios saí-
cos", que formaba parte dun ci- mos, pero non sabe distinguir os sen á -rúa a 
clo titulado "Guerras fratricidas". distintos tipos de nacionalismos matar bós-
O título da conferéncia non era e confunde causas tan dispares nios. Detrás 
o máis axeitado, porque dese- por exemplo como o imperialis- destas falá- O nacionalismo 
guido se pode asociar naciona- mo e os nacionalismos anti-ce- cías dos está presente na 
lismos a conflitos bélicos, como lonialistas, ou o nacionalismo meios de co- maioríados se o primeiro levase irremisible- das nacións sen Estado. municación 
mente ao segundo, pero os con- están as éli- conflitos 
tidos desenvolvidos tiñan moito Como dixo un ponente na con- tes políticas e bélicos, pero o interese e refectian un pouco de feréncia, hai unha tendéncia a os seus inte-
luz sobre un tema tan manido simplificar os factores dos confli- reses. motor deses 
como ignorado. tos, e como desapareceu o co- conflitos son munismo hai que buscar a mal- lsto lévame a 
Vou lembrar simplemente un dade no nacionalismo. A proba facer outra re- causas como a par de ideas que me parecen de de que todos- os nacionalismos flexión impar- distribución da sumo interese, para reflexión non son iguais é que o que xur- tante: O na-
daqueles que non tiveron a de en Sérbia é centralista e fas- cionalismo rjqueza, o oportunidade de asistir a estas cista, e neutros lugares son moi non é a expli-
charlas, nas que ademais de distintos. ·Ninguén no seu sano cación de to- progreso 
especialistas en Ciéncias Polí1i- xuízo pode negar o dereito do do, e tampou- económico e cas, falou o catedrático de His- pavo palestino a recuperar a te- ca dos confli-
toria Contemporanea Xusto rra que lle quitaron, ou o pobo tos bélicos, outras. 
González Beramendi, que sem- saharaui. Non hai moito estiven Normalmente 
pre deleita coa súa sapiéncia, e talando cun irlandés que me di- o nacionalis-
ao que lle debo o pouco que sei xo textualmente: "só hai unha mo é un ha 
de História Política. Irlanda". variábel de-

Podemos definir o nacionalismo 
pendente, unha espécie de dis-

Tratouse o tema dos conflitos culpa ou bandeira de enganche 
como un movemento sociopolíti- étnicos en África, dos conflitos utilizado por determinadas ca-
co que parte dun grupo humano na Europa do leste, e dos na- pas sociais para conquerir de-. 
que se define como nación, e se cionalismos en xeral e a súa re- terminados obxectivos. Con isto 
di lexitimador do poder político. lación cos conflitos bélicos. Pa- quera dicir que o- nacionalismo 
Pero hai nacionalismos para .to- réceme interesante resaltar algo non é a causa principal de nin-
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gún conflito, senón que as cau-
sas principais hai que buscalas 
en aspectos sociais e econó-
mios, vendo que élites e grupos 
sociais estan no poder. Neste 
senso a irracionalidade derivada 
dos conflitos non é privativa do 
nacionalismo, e senón lembrar 
os xenocídios cometidos no no-
me da implantación dos siste-
mas libarais, da liberdade etc. 

Polo tanto, o nacionalismo e-stá 
presente na maioría dos confli-
tos bélicos contemporáneos, pe-
ro o motor deses conflitos son 
causas como a distribución da 
riqueza, o progreso económico 
e outras. Repasando os gran-
des tipos de guerras .dos últimos 
douscentos anos entendemos 
mellor isto. En primeiro lugar te-
mos as guerras das revolucións 
liberais (española, unificación 
italiana, emancipación hispano-
americana, etc) onde se intenta 
constituír as nacións. En segun-
do lugar as guerras interestatais 
-entre poderes-, como a napole-
ónica, francoprusiana etc. En 
terceiro lugar ternos as gu~rras 
coloniais do século XIX: loita po-
los recursos. No século XX te-
mas a revolución rusa, a guerra 
civil española, a revolución cu-
bana, a primeira e segunda gue-
rras mundiais, as guerras colo-
niais e anticoloniais (China, Co-
rea, Vietnam) ... 

Non é nada esperanzador ouvir 
posicionamentos radicais -estou 
pensando nos antinacionalistas-

1 a Pilar Curbera como 
1 presidenta, pero o 
1 párroco da igrexa de 
1 Santa Maria e mais o 1 
1 bispo de Tui 
1 puxéronlle o anatema 
1 (unha muller!) e non 
1· pararon até anular a 
1 eleición e confirmar a 
1 un home na 1 
1 presidéncia. Non é 
1 raro tendo en canta o 
1 papel das muUeres 
1 nas escrituras e na 
1 história'da lgrexa: 
1 virxes, prostitutas 1 
1 arrepentidas, bruxas 
1 condeadas á 
1 fogueira ... Os homes 
1 san bastante mellar 
1 parados. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Nas Vegas 
detiveron a duas 
persoas baixo a 
acusación de que 
gardaban no 
automóbil o suficiente 
gas Antrax como para 
intoxicar a toda a 
cidade. Dous dias 
despois ceibáronos 
sen cargos. O que 
tiñan no coche eran 
vacinas para que o 
gando non contraese 
a peste bubónica. É 
coma se a policia 
tivese que dar sustos 
asi para xustif icar o 
seu papel. 

Tamén a existéncia 
de Satán Hussein 
serve para xustificar 
os gastos en misis 
Patriot, petardos 
nucleares e exércitos 
que mallan aos 
homosexuais e tratan 
ás mulleres coma se 
o mundo fose unha 
xigantesca barra 
americana. 
Comentaristas de 
Madrid ridiculizan aos 
vigueses pola 
manifestación contra 



·1 a sanción ao futbolista 
Michel. (Previamente 
ocu Ita ron que o ano 
pasado houbo !lesa 
cidade polo menos 
duascentas 
mobilizacións}. 
Débeno dicer porque 
en Madrid os 
Domingos van todos 
ao Museo do Prado 
(coa história da arte 
de Gombricht no 
sobaco} e só catm 
gatos ao Bernabeu. 

Hai que aforrar para 
curnprir con 

1 Maastricht, cómpre 
reducir o Estado para 
que a economia vaia 
ben, os servizos 
funcionan mellar sen 
son privados e ... 
España gastará 
318.000 millóns na 
compra de 225 
tanques alemáns ( asi 
cúmprese epa 
economia alemana ·e 
coa OTAN ao mesmo 

: · tempo}. Pero, o PSOE 
discrepa. Coida que 
máis que tanques 
Leopard, o que 
necesita España son 
helicópteros con. 
metral !adoras 
amarteladas, máis 
acordes co conceito 
de gue-rra moderna. 
En fin, o d.ebate vai 
por aí. Coeréncia e 
princípios morais, 

1 coma sempre, por riba 
de todo .. 

El País do 23 de 
Febréiro· informa de 
que o xuiz que fale "a 
língüa autonómica" 
adiantará até tres 
anos ·no escalafón. O 
mesmo xornal publica 
un "Edicto" de dona 
Dosinda Alvarez, 
ilusfrísima--maxistrada, 
no que repite catro 
veces La Coruña e 
unha vez Puentes de 
García Rodríguez. Ao 
parecer, Dona 
Dosinda non se 

·I enteirou nen da Lei de 
1 Normalización 
1 Lingüística de Galiza, 
1 nen da votación do 
: Parlamento español, 

1 nen lle importan un 
1 pito os pontos do 
1 escalafón.• 

24 
Nº 819 - ANO XXI ANOSATERRA 

que non están baseados no co
ñecemento profundo da História 
nen da Política, e simplemente 
se basean en ideas preconcebi-

. das que son facilmente manipu
lábeis nos meios de comunica
ción palas élite·s pqlíticas que 
están no poder. + 

XoAN F. PÉREZ ARGIBAY 
(COMPOSTELA) 

O porto de Aguiño, 
tradición e 
realidad~ 

Os portas de antiga tradición 
mariñeira como o de Aguiño, no 
Concello de Riveira teñen unha 
falla de investimentos e carén
cias importan-
tes para que 
os mariñeiros 

Seo porto de 
Aguiño estivese 
máis abrigado 
recalarian 
moitas 

e mariscado
res profesio
nai s .poidan 
contar con to
dos os servi
zos básicos 
n·ecesários 
para evitar 
que m o itas embarcaciólÍs. 
das suas em-
barcacións se 
vexan abriga-
das a ubicar a sua base noutros 
partos como o de Riveira, onde 
os servicios e as infraestruc-" 
turas son moito millares e acor
_des cos tempos que vivimos. 

O saneamento económico da 
Confradia de Pescadores pasa 
non somente pola colaboración 
da própria Conselleria de Pesca 
da Xunta de Galicia senon que 
é necesário que os dirixentes 
pesqueiros saiban artellar as 
medidas axeitadas para con
querir que as embarcacións do 
porto vendan as súas espécies 
na própria lonxa. Que haxa uns 
pantaláns perta da dársena do 
porto co obxeto de evitar que 
moitas embarcacións menores 
que non poden utilizar o atraque 
ao muelle se vexan abrigados a 
amarralas case en mar aberto, 
xa que non podemos esquecer 
que o porto de Aguiño está en , 
plena costa. A preséncia perma
nente dunha lancha da cruz ver
mel 1 a. do mar para acudir de 
perto en caso de acaecer algún 
sinistro. A ·prolongaci.ón do pei
rao ou ben construir outro desde 

nón calquer mariñeiro tende a 
buscar as lonxas e os partos 
que lle -garanten maiores co
modidades e onde a pesca 

- capturada a igup.I número de 
kilos lles reporte un maior be
nefício económico gr'Í.cias a di
feréncia de prezos de compra. 
Aguiño non deberia sofri~ esta 
discrJIT)inación xa que as suas 
espécies pesqueiras son das 
mellares do contorno e ade
máis a meirande parte delas 
son capturadas con artes se
lectivas._ ~ 

XosÉ M. PENA SAMPEDRO 
(RIVEIRA) 

Língua 
Em galega escrever sempr.e. 
Cando obrigam umha língua 
estrangeira conhecer, nos em 
galega havemos escrever. Liv
ros, bandas desenhadas , a 
nossa Terra das nossas letras 
encher. Dantes de calquera, eu 
a minha hei ponher a primeira. 
Num país governado por umha 
"ditadura democrática" estran
geirizante ternos que fazer tudo 
na nosa lingua. E umha timpa 
protesta, nom mata ninguém. 
Cufnha ministra "agraria" dum 
país -de cidadans, que seica 
conhece Galiza abando, e bem 
defende as oliveiras alheias, 
nos ternos que talar em galega, 
ainda que sexa- palas nossas 
vacas. Cum ministro da saúde 
privada bergantinhám, que gas
ta da Corte espanhola, e vaise 
cos da feira e volve cos do 
mercado, hai que falarlhe em 
galega; tamém a um ministro
funcionário, que rexeita de pla
no tu.do o queule a galega, nos 
t~mós que falarlhe em galega. 
E um arma que se cadra tire, 
mas nom produz san~fue. O de 
"Fuerza Nueva" tem que saber 
que malha súbditos dum país 
estrangeiro. Ha_i causas que 
precisaram no futuro dum julga
mento, com probabilidade, sen
hor. Nunca palas bravas, sem
pre pola jus-: 
ti9a, senhor. 
Farase, sen-
hor. Támém a um 
lsse que em- ministro

funcionário, que 
rexeita de_plano 
tudQ o que ule a 

pap u la de 
gasto mane
xando umha 
conhecida ci
dade e que é 
u m paiaso·, e galego, nos 
que só babe- · temos que 

- xa em espan- · 
hol porque falarlheem 
deséonhe_ce galego. 
outras lm- . . . 

· a ponta da cobasa cq obxetq de 
protexer moito máis as embar
cacións que buscan abrigo no 
porto, pois a .ninguén se lle _e~
quece que se o porto .de Aguiño 
estivese máis abr.igado recala
rían moitas embarcacións en ca- . guas, mesmo . · 

a dos seus 
1 .! 

so d~ mal tempo ~u ven para . - · r-i. 

desc.argar a suas espééies, que própriqs ma- . , 
doutra maAeirá .se ven abriga- nexa,dos tem . . 
dos a ir para 0 de Riveira, per~ . · que ouvi_r os nossos gran.des le-
dendo asi a enorme importáncia trados -nacionalistas cantarlhe 
que Aguiño tivo -hai uns quince as verdades em gaiego: a lingua 
anos. que. o rnalpar!u . . 

Por outra banda non podemos 
esquecernos de· que as Confra
dias non poden ser património 
exclusivo de nengún sector de
terminado, xa que nelas deben 
estar representados todos os 
sectores da actividade pes
queira e marisqueira. As prefe
réncias e axudas centradas 
nun só sector poden conlevar 
perxuícios económicos e so
ciais para todo un povo e para 
iso ternos que botar man da 
experiéncia para non cair nos 
mesmos erras de tempos pa
sados. Hai que ofertar servizos 
e garantir os prezos na comer
cialización das esp~cies, se-

E ... , que~ talar do cavernárro, 

FE i>E ER_ReS 

No artigo Os mortos tamén 
, contan historias (nº 818 de 

A Nosa T erra) afírmase que 
Vicente Risco está soterra
do no cemitério de San 
Francisco de Ourense, o cal 
é un erro. Tampouco está o 
pintor Cándido Fernández 
Mazas senón o seu irmán 
Armando.+ 

"mandón" de bestas com pau 
em mao, com várias martes ás 
costas ao longo da súa história, 
miséria dumha Terra, sofrimen
to dos bons e generosos, pade
ciménto dos humildes, auxilio 
dos caciques. Se alguém quer 
ouvir talar em español numha 
representa9om galega onde o 
galega está proibido vaia á 
"Casa de Galicia" em Madrid, 
morrerá de vergonha, e lembra
ra-se umha e mil vezes desse 
fracasado opositor á. presidén
cia do governo de Espanha, é 
como se a súa voz resoase nas 
paredes, e um tem que fuxir do 
lugar por s~ a súa pantasma 
madrilenha saira tras dalgún 
"enchufado" dos que metem 
medo co seu espanhol de Va
lladolid. 

Eles teimam na súa, e nos na 
nossa. 

De certo, compre ainda hoxe 
defender os direitos humanos. 
Puaf. 

Sempre pola justi9a, mas tara
se. A história sem assassinos, 
só com juices e advogados, 
senhores.+ 

J. M. LOPEZ 
(C. R. G. - MADRID) 

Estoupidos 
de pesadelo 
A economía vai ben. A liberali
zación é a panacea. Europa 
guia os nasos pasos e debe
mos corresponderlle cumprindo 
escrupulosamente o programa 
económico que teñen trazado 
(incluído o desmantelamento 
dos sectores produtivos de Ga
liza). Os nacionalismos son ne
fastos, perigosos, zugadores, 
irracionais, desintegradores, vi
ven do mercadeo, fomentan o 
ódio, queren a desagregación, 
son a pior peste do século. Por 
unha banda os "demócratas" e 
por outra os "violentos", os pa
cíficos e os fanáticos, os inte
gradores e os insolidários. Te
lediários formativos, fútbol a to
das as horas, tertúlias infectas, 
simulacros de debate e espec
táculos de marcianos, moros e 
cristianos. E cachoeiras de bá
goas para amolecer calquer re
sisténcia ingrata. Eis o bombar
deo permanente, a mensaxe 
única, a prédica indesmaiável. 
Todo ben batuxado de noticias 
estridentes, traxédias cotidia
nas e ruídos vários, para que a 
confusión sexa o caldo de culti
vo e non saibamos pene-irar o 
grao da palla nen as voces dos 
ecos, para que o cóctel que os 
médios n.os .. oferecen a diário 
através das pantallas rillatestas 
teña un aspecto toldado e un 
sabor_ entre doce e acedo. O 
bombardeo que non cesa: O 
socialismo soviético era un xi
gante patético cos pés de lama, 
o capitalismo fúndase en princí
pios ce~tos e bases firmes, os 
nacionalismos totalitários que 
aferrollan Galiza, Euskadi e Ca
talunya son destrutivos e o gb
verno español ten que tomar 
medidas para preservar a uni
dade da pátria de todos, Hitler 
tamen era nacionalista e fixai
vos en que acabou a sua dou
trina, Diz Guedes, cos mandos 
das forzas de seguridade sen
tados á mesa, pro~lama a lega
lidade contra a ilegalidade da 
tractorada, déixate de atavis
mos e er:igánchate a internet e 
navegarás por todos os mun
dos do saber e serás · como un 
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deus virtual, racha coas raices 
que te xunguen ao teu povo e 
internetnacionalízate, etc. Os . 
olios do planeta global, situa
dos na cima dos edifícios mais 
altos do ifnpério, obsérvannos 
con. compaixón e coas bombas 
intelixentes preparadas por se 
acaso convén dialogar. 

A economía vai ben para os de 
sempre. Os sindicatos orgáni
cos están mais domesticados 
que nunca. O que se dá en cha
mar esquerda socialista -ape
nas restos do naufráxio- está 
desaparecida do mapa, agar
dando tempos mellares, vivindo 
a resaca dos anos de esplendor 
governante e galam;toso. Das 
outras esquerdas para que 
irnos falar. Entretanto, a direita 
de verdade endurece as suas 
posicións privatizadoras, apro
veita e abandeira a movilización 
popular dos "demócratas" con
tra os "violentos", e apodérast:l 
da linguaxe que nunca foi sua: 
Cita a Bertolt Brecht, bótalle flo
res a Azaña, ponlle unha funda
ción e homenaxea a Max Aub e 
propugna a "desobediéncia ci
vil" contra as leis que non lle 
agradan. O nunca visto. Todo 
un síntoma 
dos tempos 
confusos que 
estamos a vi
ver. Max Aub 
botou tres 
meses en te
rritório "espa
ñol " no 1969 
e dous anos 
despois publi
cou La Galli
na Ciega, un 
diário descar
nado e enfu-

Apodérase da 
linguaxe que 
nunca foi sua: 
Cita a Bertolt 
Brecht, bótalle 
flores a Azaña, 
ponlle unha 
fundación e 

recido contra homenaxea a 
os golpistas 
do 36 e a Es- Max Aub. 
paña fran-
quista que 
trouxeron. Se 
levantase a 
cabeza e 
avistase o presente, a pita cega 
que podía publicar hoxendía o 
escritor exiliado, "o home dunha 
peza, digno, con esa dignidade 
republicana que o socialismo 
triunfante e rampante non fixo 
gran causa por reivindicar", co
mo di Joan de Sagarra no seu 
espléndido libro La Horma de 
mí Sombrero. Pero agora reivin
dícano estes. Coma se crése
mos nas suas falsidades e hipo
cresías. 

O vello ministro da governación, 
quen sabe se vivindo o outono 
do patriarca ou o inverno do 
obradoiro das gaitas, xa pode 
dormir tranquilo pola obra reali
zada e soñar doces soños feu
dais, arralado por un coro de 
choromicos con infulas sucesó
rias cantándolle aquilo de "a rua 
é miña" e "teño o monopolio xu
rídico da violéncia". Da violéncia 
é do demais, como está manda
do. Ruamiña ... monopólio ... xu
rídico ... un barullo de voces uni
formadas -estalas dun desfile 
sinistro- baten na noite como 
estoupidos de pesadelo. "Aca
barei con todo o que me impida 
ser dono e señor", leva por título 
un dos debuxos de George 
Grosz ..:_artista polifacético que 
debuxou con lucidez premonitó
ria a cara do nazismo buligante 
no Berlín de entreguerras- que 
figura na exposición que ven de 
rematar en Barcelona e ilustra á 
perfección o pensamento políti
co do eterno posuidor da maio
ría absoluta na Galiza mártir.+ 

EMILIO Cm 
(BARCELONA) 
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Busto de Cela enfrente da sede da Fundación en Iría, Padrón. A. IGLESIAS 

O PP entregalle á Fundación Cela 
124 millóns através dun convénio 
O escritor cobroulle á deputación 
de Pontevedra 1.250.000 pta. por unha conferéncia 

* CARME VIDAL 

Corenta millóns do Ministério 
de Cultura e oiteota e catro 
das catro deputacións galegas 
suman as últimas aportacións 
institucionais á Fundación Ca
milo ]osé Cela de Iría Flávia 
que conta con todos os favores 
dos organismos nos que o PP 
ten marioria absoluta, a come
zar pola Consellaria de Cultura. 
A Ca a de Rosalia de Castro, a 
6 cincocentos metros, nota a 

diferéncia de trato que compar
te coa fundación que lembran 
a Castelao, Risco ou Bóveda. 

O c nvéni asinado polas catro 
deputacións coa Fundación Ca
mil.o José Cela marca o obxecti
vos para os que os organismos 
pr vinciais aportarán as millo
nárias partidas: "mellora das in
frae truturas exi rentes na ac
tualidade, a fin de poder realizar 
un maior elenco de actividades 
culturais que contribuan a en
grandecer o legado cultural e ar
tístico do escritor". Para ese fin, 
centrado en exclusiva na figura 
de Cela rcomo toda a sede na 
que se reproducen os retratos e 
calquer detalle referido á obra e 
vida do escritor español- a depu
ración de Poµtevedra aportará 
21 millóns, a da Coruña 41, e as 
de Lugo e Oure11se 11 cada un
ha. Os votos do PP conseguiron 
sacar adiante as iniciativas. 

O deputado provincial en Pon
tevedra do BNG, Xan Chillón 
fala de favoritismo á hora de do
tar económicamente a Funda
ción do es'critor, en especial, 
cando se compara coa miséria de 
dotacións a outras iniciativas . 
criadas para lembrar a figuras da 
nosa literatura. Os nacionalistas 

puxeron sobre a mesa no debate 
en pleno a negativa da Depura
ción a criar en Pontevedra o Mu
~eo Castelao por falta de meios 
cando nos últimos orzamentos se 
Lle adicaban sete millóns e meio á 
casa de Iría Rávia. "Foi un con
vénio extemporáneo e fóra de lu
gar coas eivas que ainda ternos na 
nasa dotación cultural, non hai 
comparación de tratamento coa 
Fundación Castelao, Alexandre 
Bóveda ou Neira Vilas ou mesmo 
na cuestión do património arque
olóxico que está abandonado" si
nala Chillón. Non ·é esta a única 
partida da deputación de Ponte
ved ra destinada a Cela. En De
cembro, con motivo da entrega 
do Prémio Otero Pedraio, o orga
nismo rexido por Manuel Abele
do pagou 1.250.000 pala confe
réncia lida polo escritor español. 

No convénio agora asinado siná
lase que o importe terá como des
tino a restauración e equipamen
to de tres casas do complexo ar'" 
quitectónico e tamén a sua pre
paración para o aloxamento de 
inquilinos. A restauración dos es
pazos xa habilitados para a Fun
dación encargáraselle ao arqui
tecto Luis Caruncho, director do 
Museo Unión Penosa e un dos 
nomes que máis soan para ocupar 
a dirección artística do ·CGAC. 

Escasa actividade pública 

No plano de restauración, ade
máis das deputacións, interveñen 
economicamente a Dirección Xe
ral de Belas Artes do Ministério, a 
Consellaria de Cultura da Xunta 
e a fundación de Ferrocarris Espa
ño is. A visita da Ministra ·Espe
ranza Aguirre á sede de Iría Flávia 

. acompañada por cargos do PP de 
todas a5 administracións, deixaba 

á vista a unanimidade existente á 
·hora de primar a figura do autor 
de La Colmena. A múltiple e nu
merosa dotación económica con
trasta coa roáis que discreta acü
vidade de dinamización cultural e 
social desenvolvida pala Funda
ción, só á medida de gabar ao es
critor e a investigación sobre a sua 
obra. Postos en comunicación coa 
xestión da entidade en Padrón, o 
resume de actos e iniciativas limí
tase á publicación da revista tri
mestral Extramundi -na sua maior 
parte en español- a elaboración 
do catálogo da pinacoteca -ba5ea
da en retratos de Cela- e as visitas 
á sede da Fundación que contén 
á maneira de exposición unha sa-

. la sobi"e La família de Pascual 
Duarte, amáis doutras de interese 
case exclusivo dos investigadores 
como son a biblioteca particular , 
ou a sá cos títulos recibidos de 
distintos organismos e entidades. 
No verán celébrase tamén un 
curso arredor da obra literária de 
Cela. A Fundación, como lem
brou o presidente da depuración 
de Poncevedra, está considerada 
de interese galego. 

A pesa~es do escaso material á 
vista dos visitantes, a Fundación 
gábase de ser a primeira entidade 
privada que forma parte do Siste
ma Español de Museos. Ao dicer 
do seu director Tomás Cavanna, 
o próprio Cela asinaba un convé
nio co director xeral de Belas Ar
tes que avalaba a sua considera
ción como Museo despois-de que 
fara visitada a sede por técnicos 
do próprio ministérlo. Fontes do 
Ministério de Cultura no depar
tamento que xestiona os museos 
comunic,aron que non tiñan no
tícia de que a Fundación Cela es
tivese no sistema· de Museos. A 
comisión que, a instá~cias da 

Xunta, valora as proposicións, 
informara ao Ministério negati
vámente hai pouco da considera
ción da Fundación Cela como 
museo xa que o proxecto museo
lóxico apresentado non contem
plaba as condicións necesárias 
para a sua catalogación, en espe
cial en instalacións, ínfraestru
turas e personal. Sinalaron que, 
en todo caso, poderia ser consi
derada casa-museo. A declara
ción da entidade como museo 
permitialle aq::eder a axudas es
peciais do Ministério que doutra 
maneira non poderla solicitar. A 
criación anunciada para o ano 
que ,ven do Museo Ferrocarrileiro 
]ohn Trulock axudará á Funda- . 
ción a contar con novas ingresos. 
Co~o único fondo canta polo de 
agora coa locomotora Sarita, ins
talada no xardin da casa. Na ha
hilitación da viv,!!nda destinada a 
este fin invirtirase parte do im
porte do convénio. 

Poseo en comunicación coas 
instalacións da Fundación, un 
xomalista desea redación sen se 
identificar foi informado de que: 
"lsto non é un museo, é unha 
fundación. Se quere vir chame á_ 
porta e calquer dos traballadores 
lle ensinará o contido .. De todas 
maneiras non é un museo, o 
único que está como exposición 

· é ~nha mostra coas edicións de 
La fq.milia de Pascual Duarte". 

"Fundamentalmente vive dos 
seus recursos e apoios dos mem
bros do patronato, o recebido 
como subvencións é mínimo, o 
que dá o concello non chega a 
un 5% do gasto corrente" desta
ca Cavanna que recoñece asi
mesmo que ningunha porcenta
xe dos direitos de autor de Cela 
reverte na sua Fundación.• 

Arosa O 
Villalonga O 

~ VÍTOR V AQUEiRO 

-~eiro-me pola imprensa. -eu 
tamén teño o direito de inteirar-me 
dos acontecementos pola imprensa, 
non van ser só os ministros e as 
altas hierarquías do Estado os que 
gozan desee priviléxio- que os 
órgaos directivos da equipa de 
futebol de Vilagarcia de Arousa 
decidiron, por maioria, seguiren 
mantendo o nome deturpado de 
Arosa para designaren o seu 
conxunto. Soma-se a esta actitude o 
clube Vilalonga -ou debería dicer 
Villalarga?- que, teimudamente, 
acorda manter un enxendro 
toponímico iñexistente. A Mesa . 
pala Normalización Lingüística 
comezou unha campaña para 
promover a restitución dos 
verdadeiros nomes. 

/ 

· ~erto que eses fatos de arousáns 
e viladongueses, con estas decisións, 
fan extraordinário alarde do seu · 
sentimento de desprezo cq.ra o País. 
Son esas directivas as únicas de 
toda Galiza -comparemos cos casos, 
dignos de felicitación, do Coruxo 
F.C, do C.D. Ourense, ou do 
Viveiro C.F, por pormos só tres 
exemplos- que manteñen a sua 
postura. Sen embargo cómpre 
recoñecer que -non son os únicos 
responsábeis. Por enriba deles existe 
unha-instáncia, Xunta de Galiza, 
que despois de 15 anos -quince 
anos, non me trabuco- de redixir a 
Lei de Normalización Lingüística, 
segue sen ter rematado a fixación da 
toponímia galega. Os seus 
responsábeis aseguran que, un 
supoñer, as sinalizacións de 
topónimos nas estradas é correcta 
en máis dun noventa e nove por 

· cento dos casos, o calé só 
- parcialmente- cerco en vias 
principais, pois, quen estas liñas 
escrebe, ten acopado centenares de 
topónimos incorrectos en vias 
secundárias, alguns que incitan, 
non se sabe se á xenreira ou á 
gargallada, como son por exemplo 
os casos de Ferreiros de Abajo, · 
Valdovino ou o impresionante (en 
duas palabras) letreiro de San 
Sanduriño, lugar así chamado (digo 
eu) por viyer nel un santo que 
ocupaba o seu tempo en sandar 
anduriños (macho da anduriña) e 
que, suspeito, debe ser San Sadumi
ño. 

~nha lei que non.prevé 
sancións é unha lei morca. Arreo 
escoitamos dicer que o galega non 
pode impor-se. Sen embargo, non é 
ese o camiño, xeral que a sociedade 
segue. Xamais escoitarnos dicer que 
outras leis non poden impor-se. 
Que acontecería se non se 
impuxera, se non existisen medidas 
coercitivas sobre o respeito ao . 
código de circulá.ción, o ensino 
obrigatório, a declaración da renda, 
as obrigas coa Seguranza Social, o 
nudismo en praias non nudistas, o 
servizo militar obrigatório, o 
respeito á propriedade privada? Que 
acontecería se os traballadores e 
traballadoras desee País chegasen ao 
seu centro de traballo á hora que 
lles petase? Polo seu próprio ben, 
suxiro-lles a uns e máis ás outras 
que non temen averigua-lo.• 

., 
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•Francisco 
Xavier Ria Barxa 
homenaxeado 
polo Seminário 
de Educación 
para a Paz--
Os dias 6, 7 e 8 de Marzo 
celébranse en Santiago os XII · 
Encantros de Educación para a Paz, 
organizados polo Seminário Ga
lega de Educación para a Paz, na 
escala de Max.istério. No 
transcursos <leste encontro rendi
raselle homenaxe ao catedrático 
Francisco Xavier Rio Banca, en 
recoñecemento a sua labor 
docente e de divulgación da xeo
grafia de Galiza. Compañeiro e 
discípulo de Otero Pedrayo, Rio 
Banca é autor de numeroso estu
dos de xeografia, povoación e "50-
cioloxia sobre Galiza; foi director 
do Instituto de Estudios Galegas 
Padre Sarmineto, membro da · 
Académia Galega e do Consello 
da Cultura. Na se§ión de apertura 
das xomadas participan o conse
lleiro de Educación Celso Currás, 
o reitor compos"tel~ Dario Villa
nueva, o alcalde Xerardo Estévez 
e Manuel Dios, presidente do Se
minário, e na noite celébrase a 
ceá na que estará presente Rio 
Banca. Educar nos Direitos Huma
nos é o lema desta edición e os 
conferenciantes darán a sua 
visión do significado deste princí
pio. Haberá mesas redondas con 

representantes de Amnistia Inter-
. nacional e Sos Racismo, analisarase 
a figura de _Gandhi e tamén habe
rá tempo para falar da muller: e a 
violéncia asi como da situación 
dos direitos humanos en Euskadi. 

O prazo de inscripción para o se
minário remata o 28 de Febreiro. 
Pode.realizarse de dous xeitos: 
na rua Basquiñas número 33, 
1 ºb, en Santiago, ou ·chamando 
ao tel~fono (981) 561956. • 

•O esciitor 
Xosé Antonio 
Neira Cruz .gaña 

/' . o premio 
Barco de Vapor 
Cun Übro sobre unha adolescente 
de quince anos, Xosé Antonio 
Neira Cruz ven dé gañar o premio 
de literatura infantil Barco de Va
por, que se fallou o Venres 20 de 
Febreiro en Santiago. A festa dos 
quince é o título da obra, na que 
relata os descobrimentos que so- _ 
bre a sua família e a vida, en · 
xeral, vai facenclo unha rapaza a 
partir dos quince anos. O xuri, 
que estaba composto por Vitória 
Moreno, Agustín Femández Paz, 
Rafael Chacón, Manuel Figueiras 
e Xabier Senin, tomou a decisión 
por unanimidade. Neira Cruz, es-

. Gritar e xomalista de Santiago, xa 
gañou outros prémios como o 
Merlin de literatura infantil. Na 
convocatória de Barco de Vapor, 
o pasto de finalista foimpara Xosé 
Garcia Sendón, cuxo libro titúla
se O labirinto dos soños. • 

•En Valga 
convocan 
o prémio Xesus 
Ferro Couselo 
O concello de V alga convoca o , 
3º prémio de investigación Xesus 
Ferro Couselo, que canta con 
· duas modalidades, trabal lo de in
vestigación no ámbito galega en 
etnografía, paleografía, numismá
tica, arqueloloxia e historia da ar
te, e traballo no ámbeto de Valga. 
Na primeira modalidade, o 
prémio está dotado de medio mi-

llón de pesetas e na segunda, de 
duascentas m_il. A extensión mí
nima das obras é de cincuenta fó
lios e a máxima de tresce~tas na 
primeira modalidade e de 30 e 
100 respeitivamente na segunda. 
O prazo de entrega remata o 15 
deXuño.+ 

• A Federación 
de Libreiros 
prémia a Xohana 
T arres e a Edicións 
do Castro 
A 7ª edición dos prémios "Irman- . 
dade do Libro", que convoca a Fe
deración de Libreiros, tivo o fallo 
dos prémios o Sábado 21 de 
Febreiro en Ferrol resultando ga
lardoados Xohana Torres, na 
modalidade de autora, Edicións 
do Castro, no apartado editorial, e 
as páxinas In'bnet da TVG no de 
méios de comunicación. Na 
modalidade de institudóns, libra
rías e centros de ensino resultaron 
gañadores a biblioteca municipal 
de Ponredeume, a librarla Sarga
delos e o centro Mosteiro de Caa
veiro das Neves-A Capela. O úni
co prémio con dotadón económi
-ca é o destinado aos centros de 
ensino, con Í50.000 pesetas, que 
deben ser gastadas en libros.• 

Marica Campo e Chus Pato. 

• Poesia e 
mo~imento 

feminista 
en-Santiago 
Co gallo do Dia da Mu.Her Traba
lladora o 8 de Marzo, os CAP da 
Faculdade de Xeografia, História e 
Arte de Santiago organizan unha 
xomadas nas que o cerne está no 
debate sobre o momento que atra
vesa o movimento feminista do 
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país. Percorrer a história, analisar 
os diferente enfoques e encadralo 
dentro do movimento nacionalis
ta son os tres obxectivos das xor
nadas. O 2 de Marz~, Encama 
Otero dá unha charla sobre a his
tória do feminismo, o dia 3 Sabel'1 
Mouriz situa o feminismo 
independente, o 4 Eva Salgado 
trata o feminismo da igualdade e 
o Xoves 5, Ana Are llano, Lupe 
Cés e Goretti Sanmartin debaten 
sobre o feminismo no movimento 
nacionalista. 

Non se esquecen da poesía e, por 
iso, o Venres 3 celébrase un reci
tal no que participan Marica 
Campos, Iolanda Castaño, Enma 
Couceiro, Marta Dacosta, Luz 
Fandiño, Mónica Góñez, Maria 
Lado, Olga Novo, Pilar Pallarés, 
Chus Pato, Ana Romaní, Isolda 
Santiago e Luisa Villalta. + 

•A empresa 
Carballiño 
proxecta cinema 
en galega 
A empresa Carballiño Cine, pro
prietária de salas de exibición en 
Lalin, Verin e no Carballiño, 
proxecta os filmes A noiva de me
dianoite, de Antonio Simón , e 
Dame algo, de Hector Carré, na 
sua versión galega. Desde a 
empresa pensan que o cine galego 
ten o seu futuro hipotecado se 
non se exibe e proinoven a 
iniciativa sen contar con subven
cións. Os dias 27, 28 e 29 de Fe
breiro proxectanse os filmes nas 
salas Paradiso e Alameda, do car
balliño, e posteriormente pasarán 
por Verin e Lalin. 

Por outra parte, a Mocidade pola 
Normalización Lingüística amosou 
a disconformidade coa iniciativa 
da Xunti de promover un dia ao 
mes de cinema en galega nas sete 
cidades do país. Os mozos da Me
sa consideran que se convirte o· 
galega "nunha língua de obxecto
res de consciéncia ao castelán" e 
convirte a posibilidadé de v~r ci
ne en galego nunha anécdota. A 
Mocidade pola Normalizaci6n pede 
a promoción do cine en galego, 
fomentando a produción, a d bra
xe, a subtitulación e exibición de 
filmes, como marca a lei. • 

·•A fita brasileira 
Central do Brasil 
gaña en Berlin 
O oso de ouro do Festival de Ci
nema de Berlín recaiu na película 
CentTal do Brasil, dirixida por 
Walter Salles, xoven director que 
ainda non se estre~ en longame
traxes, nun fallo que se fixo públi
co o Domingo 22, na clausura do 
certarne. A protagonista, a actriz . 
Femanda Montenegro, recebeu o 
oso de prata á mellor actriz polo 
seu papel neste drama, o dunha 
muller que xunto a un neno via
xan de Rio de Janeiro ás estepas 
centrais de Brasil na percura do 
pai do cativo. O Prémio do Xuri 
foi para Cortiña de Fume de Barry 
Levinson e o prémio á mellar di
rección r\:!caiu en Neil Jordan po
lo seu traballo na irlandesa The 

· butcher boy. • 

. 
. . 

. . . .. 

ANOSA TERRA 

•Bienal 
da caricatura 
en Ourense 

xpó-
ñen e en Ouren traba-
11 apr ntado a concur-

de caricaturas organiza
do ,po la Casa da Cultura de 
Ourense; entre eles atópan-
e os de Santiago Gutierrez, 

que fqi o gañador. Xunto a 
el outros debuxantes noveis 
como Suso Sanmartin, Xosé 
Manuel Seixas, Alfonso 
Blanco, David Q uinteiro e 
Paz López Losada, expoñen 
na Casa da Xuventude no 
marco desta 4ª Bienal da 
Caricatura. No Museu Mu
nicipal expóñense os traba
llos dos caricaturistas gale
gas; ali pódense ver os debu
xos de Bofill, Aguilera, Pepe 
Carreiro, Pinto e Chinto, 
Gogue, Ornar Pérez, Carlos 
Quessada, Miguelanxo Pra
do, Siro, Carlo Silvar, Xo é 
Lois, Femando Ruibal, 
Pitón e Xaquin Marin. 

O Liceo Recreo Ourensán 
aco lle unha mo tra do de
buxos de Pastor Fábr ga, 
q uen caricaturiz u a p 
as da vida cial d Ouren
se entre as décadas d s trin
ta e cincuenta. Com autor 
c nvidado está Agu . tin 

ciammarella, cux bras 
de grande formato tampou
co esquecen unha elección 
de pers naxe da Galiza, r -
alizados expresament para 
esta Bienal. Rui Pimentel, 
o caricaturista p rtugué , 
expón na Galería Sargade
los alguns dos traba llos que 
resumen os seus dez an 
nas paxinas de O Jornal e 
na revista Visa.o. Voltando 
á casa da Xuventude, pode
·rase ver a Fidel Castro do 
revés e do direito xa que é 
retratado por un listado de 
debuxantes que supera os 
corenta. 

Os dias 7 e 8 de Marzo os 
caricaturistas amasarán a 
sua técnica facendo debu
xos aos asistentes á festa da 
caricatura, que se.celebra 
en diferentes locais da 
ciClade. Xa o dia 15 de 
Marzo, a paródia radiofóni-

·: ca do programa Corre Car ... 
mela que chove, de 
Radiovoz, chega a Ourense 
para trasmitir en directo 
desde a sala Caixa 
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As propostas 
literárias do 
ano que foi 
Doente crónica, a literatura ga
lega vén senda observada en 
unidades de vixiáncia intensiva. 
Continuamente se lle detectan 
males perennes, críses fisiolóxi
cas, alternativas que orientan ou 
desnortan. Aluna mal aplicada, 
é ometida a contínuos exames 
que avalien a sua puxanza. No 
fundo, t do abemos que esta 
intranquilidade está motivada 
polo medo a que o espello de le
tras deíxe de reflectir a nosa 
própria imaxe limpa de enrugas. 
Pero enrugas hainas que o ma
qui !laxe non encobre. O quepa
sa é que as enrugas nascen en 
nó e n n na imaxe especular, 

i é que todas esas díagnoses le
van paciente equivocado. 

A nínguén e capa que a literatu
ra galega vive tempos fructífe
ros, que nunca antes estivera en 
condicíóns comparábeis esta 
factoría. Xurden recoñecimen
tos externos en forma de pré
m íos, e tudas monográficos en 
revistas de prestíxio, atención 
da crítica foránea ... e xa empe
zamo a preocupamos: podere
mos mantero nível?, certamen
te merecemos tal atención?, esta 
plusvalia é real? curiosa casuali
dade ou calidade incontestábel? 
Vexámolo fríamente. Porque o 
natural é que sintamos inque
danza polo grao de estima que 
acadamos no noso próprio bare
mo; porque con esa tese estaria
mo con truíndo o edifrcio ao 
gusto do viciño , que non ten 
porque coincidir coas no as ne
cesidade . Obviamente non 

G~~o · 

X.L Méndez Fenin, Carlos Casares, Dario X. Cabana e Manuel Rivas. 

irnos facer buratos no naso tella
do; ben esta que se interesen por 
un, ben o pagaron todos os sufri
mentos que antes houbo quepa
decer e nen así todos os esforzos 
serán recompensados. Por moi
tas traduccións que se fagan 
sempre vai haber causas moi in
teresantes que fiquen no esquezo 
mentres outras de menor calida
de pasean xardiris inmerecidos. 
A traducción non é sinónimo de 
garantia de calidade, hai moito 
interese editorial polo médio e 
outro tanto autorial. 

Ademais, non era a narrativa 
galega a mellar do estado o ano 
anterior? Tal foi espallado nos 
méios de comunicación desde 
unha campaña promovida pala 
Xunta.'A que veñen agora todos 
eses lamentos? Non nos deixara
mo engañar por carantoñas in-

tereseiras. Somos o que somos e 
'só nos veremos de carpo enteiro 
se mantemos os pés no chan e 
deixamos de mirar as nubes. 

Caracterizou o ano 97, para al
gúns analistas, a auséncia das 
"primeiras espadas" narrativas, 
grupo no que íncluen a Casares, 
Ferrín, Freixanes, Alcalá, Daría 
X. Cabana ou Manuel Rivas; Fe
rrín figura na lista a pesar de re
editarse Arnoia, Arnoia, unha 
das xoias da narrativa galega 
contemporánea. Pero o real
mente perigoso, doloroso, de tal 
aserto é que nos leve a pensar 
que o nível da narrativa galega 
está en función de que estes es
critqres publiquen ou non, en
tón si que haberla que preocu
parse. Afortunadamente, a diná
mica da narrativa non ten nada 
que ver con iso e está continua-

mente a oferecer alternativas 
que van máis alá da insinuación 
e están dando resultados ben sa
tisfactórios por marxinais que 
sexan. (O marxinal de hoxe se
guramente será clásico mañá). 
Por outra banda non debe es
quencerse que calquera sistema 
narrativo ten en incesante reno
vación o seu imaxinário. E, sen
da o galega un sistema ainda en 
formación, é imprescindible que 
valoremos cada aportación den
tro do seu 
marco xené-
rico corres
ponden te. 
Ainda por ri
b a, hai aqui 
implícita un
ha minusva
lorización das 
"novas pro
postas" que 
está pouco 
acorde coa 
sua valia real. 

Para mostra. 
Par unha presa 
de machacan
tes (lsy New, 
Isidro Novo) 
veu enrique
cer o western, 
xénero pouco 
cultivado, 

_con bastante 
de xoguete 
cómico que 
lle confire 
unha amena 
leitura. Pero 

Alguns 
anlalistas 
caracterizaron 
o ano 97 
pola 
auséncia das 
'primeiras 
espadas 
narrativas' 
no que 
inclueri a 
Casares, 
Ferrin, 
Freixanes, 
Alcalá, -
Dario 
X. Cabana 
ou Manuel 
Rivas 

deixemos os xéneros "menores". 
Xurxo Borrazás e Eu é son roáis 
que unha pr9pGsta atractiva den
tro da corrente renovadora por 
exceléncia. Outro tanto aconte
ce con Manuel Seixas e A veloci
dad.e do frío. Ambas e duas mere- -
ceron mellar sorte, mália non se
ren textos perfectos. Fortes doses 

(Pasa á páxina seguinte) 

X ERAIS 

~~ 
~~ 
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canta de libros 

Descuberta, 
unha nova cQlección 
de narrativa 
Con tres libros estréase nas librarías a 
colección de narrativa Descuberta, da 
editorial Galaxia. Finísimo pó nas ás é 
o primeiro libro de 
Xerardo Quin
tiá, e nel relata 
as vivéncias 
dun neno labre-
go nos anos se
tenta, entre o 
gando e a televi
sión. A compos
telana Uxia Ca
sal é a autora de 
Saturno tamén é 
Deus, un 
conxunto de rela
tos sobre o medo, 
a morte e a angú
ria. Mar de Fon
do é unha novela do lingüista Manuel 
Núñez Singala na que narra as vicisitu
des dun home acusado de asasinato. t 

O berce 
de !solda s~~iago 
"O poeta non ten un navío de verán/nin 
o vento a azoutarlle nas meixelas/nin o 
sol a crepitarlle na crecha cabeleira/Nin 
verán nin vento nin océ
anos/Baila no 
taboleiro sobre 
unhapema 
soa/pema ceibe". 
A poeta é !solda 
Santiago, a cabalo 
entre o traballo 
nun xomal e a li-_ 
teratura, e o seu 
segundo libro indi
vidual titúlase Ber
ce das estampas, 
publicado en Espiral 
Maior, no que a autora volta ser cativa, 
recriando o seu album de estampas. t 

Proposta poética 
Xa leva un tempo na rua o libro Para 
sair do século. Nova proposta poética, 
de Xerais. Esta edición de Teresa Seara 
e Luciano Rodríguez escolle a oitos poe- -
tas novos, ainda que con -
diferéncia de 
edad entre eles, 
que buscan unhá 
liña particular. 
Son Ana Roman(, 
Antón Dobao, 
Manuel Xosé Nei
ra, Xosé Millán 
Otero, Miro Villar, 
Mana Dacosta, 
Martín Veiga e Io
landa Castaño. Non 
parte o libro, que se nu-
tre de entrevistas cos autores, análise e 
mostrada sua obra, da premisa dunha 
xeración cunha liña en comun, senón 
que afonda nas voces persoais. t 

As loitas de clases 
en Portugal 
A primeira versión de As !utas de 
classes em Portugal nos fins da Idade 
Média de Álvaro Cunhal foi escrita no 
ano 1950. As circunstáncias políticas 
de Portugal e do próprio autor fixeron 
que se publicara 
por primeira vez 
na Franza; no seu 
país non chegaria 
até 1975. Foi des
pois da 
revolución do 25 
de Abril cando se 
recuperaron textos 
que perrnitiron a 
Cunhal realizar un
ha segunda edición. 
Caminho ·apresenta 
agora unha terceira que 
coma cun apéndice que clarexa e con
creta os contidos do ensaio. t 
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(Ven da páxina anterior) 

de clasicismo, ·sen abandonar o 
seu carácter provocativo, indican 
suxerente progresismo e madurez. 
Renovadora é tamén a fórmula 
empregada por Xurxo Souto, Fu
mareu, demostrando que sabe 
contar ben e vai a máis, sobre to
do cando se alonxa da simple 
crónica. Anxo Anqueira (Bágoas 
de facer illas) ou Manuel Louren
zo (Noites de papel) cando menos 
ofrecen unha leitura agradábeI, 
algo a que nos irnos afacendo 
nunha literatura na que non to
do é devoción. Xesús M. Valcár
cel, Os ollas da sentinela, mostroii
se narrador audaz. E a audácia e 
modernidade dos presupostos 
clásicos caracterizou tamén As 
armas delicadas de Estro Monta
ña, unha das obras destacadas do 
pasado 97. O lume de Santo An
tón (Luís Manuel García Mañá) 
achegounos ao best-seller tamén 
de leitura amena, entre tanto 
Caride Ogando (Sarou) nos le
vaba ao mundo do xénero negro, 
do mellor xénero negro que te
rnos. Pala sua banda Cid Cabido, 
Oralmente pala boca, propuxo o 
"evidencialismo" nun exercício 
arriscado, no que hai tanta ambi
ción que mesmo se chega a trai
zoar a si mesmo, pero confírmase 
como un dos autores a seguir na 
narrativa galega. Na colección 
Ferros, que se está a converter en 

· soporte efectivo da novas voces, 
viu a luz Mundiños (Xavier Quei
po), moi interesante exercício 
que se afasta da clásica concep
ción do relato. Eis algunhas lei
turas interesantes que nos ama
san diferentes caras do mesmo 
prisma, cada unha coa sua orien
tación precisa e bastante clara. 

Contraste. Sen embargo, Fer
nández Ferreiro e Co medo nas 
mans devolvéronos vinte anos 
atrás. Proba clara de que non es
tamos tan mal. 

Ademais puidemos disfrutar da 
"Biblioteca de Sherlock Hol
mes" en coidada edición que nos 
regalou Galaxia, ben antes que a 
menos atractiva pero tan publi
citada de Planeta. Con Galaxia 
completamos a colección . 
Astérix, desgraciadamente inzada 
de despropósitos lingüísticos, 
ponto este, a língua, o:ri.de cóm
pre cura de urxéncia no conxun
to da literatura galega. Outros 
dos acertos desta editorial son as 
preciosas guias (Festas Populares 
de Galicia é a última) e monogra
fías de arte (recentemente co
mentamos 'Gambino). O mundo 
do ensáio fíxose notar con A ro
sa sen por qué de Antón Baa
monde que, ao modo do anteriGr 
Parado na Tormenta de Suso de 
Toro, demostra que o mundo das 
fundas reflexións é accesfüel des
de textos breves que impeden a 
dispersión temática. Suso de To
ro, irnpqrtante -narrador e de 
rnoita actualidade, deixounos a 
atractiva Unha rosa é unha rosa 
estreándose con éxito na cria
ción teatral, rnentres a novela 
Calzados Lola convertiuse no dis
curso de estilo rnáis descoidado 
do autor por máis que a estrutur

0

a 
da história está ben lograda. 

Conste que só queremos ofere
cer un.ha breve panorámica da 
literatura galega no 97, nunca 
dar con.ta de cada título de ca-

da editora. De facelo, teriamos 
que adicar o 30% do espácio á 
Xunta, ela é a responsábel de 
tal porcentaxe de publicacións, 
non cesando no empeño por 
ent9rpecer o desenvolvemento 
da indústria editorial galega, 
iso cando non nos aldraxa sub
vencionando editoras foráneas 
para que traduzan ao castelán 
obras galegas que logo son dis
tribµídas en directa competén
cia coa versión orixinal de edi
toriais galegas. 

Se rematáramos o 96 coa leitura 
dunha gran novela, un extraor
dinario exercício de saber narrar 
(Marte de rei, de Dario X. c 'aba
na), rematamos 1997 con outra 
extraordinária novela: Un xogo 
de apócrifos, de Xosé Carlos Ca
neiro, é, mal que lles pese a al
gúns, do mellorciño que ten 
producido a narrativa galega. E 
é que xa nos irnos acostumando 
a atapar obras rea1mente sobre
salientes, agor~ cómprenos saber 
recoñecelas. 

Canto á poesía, non cabe dúbi
da de que fo¡ a grande animado
ra do ano. A dinámica que de
mostrou habia tempo que non se 
lle via. E brilla con luz própria o 
excelente labor dos colectivos 
que chamaremos das rías, por
q~e desgraciadamente este fenó
meno non ( tivo eco paralelo no 
interior. Sen embargo foise algo 
inxusto con eles limitando o seu 
labor ao achegamento do discur
so poético ao povo mediante 
acertado uso da oralidade. É cer
ro que usan tal recurso, pero 
non é certo que -ernpobrezan a 
linguaxe, non deben sentir ciu
mes da incontrolada fervenza de 
verbosidade vácua (por moi bo
nita que sexa) que caracterizou a 
década anterior. E, se tiveron 
boa resposta social, débese pri
meiramente a que fan boa poe
sia, que ninguén escoita por es
coitar. Son xente que ere no que 
fai, só asi se explica a criación 
da editora Letras de Cal, coope
rativa poética que inauguraron a 
solidez de Celso Fdez. Sanmar::. 
tin (Propiamente son captivo) e a 
cosmovisión antropolóxica de 
Maria Lado (A primeira visión). 
Espiral Maior segue sendo re
ferente imprescfndíbel. Ao seu 
carón, consolidouse a coleGción 
Ablativo Absoluto (Xerais) como 
alternativa -das novas inquedan
zas ou dando á luz importantes 
traduccións. Ai sairon Nos nus 
(Olga Novo) ou Poemas da cida
de oculta (Esteva Creus), ·dGa.s 
das sensacións do ano. Da man 
de Xerais chegou tamén Vario a 
Diario, preciosa crónica mater
nal de Xela Arias. 

A crítica? Como sempre, moi 
amiga, mesmo querendo cons
truir sólidos disfraces para ocÚl
tar o mediocre, e iso chámase 
mentir interesadamente. 

E os leitores? Po is ... calqueira sa
be. O único certo é que segui
mos sendo máis ou meno~ ... os 
mesmos, algún máis ou algún 
menos. Porque o único que inte
resa, a boa parte dos libreiros e á 
Xunta, e que se vendan pe.riódi-

. cos, que despois valen de envol
tório .e ese si que é papel útil.• 

. X.M. EIRÉ 

Estado 
permanente 
de fracaso 

Título: Xogo de Apócrifos. 

Autor: Xosé Carlos Caneiro. 

Editoriaí: Xerais. 

Róubolle o título desta reseña 
ao propri0 Caneiro pois coido 
condensa perfectamente o espi
rito da novela e a máis cliso pu
diera ter sido outro título para a 
mesma, -xa que o romance de 
Caneiro é a crónica de moitos 
perdedores que son Silesio 
Braun, e que só a fina ironía que 
navega polas páxinas do _libro 
evita a tentación constante á 
traxédia que nelas hai. Estes re
puntes irónicos e por veces mes
mo divertidos 
axudan con 
moito a facer 
ben <loadas O libro é 
de ler as 369 
páxinas do 
volume. 

Doada lectu-
· ra sí, mais 
non fácil. O 
romance do 
que estamos a 
falar está for
mulad o 
intencional-
mente como 

un romance 
cun estilo 
anovador e 
provocativo, 
perta da 
literatura 
experimental 

un exercicio experimental e así 
nolo fai saber o autor nas distin
tas reflexións que os personaxes 
van facer sob da literatura, en 
especial Silesio Braun, trasunto 
por veces de Caneiro. Eis un 
dos varios méritos do romance; 
o seu.. espírito anovador a nivel 
estilístie:o. Coido que non hai 
nada en canto á estrutura na
rrativa, tan rupturista na. prosa 
galega desde Tic-Tac de Suso 
de toro. 

Silesio Braun está internado 
hun sanatorio psiquiátrico onde 
é coidado por unha monxa que 
por veces faille de crítica litera
ria. O sanatorio sírvelle de refu
xio para poñer en romance unha 
serie de cantos entregados por 
un conductor de autobús de 
liña. As infusións de tila, os ca
ramelos de laranxa: unha úlcera, 
setenta anos, unha baixa estaurc:. 
e Bach son as causas en común 
que teñen os distintos persona
xes nos que se vai mutando o 
protagonista en cada unha das 
narracións que compoñen a no-

vela. Non é pois propriamente 
un romance no senso tradicio
nal, mais sí o é na intención de 
Caneiro e penso que como tal 
débese ler. 

Ao longo das páxinas do libro o 
autor vai deixando entrever 
unha boa formación literaria, 
tanto de lector como de estudio
so· no tema, e máis onha boa 
preparación documental denan
·tes de entradle aos diferentes e 
moi variados temas que no mes
mo se tocan. O ritmo narrativo 
man.tense ben , ainda que non 
sexa este o mellar valor da mes
ma. Non é fácil acadalo nun 
texto desta lonxitude. 

Suliñaria, dentro do bon e coi
dado tratamento que se lle dá ao 
idioma no texto, a criación de 
neoloxismos (o simpático "lec
tópata") e outros xogos verbais e 
formais que lle dan xeitura e 
mesmo un ar provocativo e van
gardista moi no concepto de no
vela experimental da que falaba
mos anteriormente. T emos, xa 
que logo, nas mans, unha moi 
boa novela dun autor que se vai 
consolidando como un dos valo
res da nosa literatura máis nova 
e que é unha mostra do excelen
te momento que está a viver. 
Un romance para ler e estudiar 
ao mesmo tempo, imprescindi
ble para todo aquel que siga, 
rnáis ou menos, o _día a día da li
teratura galega. • 

X.M" DE CASTRO ERROTETA 

O compás 
colonial 
Titulo: Antela. A memória asolagada. 

Autor: Xosé Luís Martínez Cameiro. 

Editorial: Xerais, 1997. 

Polos camiños da Límia o raro 
era non toparse con land ras, 
martas, denosiñas ou touróns. 

ANOSA TERRA 

Cumpridos os seus cincoenta 
anos, unha muller .limiá volta
ba un día de 1993 da emigra
ción suiza. Non vía xeito de 
dar cos vieiras por onde ela, 
sendo moza, chegaba ao seu ca
sal. Foran todos borrados e con 
eles, esvaíronse tamén os tei
xugos, algalias e leiróns. 

N aqueles ~nos Tomás Pérez 
Vidal, exercente como conse
lleiro de Agricultura do gover
no Fraga,· larateaba sen reparo 
nen medida: "deixa que veñan 
os da Unión Europea para que 
vexan como se concentra". 
T enraba ofe-
r e ce r unha 
visión idílica 
das actua- A 
ci ' n na Li-

desecación 
da Límia 
foi 

mia coinci
den te co 
disc"'ur o do 
próprio Fra-.. 
ga lribarne: 
"N ós es ta
mo a facer a 
verdadeira 
reforma 
agrária, que 
se materiali
za na con
cen trae ión 
parcelaria". 

Hoxe sabe
mos, ao con
trário, que 
foi un enor-
me e irrepa-

unha 
desfeita 
ecolóxica 
das máis 
graves 
acontecidas 
en Europa 
occidental 
desde 
1945 

rábel fraude técnico ideado 
desde o Instituto Nacional de 
Colonización franquista, 
perpetrado desde 1956 por to
dos e cada un dos govemos tec
nócratas da ditadura. Despois 
de 1975 os distintos gabinete 
"democráticos" da restauración 
monárquica asumírono sen 
nengun tipo de enmenda críti
ca para rematar senda adopta
d o, con renovado entusiamo 
colonial, pola autonomia fra-
guiana. 

Nacera a desecación da Lag a 

Destrución da ponte das Poldra1. Abaixo a lagoo de AntelG a comezo1 do1 ono1 60. 
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de Antela dunha supost~ loita 
contra o paludismo e da obse
sión imperial do cnxeñeiro fa
lanxista Conde Valvís, verda
deiro valedor intelectual 
dunha desfeita ecolóxica que 
moitos especialistas consideran 
hoxe das máis graves aconteci
das en Europa occidental desde 
1945. Proceso de destrucción 
dun território que agora vemos 
recomposto e analisado no 
imenso traballo de esculca 
efectuado por Xosé Luís Martí
nez Carneiro mediante docu
mentos, textos e imaxes recopi
lados logo d un ha pescuda 
sistemática por coleccións fa
miliares, arquivos institucio
nai e fundos privados. 

Nos trece traballos recollidos na 
publicación detéctase a entu-
ia ta colab ración dos autore 

invitados. Contribuen todos ao 
e ~ rzo olidário e coñecedores 
preci d d valar hi tórico, 
económic e natural das veigas 
limiá , ccd n o direitos de au
tor ue p da xerar a obra á recu
peración parcial dalgunha da 
zonas da Lagoa. 

Obra colectiva pois que no tras
mite a história da Límia desde o 
Paleolítico até o me mo día no 
que, cal xército de ocupación, a 
maquinária p ada iniciou unhas 
megalóman manobras de dese
cación e desforestación que ame
azaron de morte á memória co
lectiva. 

As medie 

l p i x na qu a 
traballaban can tand 

p uc ueda. A pá m cáni
ca abrir n repetida pi ta , 
d lin ar n c nl c c mpá e 
erguer n novas pontes de for
m igón ndc ante eran de pe
dra. Da abundáncia de auga 
pasouse ao uso de aspersores 
para loi tar contra da seca e 
manter uns cultivos con de
péndencia do exterior". 

Confirmábase aquel fraude que 
anunciaban non pouco:¡ vellos a 
finais dos anos cincoenta indo a 
contra corrente. Aqueles que su
peraron o espeflismo dun pro
greso artellado a conta de ven
der a alma de Antela. A Lagoa 
que segundo Benito Vicetto foi 
o panteón das preocupacións de 
todos os povos que dominaron o 
seu territorio. E anta tamén do 
despropósito humano.• 

X.E. ACUÑA 

Debate sobre 
. . . ,,, 

a negoc1ac1on 

Título: The Boxer. · 
Director: Jim Sheridan. 
Elenco: Daniel Day-Lewis, Emily Watson, 
Brian Cox, Ken Stott,Gerrard McSorley, 
Eleanor Methven e Claran Fitzgerald. 

Hai algo máis dunha década 
que a cuestión de Irlanda ven 
sendo obxecto de atención ci
nematográfica de maneira recu
rrente e periódica. Xa en 1967 
Pete Lenon asinaba Longo é o 
camiño cara a Dublin onde co 
xenero documental como ferra
menta da análise penetraba na
quela realidade de forma crítica 
e descarnada. Trinta e dous 
anos despois ] im Sheridam en 
The Boxer volve ao asunto para 
oferecernos unha nova entrega 
ollada desde o cámbio histórico 
que alumea no conflito desde o 
horizonte da negociación co es
tado colonial inglés. Emre estes 
duas fitas existe un fato de obras 
de desigual factura e distinto 
valor entre as que se pode citar 
Requien polos que van morrer de 
Ken Hodges,1987, Axenda ocul
ta de Ken Loach, 1990, Xogo de 
bágoas de Neil Jordan, 1992, No 
nome do pai de J im Sheri
dam,1993, No nome do fillo de 
Terry Geor-
ge, 1996 ou 
Michael Co-
llins de NeH Unha 
Jordan, 1997. 
Entre toda 
elas segue a 
ser Axenda 
Oculta de Lo
a ch a que 
concita máis 

história de 
amor collida 
polos pelos, 
radiografia , 
un tanto 

aplau os e a esquemática, 
que semella a ambígua e 
mái valiosa 
de todas, pois 
o autor de 
Terra e Uber
dade analisa
ba ali coa 
máxima du
r za, denún

ia e clarida
de esp itiva, 

n c arta
da, as mano-
bras do esta-
d colonial e 

maniquea 
das loitas 
entre duas 
formas de 
concebir a 
lo ita 
indepen~ 
dentista 

o submundo de corrupcións dos 
eus aparatG represivos para de

capitar, utilizando o crime de 
Estado, ao movimento naciona
lista irlandés. 

Irlandés de 45 anos, Jim Sheri
dan é un cineasta que desde O 
meu pé esquerdo (1989) e O prado 
(1991) ·ven amosando unha fon
da preocupación por circular de 
xeito realista pola história do seu 
país e polas suas loitas contra o 
domínio inglés. Formando tán
dem co seu guionistá habitual 
Terry George, Jim Sheridan asi
nou No nome do pai, e con Geor
ge dirixindo fixo con este o 
guión de No nome do filio. Agora 
ambos escribiron o guión de The 
Boxer e Sheridam volveu poñerse 
tras a cámara. Pedigree non lles 
falta (emprego o plural premedi
tadamente xa que estes dous ci
neastas son en realidade un, nun 
exemplo de compenetración só 

comparábel aos T aviani ou aos · 
Cohem) a estes dous realizadores 
católicos, antibritánicos, anti
ianquis e .... pacifistas que leva
ron The Boxer ao último Festiival 
de Berlin fora de concurso. 

Porén, e a pesares desta esplén
dida carta de presentación, na 
miña opiniónJ o filme resulta . 
pouco sólido. E certo que segue 
a ollarse con claridade o cen.ário 
de ocupación militar que sofre o 
povo irlandés por parte das tro
pas británicas: soldados, heli
cópteros, tanquetas blindadas as 
24 horas do dia forman parte da 
vida cotiá que é ptesentáda dun 
xeito naturalista, case docu
mental e qÚe forma· o decor.ado 
dunha sltuación vívida ao lími
te. Pero no médio Unha.história 
de- amor ,_ ao meu xuício collida 
polos pelos, e · a radiografía un 
tanto . esquemática, ambígua e . 
maniquea das loitas entre duas 
formas de concebir a loita iride
pendentista (o uso das armas, a · 
pesares de todo ou, pola contra, 
a trégua á procura da nego
ciación) asi como certas feble
zas dun gui.ón demasiado depen
den te da anécdota amorosa, 
escoran o fita pola pendente da 
falta de plenitude. Outro 
elemento presente de 
apreciábel obxecto de 
analise -polo que 
plantexa de achega-
mento a realidades 
veciñas- é o do 
tratamento da si
tuación dos pre
s~s independen
tistas, mártires 
de lem branza 
mítica, aos que 
o Estado colo
nial británico 
négalles a po
sibilidade de 
formar parte 
dos argumen
tos das mesas 
de nego 
ciación. She
ridan coloca 
asi a sua pelí
cula na pri
mei.ra trégua 
de paz pro 
clamada uni~ 
lateralmente 
polo IRA e 
penetra (des
de a ficción 
cinematográ
fica que se 
queira, pe.ro 
desde o con
torno real
histórico Y nas 
liortas ínter-

nas entre dous xeitos de cons
truir o camiño cara a indepen
déncia. Porén, a pesares das suas 
insuficiéncias, The Boxer ofere
ce, no meu entender, un retrato 
moi acertado e de clara denún
cia da ocupación militar do país
coa presentación de dous mun
dos ben distintos: por unha 
banda a prosperidade e a luz que 
se advirte neses xardins idílicos 
que povoan o universo dos 
unionistas-protestantes, sen em- . 
bargo nunca exento da presén
cia pantasmal de escuadróns da 
morte especializados en facer 
desaparecer católicos-indepen
dentistas; por outra, os cenários 
pechados, · clandestinos grises, 
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vixiados, marxinados e ausentes 
do chamado "Estado do benes
tar" onde habita unha povoa
ción, non protestante e por iso 
enimiga, ''isolada, criminalizada 
e desmoralizada", por utilizar o 
trinómio básico da dominación 
colonial que tan certeiramente 
fora diseccionado na moi co
rrecta No nome do fillo. Aquí se 
atopa o mellor do filme, o máis 
valioso que apuntar no seu ha
·ber, xunto a un importante tra--
ballo de actores (Daniel Oay
Lewis non precisa falar para 
amosar o seu. talento, aqui non 
moi ben dirixido, Emily Watson 

. -Rompendo as ondas- fai un 
contraponto axeitado e os de
mais amosán un ofício ben 
aprendido no teatro) e unha im
pecábel factura técnica onde des
taca a fotografía de Chris Men
ges (A misión). Con todo e ainda 
admitindo que no debe da pelí
cula hai .bastantes aspectos de di
fícil dixestión - ese plano final 
buscando o ceo tras uñ. campaná
rio non semella unha febleza da 
análise (capitulación?), en exceso 
espiritual, para a resolución dun 
conflito descamadamente históri
co-político-social?, ou a imaxe do 
líder do IRA non semella a dun 
mafioso Corleone revc:~lucioná
rio ?- non é The Boxer un filme do 
que se deba prescindir, antes ben 
debe de ser obxecto de abrigada 
visión por atoparse nel unha ofer
ta máis de análise e reflexión so
bre o conflito irland~. • -· 

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS 

/ 
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Ramiro Fonte 
'A· ruptura de hoxe, poderia ser a de volver 

á claridade e á -tradición' 

-0- CARME VIDAL 

Di que o que lle gustaba era contar histórias, só despois aprendeu a ser poeta. Ramiro Fonte ven de publi, 
car Cazador de libros (Sotelo Blanco), un poemário rimado no que fai unha homenaxe aos poetas modernos 
e á nosa tradición literária mesturando ironia e melancolia. Mostra Fonte', desde · o desencanto o malestar 
que lle produce a cultura de grandes fastos, aquela que se instalou. comodarnente nos oitenta e que facia da 
vangarda a máis cl~ra oficialidade. Entende que á poesia lle presta ben a clarificación, dito como unha voz á 
contra cando "todo o mundo quere andar na xenialidade do irracionalisrno e ao final non sabernos nen ler 
un verso". En breve sairá tamén _publicado Mínima Moralidade, coque gañou o prérnio González Garcés. 

Por que cazad~r de libros? 

Refírese en primeiro ·lugar ao 
simbolismo que acubilla e ta
mén a unha postura intelectual 
de buscadores de libros do pasa
do nunha época de crise de hu
manismo na que se le pouco. 
Engado tamén un.ha razón afec
tiva como homenaxe a un ami
go que era cazador de libros e fa
talmente morreu. 

É inusual tamén que comece 
citando a Murguia, Rosalia, 
Curr9s e Otero, é unha rnanei, 

ra de recoñecemento da nosa 
tradición? 

Q , libro ten unha clara vocación 
de se instalar nunha tradición 
dun xeito aberto, en primeiro lu
gar na liña da grande poesía mo
derna pero tamén reivindicar aos 
autores galegas que para min son 
sumamente vivos e ás veces por 
estaren monumentalizados a xen
te non os le. A grandeza dos gran
des poetas do pasado é que sempre 
se poden ler, e a nasa literatura é 
extraordinariamente honrosa, o 
q1,1e acontece é que non nos preo-

A. IGLESIAS 

cupamos de ler para atrás. · Os re
ferentes son· explícitos e ·marcan 
tamén o campo no que quera xo
gar. Esta obra ten dous ingreden
tes conscentes, por unha banda 
esa parte de homenaxe da que fa
lei e por outra introduzo ironía, 
incluso chegando ao sarcasmo. 

Latexa tamén unha clara auto
crítica e ironia arredor dun 
tempo de movida na "JUe a van, 
garda se fixo oficial. 

Ten moito de crítica da cultura. 
Para min foi unha sorpresa poder 

escrebilo, se mo din hai cinco 
anos non o cr~o porque é moi di
fícil facelo nestes tempos. Quería 
facer unha homenaxe á poesía 
moderna e tiña unha espiña era, 
vada que era facer un libro de po
esia rimada e iso xúntase coa in
tención de introducir ironía e 
dinme conta de que unha cousa 
vai coa outra e que a irania non 
funciona sen este tipo de metros, 
é moi difícil metela en poesia 
branca porque á própria forma dá 
esa capacidade. É tamén a ma, 
neira de entrar en zonas críticas. 
Sen pontificar faise un guiño ao 
deixar á vista que non hai que 
perder as formas, todo o mundo 
quere andar na xenialidade do 
irracionalismo e ao final non sa
bemos nen ler un verso. 

Apréciase un certo excepticis
mo, é o libro dun desencantado? 

O poeta e quere ser minima
mente lúcido ten que xogar e o 
pelexo. Ten asi esta obra un pon
to difícil de con eguir en poe ia 
entre a melancolía e a ironía e 
unha vai contrarrestando a ou
tra. A ironia é unha máscara que 
protexe do de encanto en ch -
gar a afogalo pero no fondo é un 
libro moral e idea
lista, porque ha i 

ANOSA TERRA 

mo non cargante, o Rubén máis 
suave. Todos os fins de século se 
parec~n e o naso ten moito do 
pasado, volvemos a vivir esa pena 
pola que pasaron os grandes poe
tas do século ' pasaq.o. Gostaria 
que a poesia fose por ese camiño 
de clarificación pero é difícil. Ho
xendia podemos romper de moi
tas maneiras, tamén volvendo á 
tradición e talvez sexa esa a for
ma máis difícil de ruptura. Este é 
un libro dun poeta culto, non pe
dante, establezo relacións afecti
vas cos poemas e non me gusta a 
escolástica. Steiner di que hai 
que aprender de novo a ler en al
to, cal -é o problema? que igual 
moita xente que publica non sabe 
o que é un verso. Alguen que 
ame a poesía suficientemente 
non pode perder o sentido do 
verso. N n p de01 enganam 
pensando que podemo e cr b r 
poesia n saber l r un v rso a un 
amigo arred r dunha me a. 

Define a i ao poeta corno face, 
dor de versos. 

ver 

unha clara apo ta 'p d 
pola poesía. o ca- o o estar 

xen t t n 
p rxuizo e ntra a 
rima e toda a 
grande poe ia 
m dema ' fi rmal 
e pautada. Go to 
do ver branca, 
p ro n n pod -
mo perder esa ri
queza. 

: na torre zador de libro é 
marxinal pero ta
mén un humani -
ta, unha persoa á 
que lle gusta ler. 
A cultura do 
grandes fastos dos 
anos oitenta creou 

; de marfil pero 
non son tan 
parvo como 

. grandes impostu
ras das que ainda 
estamos a viver. 
No lilsro critícase 
esa grande farán
dula cultural. Qui
xemos facer en dez 

para non me 
decatar do que 
está pasando" 

Fala con respeito 
do leitor de poe, 
sia, é unha espé, 
cíe rara? 

anos o que non se 
fixo en corenta, 
sabiamos máis da 
vangarda que os europeos, máis 
de cine que os americanos ... 

Fala de "inadaptados en torre 1 

de marfil". 

A torre de marfil é un ímbolo 
dos modernistas, dos p etas que 
se repregan á ferm sura que é o 
que lle aconteceu ao uce ore 
de Baudelai re. Oigo que p do 
estar na torre de marfil pero n n 
son tan parvo como para non 
me decatar do que está pasando. 

É singular tamén o coidado do 
ritmo e a preséncia da rima. 

O ritmo é perfeito, a rima ao er 
asonante creo que non é molesta. 
A grande complicación foi con
seguir esa musicalidade. E o libro 
de poemas que lle vou deixar á 
Literatura Galega, no sentido de 
que non é traducíbel, ten neuras 
tipicamente galegas. Hai tamén 
outra clave moi bonita que non 
escribin, é como se atoparamos 
ese libro que nos falta entre Ro
salia e Cabanillas dun poeta mo
derno dos anos dez, esa obra que 
non hai dun modernista á con
tra. lso que soa a diletáncia non 
é certo, porque O cazador de li, 
bros non poderia existir sen que 
pasara o século vinte por riba. 

Dá na vista tamén unha clarifi
cación da sua poesia. 

~ moi transparente, un modernis-

Entende ent n qu a poe ia é 
un xénero de minoria ? 

T od grand po ta ' maioritári 
ainda que non xa n u t m
po. Acredito naquela fra e de 
Hürclelin que di, o que p rma
nece fúndann o p etas por
que, quen non sabe un verso ele 
Rosalia ou Rubén? En cámbio 
ninguén repetiria un parágrafo 
dunha novela. A poesía está 
destinada a vivcr na memória da 
xente e a rima antes tiña unha 
clara finalidade nemotécnica. 

É algo descreido deste tempo no 
que a poesia ocupa novos espa, 
zos e cobra un pulo descoñecido. 

De ningunha maneira, a única 
cousa que me clá medo para a po
esía son os estádios, porque son 
sinal de reximes autoritáríos. En
cántame ler p'oesia e sempre que 
me chaman vou, estou en contra 
do poeta secreto, huraño.+ 
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PARA QUE O C.G.A.C. NON ESMOREZA POR FALTA DE USO 
O que isto asina, nas alturas de 1976 era mili, 
tante de ERGA, e estudante de 5º ano de Histó, 
ria da Arte en Compostela. Naquel ano, morto o 
ditador, o novo govemo de Arias Navarro, no 
que leva a carteira de Govemación Manuel fra, 
ga, decidira suprimir do programa de Bacharela, 
to, a asignatura de Hª da Arte. Os estudantes, 
en vista da supresión de prazas docentes, decidi, 
mos facer unha série de acións. P~nso que a ma, 
nifestación que fixemos, bastante concurrida, 
debeu ser das primeiras que contaron co permiso 
guvernativo regulamentário . Quixemos facer 
unha perfomance no Pórtico da Grória. Basándo, 
nos na obra do artista Cristo, queriamos empa, 
pelar, coma se dun paquete se tratase, o Pórtico. 
Naturalmente non queriamos <lanar o moµu, 
mento, para o que solicitamos audiéncia ao Ar, 
cebispo que daquela era o monseñor Suquia. 

N a audiéncia, amosounos o seu apoio, porque 
estaba a favor dun ensino humanístico, e menos 
materiali ta. Brindou e para lle transmitir ás au, 
toridades competen tes o seu e noso sentir. Dian, 
te da proposta de empaquetar o Pórtico da Oró, 
ria, pideuno uns dias para pensalo. Os dias de 
Monseñor Suquia deben ser como os de Ero de 
Armenteira, poi ainda non contestou. Pero si 
lembr c mo se urprendeu de que un artista se 
chamase C risto e se lle dese por empaquetar e 
empapelar, pontes, monumentos, edifícios , etc. 

Como naquel ano de Monrejurra e Vitória, Ma, 
nuel Fraga, segue a despreciar a arte , porque a 
considera perigosa e máis se detrás leva a im, 
pron ta de galego, en referéncia a sua orixe. 

Máis grave é que profesionais da arte, en nome 
dun impreciso universalismo, e cun discurso 
progresista, caian ao fin, na mesma filosofía que 
a direita reaccionária. 

Confeso abertamente, coa anécdota contada, as 
miñas queréncias por certos princípios básicos, 
pero tamén o meu amor pola arte. Mesma.mente 
porque observo neses discursos, unha negación 
de Galiza, como entidade de seu e da sua arte , 
senón é pasada polo cruxol do espíritu nacional 
español. Para esta intelligentia os artistas galegas 
son debed res da sua aida a Madrid. Adverti, 
mos no seus traballos que entenden a arte non 
como unha dialéctica entre a ciedade e aque, 
la, enón na arte po la arte, onde a vangard a 
non se define pola superación do anterior, se, 
nón p la n gación da última Yangarda. 

c id qu funci nament dun Cen tro Galego 

XEsus PIÑEIRO 

'Mentres 
se publicita 
Galiza en 
periódicos 

extranxeiros, 
un pintor 

. como Maside, 
non é merecente 

noseu 
aniversário 

dunha 
exposición" 

de Arte Contemporánea, debería basearse xusto 
en todo o contrário do que viñemos falando . 

Non hai dúbida de que para alguns cumpre o seu 
papel con traer artistas da vangarda europea e 
USA, que son visitados 
por unha minoria de cicla, 
dáns galegos. Para outros o 
CGAC cumpre o seu pa, 
pel, porque con esas expo, 
sicións, Galiza aparece pu, 
blicitada en periódicos ex, 
tranxeiros como Corriere 
della SeraJ Le Monde ou 
New York times. 

·E m·entres se publicita 
Galiza nestes xomais, un 
pintor tan determinante 
na arte contemporánea 
galega como Maside, non 
é merecente no seu ani, 
versário de nacemento 
dunha exposición. Debe, 
mos acochar aos próprios 
galegos, a un pintor tan 
fundamental como Masi, 
de, por ser un pintor 
comprometido social e 
politicamente? · 

CGAC debe ser considerado como un grande 
centro de animación cultural. Completái:ia o en, 
sino universitário~ dirixíndose mediante cursos a 
estudantes de Belas Artes, Arquitectura, lmaxe 
e Hª da Arte. Sen esquecer que medtante eses 

convénios con concellos 
achegarianse os .cursos a 
calqueira vila que os de, 
mandase, alcanzando a 
grupos de persoas intere, 
sacias en coñecer a arte 
contemporánea. O mes, 
mo que os escritores son 
subvencionados para 
achegarse aos Institutos, 
asi tamén os artistas, de, 
berian, coordinados pola 
CGAC, achegarse coa sua 
obra a todo o país . 

E tamén non debe esque, 
cerse o plano pedagóxico 
e didáctico, mediante ta, 
lleres no mesmo CGAC, 
tanto para artistas como 
para público en xeral, 
tratando de explicar e 
comprender cada vez 
mellar a arte do noso 
tempo . 

Xaime Quessada nunha 
entrevista a finais do 
1997, referíndose as con, 

Xentes que alfan, óleo sobre papel. Díaz Pardo. 72 x 
51 cm. Colección ARQ. MACCM. 1955. Neste plano pedagóxico, 

tínuas exposicións de artistas vanguardistas, no 
CG.1\.C, esquecéndose de pintores galegas -o de 
Laxeiro foi unhá mera anécdota- dixo cunha 
frase lapidária: o pan Bimba é universalmente 
coñocido, pero como mellor o pan de Cea. 

Un CGAC, debe ser asumido como un centro 
nacional onde se recolle e se expón o mellor da 
produción artística galega. A pintura, que pouco 
máis ,que este século abarca, a escultura, a foto~ 
grafia, o deseño, a arquitectura, o cine, o cómic ... 
deberían ter cabida nas exposicións tanto perma, 
nentes como temporais. Contribuiría a formar e 
crear a identidade da Galiza contemporánea. 

Este e.entro afincado en Compostela, debería 
achegarse a todos os galegos, polo que mediante 
convénios, con outras institucións, como os 
Concellos, levaría as suas producións e activida, 
des a calquer vila galega. 

Para que non morra de esclerose múltiple, un 

entrarian as grandes pro, 
ducións sobre artistas ga, 

legos que levarian a coñecer non só a obra do 
artista senón incluida dentro d~ História da Ar, 
te Galega. 

Estas producións servirían para espallar fora de Ga, 
liza a obra artística de autores galegos, que ben ·xa 
son coñecidos fóra ou que polo interese que adqui, 
ren seria para eles unha boa axuda o exportalos. 

En correspondéncia o CGAC, traeria produ, 
cións realizadas por outros Museos ou Entidades 
para confrontar e coñecer a arte que se .fai nou, 
tras latitudes. Pero aberto a todas as poéticas 
contemporáneas. 

E sobre todo o que lle fai falla ao CGAC é in, 
tensificar as relacións co público. 

De non buscar un Centro onde reflectir a nosa 
identidade galega, estaremos <liante dun Centro 
máis que expón arte, pero que non lle aporta 
nada ao país. Sería un gasto inútil.• 

POETAS DE PALABRA VIVA E POETAS DE PALABRERIA 
Non se i e erá e ta unha reflexión necesária. 
Mai un, que ama a palabra escrita, obretodo a lí, 
rica, ten a necesidade de expresar a sua humilde 

pinión bre a p e ia que e está a facer neste 
momento, e desde hai certo tempo, no noso país. 

Eu penso que no território da creación poética, 
entre os escritores de talento, hai duas clases .de 
poetas: os poetas que escreben textos de calida, 
de enraizados na terra, na vida social e colectiva 
e nas vivéncias persoais -e, portanto, na nature~ 

za, no amor, no desamor, no gozo, nos soños, no 
sofrimento, na inxustiza, no compromiso .. . - e 
aqueles outros autores que fan textos dunha 

. gral)de beleza e dunha extraordinária perfeición 
formal, pero baleiros de emoción, de forza ex, 
presiva, de autenticidade, de vida. 

Moitos dos libros de poesia que se publican -e 
que, sen dúbida algunha, enriquecen as nasas 
letras- o único que revelari. é que o autor ou a 
autora da obra coñece e domina perfeitamente 
a arte de escreber, que hai talento e que hai ofi, · 
cio, que o poeta é un auténtico ourive da pala, 
bra. Mais é difícil atopar nos versos deses poetas 
que de verdade nos faga vibrar. Todo o máis que 
experimentamos é o gozo que nos produce a be, 
leza do poema, a máxia verbal. Mesmo poderia, 
mos dicer que hai poemas que acadan o cume 
da perfeición formal e que, sen embargo, non 

MANlJEL 
LóPEZ Foxo 

'Ensaque 
hai moito 
escritor de 

talento que se 
queda en 

escritor de 
laboratório" 

nos transmiten nengún tipo de emoción nen 
nos comunican absolutamente nada. Pode ha, 
ber, pois, poesia dunha grande calidade literária 
con palabras que nacen e morren no papel. 

Cando, pola contra, existe un equilibrio entre a 
expresión máis profunda do texto e a arquitec, 
tura e a estética do poema, o resultado do traba, 
llo, da creación, é a palabra viva, esa palabra 
que á vez que ben escrita -posúe algo que nos 
queima ou nos deixa frios. Cando iso sucede es, 
tamos <liante da poesía máis verdadeira, da Poe, 
sia con. maiúsculas. · 

Desta nosa persoal e, por suposto, ~on autorizada 
opinión, non debe concluir,se que estamos a de, 
fender que a poesía ten que ser necesariamente 
sobre a problemática 'humana, de temática social 
ou de intencionalidade reivindicativa. En abso, 
luto queremos dicer tal cousa. O escritor ou a es, 
critora ten direito a crear con plena liberdade, a 
escreber o que lle apeteia, a explorar os mundos 
que queira, a facer poesía política ou poemas eró, 
ticos, a ter un discurso cristalino ou hermético, a 
facer literatura comprometida ou descomprome, 
tida. Outra cousa é logo o resultado final da obra 
e a sua valoración literária, social e histórica. 

Nós o único, que decimos é que observamos con 
preocupación que hai moita poesia - talvez excesi, 

va poesia- que ten que ver máis coa palabreria, 
cun mero exercício ou xogo literário, que co sen, 
timento, coa vida, coa palabra viva, en definitiva. 
Creo que hai moito escritor de talento que se que, 
da en escritor de laboratório, posibelmente porque 
hai moitO desexo de escreber e PoUCO de que es, 
creber, pouco mundo próprio. E o que aqui reivin, 
dicamos é o gosto pola_ poesía que nos marabilla e 
nos fai vibrar, polo poema que busca a beleza, a ·· 
perfeición formal, e ao mesmo tempo provoca al, 
go forte no leitor, algo que o ilumina, que lle cau, 
sa tristeza, que o fai chorar, que o fai gozar, que o 
sensibiliza, que o indigna, que o estremece ... 

Naturalmente, nós non somos quen para dicer 
como se debe escreber poesia. Doutores ten a 
República das Letras para opinar ·sobre o tema, 
se é que se pode opinar. O que si decimos é que 
se está a escreber desde hai anos demasiada po, 
esia que é á vez exquisita e marta, belísima e · 
baleira, extraordinariamente ben escrita e dun, 
hq. enorme pobreza nas suas augas subacuáticas. 

E as perguntas que agora nos facemos son as se, 
guintes: ¿lsto é bo para a literatura? ¿Axuda ese 
tipo de poesía a conquistar leitores? ¿Enrique, 
cen eses poemas ao ser humano? ¿Que quedará, 
co paso do tempo, de toda esa poesía?• 

MANUEL LOPEZ Foxo é escritor e crítico 

I • 
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OPtNIÓN 

A GHEADA: SOBRE A SÚA·ORIXE E MÁ REPUTACIÓN 
A gheada é un fenómeno fonético de carácter 

' dialectal sobradamente coñecido por todas as 
persoas galegas é tamén estudado por importan
tes especialistas. Mais a súa presenza na fala po
pular non ten correlato na lingua formal ou es
tándar que se proxecta a través dos meios de co
municación ou do ensino. Por iso algunhas per
soas preocupadas polo noso idioma e con in
quietudes sobre a conservación da súa identida
de, coa louvábel intención de que o modelo co
mún de lingua non se afaste en exceso da fala 
do pobo, ou de que este se sinta máis identifica
do con tal modelo, intentan a reivindicación da 
gheada e o seu uso público. Con tal motivo pa
rece oportuno facermos . algunhas considera
cións ou refle'xións· ao respeito, sempre desde 
unha óptica persoal e por tanto discutíbel. 

A SUA EXTENSIÓN E VALORACIÓN. A ghea
da est~ndese por toda a provincia da Coruña e 
de Pontevedra, ocupando tamén unha parte da 
provincia de Lugo que limita coas dóas provin
cias ·atlánticas e a metade occidental da provin-. 
cia de Ourense, con prolongación polo sul até o 
val-cle Verín; tamén existen restos de gheada 
na~gúns pontos dos concellos de Pedrafita do 
Cebreiro e das Nogais, no galego oriental, e nos 
Aneares de León, no galego exterior. · · 

Mais. hoxe a gheada é un fenómeno en retroce-: 
so, tanto territorialmente como desde o ponto 
de vi~ta social. Canto á extensión xeográfica, 
en contra da idea de que a gheada avanzou 
desde o occidente cara_ ao iñterior de Oaliza, a 
realidade parece 1r en sentido contrario, segun
do poñen de manifesto os estudos dialectolóxi
cos desenvolvidos nos últimos tempos. Do . 
ponto de vista social, o seu desprestixio como ~
trazo da fala asociado sistematicamente ao ám
bito rústico máis inculto e iletrado, fixo que a 
gheada se convertese en obxecto de burla pará 
os falantes que a usaban e que se mantivese fó
ra da lingua literaria, inclusive daquela máis 
claramente ruralista e dialectal, desde o mo
mento mesmo da súa moderna reaparición. Se 
a isto· engadimos a súa marxinación ou prácti-. 
ca proscrición no modelo estándar de g<!_lego-

. que actualmente rexe como oficial no ensino, 
nos meios de comunicación orais ou escritos 
que fan uso da nosa lingua e na produción ecÚ
torial, así como tamén nas propostas e prácti
cas normativizadoras máis ou ménos reintegra
cionistas, non resultará difícil explicármonos o 
actual proceso de retroceso social da gheada e 
prevermos o aumento do mesmo no futuro. 

Ora ben, nas últimas décadas tamén se ten rei
vin_dicado a gheada, sobre todo desde posicio
namentos lingüísticos próximos á liña oficial, 
que dan prioridade á fidelidade á lingua popu
lar frente a outros criterios. Mais a súa defensa 
non supuxo en nengún caso a representación 
escrita da mesma' nen tan sequer o seu uso oral 
en contextos formalizados. Así, Alonso Monte
ro xa en 1969 denunciaba que todos os escrito
res, entre os que se incluía a si proprio, ao re
xeitaren a gheada, estaban seguindo un criterio 
castelanizante, .anJigaleguista e antipopulisra. 
En J977 Charo Alvarez e Francisco F. Rei, 
mem.bros do Instituto da Lingua Galega, publi
cab~ ,un artigo en defensa da gheada en ~ue 
qemq.ndaban a súa dignificación social, sen se 
opor~n ' a unha fu tura incorporación á norma 
culta. Nese mesmo ano as Bases prá unificación 
das ·normas lingüísticas do galega definían a ghea
da cómo "un fenómeno de noso" que non podía 
ser rexeitado; e nas normas oficiais de 1982, ac- . 
tualmente vixentes, dáselle validez á pronuncia 
con gheada, como tamé-n o fará a gramática 
que desde a esfera do ILG publica Galaxia en 
1986. Mais nen os seus defensores teóricos a 
utilizan, cando menos na súa actividade públi
ca ou nun rexistro formal de lingua, 

SOBRE A ORIXE DA GHEADA. 0 problema da 
orixe da gheada é un tema que ten despertado 
o interese de destacados filólogos romanistas. 
Tres son as teses existentes con algún. predica
mento: a substraiística, a castelanista e as teses 
de evolució!). interna. A substratística, defendi-

XosÉ RAMÓN 

FREIXEIRO MATO 
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'E 
a interferencia 

do castelán 
·a que explica 

a presenza 
dél gheaga 
en Galiza, 

interferencia 
que .non se deu 
en Portugal" 

'Agheada 
non debe 

formar parte 
do modelo 

stándar 
que o galego 

necesita" 

,¡ . 

'da por Zamora Vicente e apoiada por Rabanal 
e por Fernández González, concédelle unha ori
xe pi;erromana en relación coa cultura dos cas
tros. Mais rendo en conta que os primeiros tes
temuños de gheada parecen corresponderá se
gunda metade do século XVII ou mesmo do 
XVIII, non resulta estraño que esta tese estexa 
hoxe totalmente desacreditada, pois nada po
dería xustificar que. un fenómeno lingüístico de 
carácter fonético que se produce por influencia 
duriha lingua primitiva hai centos e centos de 
anos tarqe tanto tempo en se manifestar. 

As teses internas, tamén chamada autonomis
tas, mecánicas e estruturalistas, foron formuladas 
simultaneamente en 1980 por Jan Schroten, 
Prieto Alonso e Antón Santamarina, coa adhe
sión posterior doutros filólogos da Universidade 
de Santiago vinculados ao Instituto da Lingua 
Galega. Todos eles veñen a coincidir en que a 
gheada se orixinou desde dentro do propio siste-

. ma fonético-fonolóxico do galega, sen interfe
rencias externas. Estas teses non nos parecen 

· particularmente significativas a pesar do rigor e 
fundamentación con que estén formuladas, pois 
buscar unha explicación para un proceso de que 
previamente se coñece o ponto de partida e o 
ponto de chegada non semella moi relevante. A 
descrición do cambio producido pode ser cohe
rente do ponto de vista científico, mais igual
mente o podería ser para outros resultados dife
rentes. Desde dentro dun sistema lingüístico pó
dese achar explicación para case todo; de feito 
estamos vendo cómo dentro do sistema galega se 
pode xustificar o paso do plural animás a anima
les ou o de Galiza a Gabcia e de MfÓn a nación 
sen acudirmos a factores externos. Mais, pola 
contra; tamén se pode xustificar o contrario. 
Cóñecidos os resultados, calquer demostración 
pode resultar coherente e rigorosa se se funda
menta convenientemente sen entrar en contra
dición con .principios universalmente asumidos 
pola ciencia lingüística. Ora ben, pretendermos 
explicar cambios lingüísticos que se producen 
nunha lingua dominada en conflito con outra 
dominante sen termos en conta este factor ou 
sen lle dar a priori un papel hipoteticamente dig
no de consideración, como se dunha lingua nor
malizada se tratar, resúltanos moi aventurado e 
pouco fiábel. O galego malvive durante séculos 
co castelán, que se superpón como lingua do po
der, como única lingua oficial, até no último re
cuncho da Galiza; e isto non se pode ignorar á 
hora de explicarmos cerros cambios. 

Por iso, a tese que nos parece máis convincente 
é a castelanista, exposta detalladamente por 
Pensado Torné, quen defende que a gheada se 
xerou por influencia da lingua de Castela. Mais 
convén precisar que tal tese non foi defendida 
en solitario por este profesor, senón que foi a 
que viñeron sostendo a case totalidade dos estu
diosos da nosa lingua desde a época dos precur
sores até o período actual, en concordancia co 
pensamento popular que a asociou a unha má 
pronuncia por interferencia do castelán, feito 
que explica o seu desprestixio e o abandono que 
dela. fixeron practica.mente todos os escritores 
en galego, defensores d;l nosa lingua e contra
rtos ao úso da gheada:_. 

EN DEFENSA DA TESE CASTELANISTA. Va
ri~s son ·as}azóns que semellan máis convin
centes e definitivas para a asunción da tese 
castelanista. Primeiramente, e sen sabermos se 
xa se ten feíto con anterioridade, parécenos 
válida para casos de linguas ·como a nosa a se
guirite formulación: ''Todo cambio lingüístico 
producido nun contexto diglósico na lingua 
dominada en dirección á lingua dominante, -
para acabar coincidindo total ou parcialmente 
con ela, en principio, e mentres non se demos
tre o contrario, é sospeitoso de se producir por 
interferencia da mesma". Desta forma, ao se 
xerar a gheada, e nisto parece haber unanimi
dade, no período en que o castelán se impón · 
ao galega como lingua oficfal e lingua do po
der ao longo dos séculas XVII e XVIII, a inter
ferencia desta lingua debe ser tida como a cau
sa que explica o paso dun fonema oclusiva ve-

lar sonora a fricativo faringal, laringal ou mes
mo velar xordo, igual que aconteceu con ou
tros cambios lingüísticos, fonéticos ou morfo
lóxicos maiormente, operados nestes séculos. 

Á parte desta consideración de carácter xeral, a 
razón principal a favor da tese castelanista é a 
ausencia total de gheada en portugués, compor
tándose neste caso a fronteira política como 
fronteira lingüística, feito sen precedentes en 
lingüística. Esta ausencia de gheada no portu, 
gués é destacada mesmo por algúns dos defenso
res das teses internas, sen que se teñan aportado 
argumentos con istentes en contrario inclu ive 
nas falas fronteirizas con Galiza. En con ecuen
cia, este parece un argumento definitivo, pois é 
a interferencia do castelán a qu explica a pre
senza da gheada en Galiza, int rferencia que 
non s deu en Portugal. on q u defenden a 
tese interna quen debían expli ar a au encía en 
portugués. Do contrario, hai ue darlle a razón 
ao profe or Pensado cando afirma que intentan 
operar con unha lingua "pura e inc ntaminada" 
que non exi te e qu xpli an un proce de r -
ultado pr viamente coñ ido n dar n conta 

de por qué outra parte desa me ma língua hi ró
rica, coa mesma e trutura, non ofre o me mo 
proce o. O problema estaría, poi , non ó en ex
plicar a orixe da gheada galega, senón tamén en 
explicar por qué non se dá en portugués. Mai , 
como acontece en rodos os ámbito , tampouco 
os fonema se manexan inocentemente. Quen 
quixer aprofundar na eparación entre galega e 
portugués ten na gheada un bon argumento a fa
vor; quen quixer unha maior aproximación en
tre ambas as pólas do mesmo tronco lingüí rico 
ve na gheada un obstáculo, en que isto supoña 
qué estes condicionantes son ab oluto ou que 
operaron sempre, pois casos hai en contrario. 

Outro argumento destacado é a constatación, 
parece que clara, de que primeiro apareceu a 
gueada en galegas que intentaban utilizar o 
castelán ( tamén por igual motivo en Portugal) 
e logo, como consecuencia dela, a gheada no 
castelán falado por galegas (corrección idió
mfitica) e no galega (incorreción). e a gueada 
(Anguel , religuión) é o procedemento seguido 
historicamente en Portugal e na Galiza para 
adaptar o fonema ca telán /x/ e e e te ~ n ' -
meno suscitou entre nós burla por existir n 
xa moitas per oa con ominio c rrect da lin
gua oficial, cousa que non ucedeu n Portu
gal, isto explicaría que os galcgo enti en un
ha· necesidade cada vez mai r d apr nd ren 
pronuncia /x/ do ca telán e p r inc rr eta xe~ 
neralización de ta a cas de /g/ nxma 
gheada, mentre os portugue , li re da in
fluencia castelá e me m c n acentuad enti
mento antica telani ta tras a r cup raci n d 
súa independencia política, n n senti en tal 
necesidade, senón mái · ben t d 
por tanto non se xerase a gheada. 

Esa imposición do castelán c m lingua do p r 
e lingua oficial en Galiza comprendeu unifor
memente todo o territorio de fala galega, hoxe 
galega ou non, administrativamente español e, 
como tal lingua oficial, chegou a todas as vilas e 
aldeas, pois en todas elas o cura o utilizaba nas 
súas relacións polo menos formais cos fregueses, 
o mestre vehiculizaba o ensino, alí onde o hou
bese, en castelán e en castelán se facían os docu-

. mentas e certificados (nacemento, bautismo, 
matrimonio, compra, venda, aluguer, etc.). Por 
tanto, aínda que nas aldeas o monolingüismo en 
galego se mantivo case íntegramente, o castelán 
estaba tamén presente como modelo a imitar e 
·como lingua do poder (e por conseguinte lingua 
superior) que todos nalgunha ocasión (escala ou 
catequese, confisións, rezos na lgrexa ou rezo do 
rosario na intimidade familiar, xustiza, etc., etc.) 
debían intentar aínda que só fose "chapurrear", 
para o que precisaban aprender a pronuncia do 
/x/. Así se pode explicar a presenza da gheada 
tanto nos Aneares de León como en Pedrafita do 
Cebreiro, Monforte de Lemos ou a T erra Cha, 
polo que cabe supor que foi un fenómeno roáis 
ou menos xeneralizado, como previamente. acon-

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 

tecera coa gueada, por todo o dominio xeográfico 
do galego, aínda que nuns sitios se enraizase máis 
que neutros por estaren máis ou menos castelaniza, 
dos. Resulta xa un lugar común afirmarmos que a 
zona máis castelanizada de Galiza é a costeira e a 
menos, o interior das. provincias de Lugo e Ourense, 
onde hoxe fica moi pouco da gheada, pois parece 

· lóxico pensar que, perante unha reacción xeral con, 
traria ao fenómeno, este resultou moito máis fácil 
de erradicar alí onde a súa implantación foi menor. 

Por último, cabe reflexionarmos sobre unha cues·, 
tión máis elemental: se desde a súa orixe, como to, 
dos recoñecen, a gheada (e tamén antes e despois a 
gueada) é xeralmente desprezada e os que a usan 
son obxecto de burlas e ridiculación por a conside
raren, polo menos desde o ámbito das persoas cul, 
tas, un signo de ignorancia e vulgaridade, ¿por qué 
será? Os hábitos articulatorios non aparecen de un 

· día para outro. Se a gheada fose xerada espontanea
mente polo sistema galega a súa presenza na lingua 
sería sen dúbida asumida como algo natural e a nin, 
guén estrañaría, como a ninguén estrañou a sonori
zación das oclusivas xordas intervocálicas ou perda 
do n intervocálico. ¿Ou podería acontecer que Sar
miento, Sobreira, Saco Arce, Cuveiro, Valladares e 
tantos outros deostasen un trazo lingüístico caracte
rísticamente galego e ademais se empeñasen en Llo 
atribuír ao castelán sen teren fundamentos para iso? 
Cando a unanim idade na descrición da orixe do fe, 
nómeno é tan xeral e mesmo algunhas testemuñas 
están próximas no tempo a súa xestación, ¿como se 
pode explicar que todas estexan equivocadas? ¿Por 
que Resalía, Curros, Pondal, Castelao, Manuel An-

nio e tantos outros escritores de zonas claramente 
gheadófonas e, ao mesmo tempo, amantes e defen, 
sores da lingua galega, non só a non utilizaron nun
ca, senón que a ignoraron totalmente? 

CONCLUSIÓN. Na conformación do estándar lin
güístico actual a gheada obtivo recoñecemento ofi
cial, aínda que só como pronuncia alternativa ao 
sistema de non gheada; mais non ten tal recoñece
mento na escrita. O uso oficial e formalizado da lin
gua mantena na práctica afastada do estándar ta
mén no ámbito oral. Porén, un factor que poderla 
coadxuvar á defensa ou potenciación da gheada 
non cabe dúbida que sería a demostración da súa 
orixe interna, sen interferencias alleas, tese hoxe 
dominante que entre os especialistas, mais que non 
a todos convence, como se acaba de ver. Non faltan 
na actualidade, por conseguinte, persoas ou grupos 
que, vendo na gheada unha característica "de noso" 
presente na fala popular e aínda bastante estendida 
territorialmente, ceñan a tentación de se comporta
ren en coherencia co eu pen amento a respeito de
la e por tanto de a incorporaren á úa práctica lin
gü í tica formalizada, cando meno no ámbito oral. 

Razóns pragmáticas de carácter sociolóxico, cando 
menos, parecen aconsellar que deixemos a gheada 
como un trazo dialectal roáis do galego, que como 
tal debe ser respeitado, o mesmo que todos os seus 
usuarios espontáneos e aqueles que voluntaria
mente o queiran utilizar. Mais non semella razoá
bel sacrificarmos esforzos por benficiarmos unha 
característica fonética que naceu baixo o estigma 
da inautenticidade, a vulgaridade e a incultura e 
que en máis de douscentos anos non foi quen de a 
superar. A súa orixe xa foi sancionada como caste
·lanista pala conciencia popular -'o pobo é quen 
roáis ordena'-~ pola conciencia ilustrada dos no
sos precursores. Tamén parecen existir argumentos 
contundentes e definitivos para mantermos a mes
ma tese desde postulados de hoxe. Mais, aínda que 
así non for, a desconsideración social en que se 
acha e o alto custo que para o prestixio do idioma 
tería a súa revitaliza.ción desaconsellan calquer 
medida ao respeito. • 

XOSÉ RAMON FREIXEIRO MATO é lingüista 
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Laiov~nto chega ao número cen 

Francisco Pillado 
'A política de promoción _do libro 
que fai a Xunta é delirante' 

*C. VIDAL 

Coa tradución da obra de Víctor Hugo O reici
ño de Galicia a editorial Laiovento chega ao 
número cen da sua coleción xeral na que prima 
o ensaio, cunha releváncia especial para o te~
tro e a traducción de obras ao galego. A edito
Tial comezou a sua andaina hai sete anos coa 
vontade de colaborar na normalización lingüís- . 
tica e política do pais da man do seu director 

Francisco Pillado xunto ·con Xosé Manuel Bei
ras, Pepe Carreiro, Xesús Couceiro, Manuel 
González Millares e Afonso Ribas. Cen títulos 
avalan a sua proposta e deixan á vista todas as 
frentes sen cubrir que continua a ter a cultura 
galega. Laiovento rexeita a imposición normativa 
e avisa en cada novo libro de que mantén a op-

. ción lingüística do autor, uñha decisión que lle 
custa prescindir da axuda instituciónal nas 
obras que non estean escritas na norma da Xunta. 

Que balance fan destes cen nú
meros na coleción xeral? 

Superou as nosas espectativas. 
Cando apresentamos Laiovento en 
Marzo do 91 dixemos que preten
d iamos contribuir á normaliza
ción cultural e política de Galiza. 
Era a nosa declaración de princí
pios que mantemos transcorridos 
sete anos e chegando a cen núme
ros da coleción estándar . Enten
dimos que había vários frentes 
nos que traba llar, · para nós era 
fundamental a cuestión do idioma 
e ai ternos publicados libros de 
Francisco Rodríguez, Pilar García 
Negro, Xosé Ramón Freixeiro ... , 
fundamental foi tamén a Gramáti
ca Histórica de Manuel Ferreiro. · 
Era primordial tamén a história 
do país e ternos no catálogo unha 
série de títulos con traballos de 
rnoito interese como os de Velas
co, Antón Capelán, Vicenzo Frei
re, Carlos Morais, Dionísio Perei
ra ou Bieito Alonso. 

A editorial destaca tamén no 
seu labor de tradución de tex
tos ao galego. 

Quixemos incorporar á cultura 
deste país aqueles autores impres
cindíbeis. Verquernos no noso 
idioma obras fundamentais e ne
cesárias que até o momento habia 

, que· ler en orixinal ou noutras lin
guas. É o caso de Joyce, Wilde, 
Pirandello, Esopo, Goet!1e, agora 

Víctor Hugo, Bertold Brecht. 

Anúncian no interior dos )j, 
bros os sete títulos so~re na
cionalismo publicados por 
Laiovento, foi importante afon
dar neste campo?-

· Consideramos de vital impor
táncia a cuestión nacional, apor
tar material teórico para o deba
te. Publicamos por exemplo un 
libro do catalán Sort chamado O 
nacionalismo español, cun título 
que deixa á vista a matéria da 
que fala. No Estado español es
tase satanizando o termo na
cionalismo á maneira da persa# 
naxe de Moliere que pasa toda a 
vida falando en prosa sen sabelo. 

Apostou a editorial tamén polo 
teatro, · tanto na criación como 
na investigación. 

O teatro é un xénero esquecido, 
do que as editaríais apenas se pre
ocupan. Unha alta porcentaxe 
dos nosos libros son de teatro, 
traballos de investigación da p'ro
fesora Laura Tato, Rabunhal, 
Luisa Vilialta ... e tamén tradu
cións. Cando pedimos un subsf
dio á Xunta pola incorporación 
do Fausto de Goethe ao galego na 
que Lois T obio investira vinte
dous anos da sua vida, a resposta 
é que non apoian por non tonsi
deralo de interese prioritário. Edi
tan:os agora O parábel ascenso de 

Arturo Ui de Brecht e xa anun
ciei que lle ia mandar un exern
plar a Diz Guedes, porque na 
obra cóntase o ascenso de Hitler 
ao PocJer e creo que lle seria útil. 

Teñen obras de dous autores 
premiados que non acadaron 
tampouco subsídio, Manuel 
Lourenzo e Guisam Seixas. 

Nós poñemos en cada libro que 
mentras non se chegue a unha 
normativa de consenso vaise res
peitar a opción lingüística de cada 
autor. Se seguirnos a ditadura da 
normativa por exemplo Guisam, 
cunha das mellores obras dos últi
mos tempos Teatro para se comer, 
non teria publicado na Galiza. 
Desde a intelixéncia ninguén po
de permitir que acontezan cousas 
asi: ou é un censor ou un imbécil. 
O libro de Lourenzo como o de 
Pilar Pallarés editado por Espiral 
Maior non foron subsidiados e ga
ñaron prémios en Madrid. Que 
esta situación se siga prolongando 
un minuto máis paréceme deliti
vo. Cómpre debater o problema 
porque vai contra a liberdade. 

Na coleción Vento do Sul apos
tan por un achegamento á cul
tura portuguesa? 

T emos que ler aos nosos devan
ceiros porque moitas das cousas 
que hoxe nos parecen novidosas 
xa estaban apontadas por exem- ' 
plo na Xeración Nós. E lamentá
bel que exista un descoñece
mento da cultura portuguesa e 
mesmo en Portugal da galega, 
paréceme unha vergoña tamén 
para as institucións . Calquera 
persoa culta ten lido a Shakes
peare ou Goethe sen saber in
glés ou alemán, en cámbio segu
ro que non ten lido a Camoens 
que non desmerece deles e non 
precisamos traducilo. En Portu
gal quedan abraiados cando lles 
ensinamos mostras dos nosos ar
tistas como Lugris ou Diaz Pardo 
dos que non teñen notícia. As 
institucións nen siquer se gaban· 
da nosa cultura, porque ignoran 
este pais. Como se lle vai pedir a 
Pérez Varela que presuma da 
nosa cultura se foi un censor? 

Apostan forte polo ensaio, un 
xénero que non se le moito. 

O número de leitores é baixo, os 
libros circulan cando teñen un 
subsídio forre e cando están re
comendados polo ensino. Os ín
dice~ de leitura son pésimos e a 
política de promoción do libro 
que fai a Xunta é delirante. + 
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Para Carlos Díaz, polo que nos levaron 

Grazas· aos amigos que pescu
dan en libros e arquivos, pode 
un suplir -é un dicir- as carac-
terísticas do eficacísimo e ben 
organizado sistema de bibliote
cas e arquivos de Galiza. Entra-

Foi ditixidO polo deputado galego á asaffiblea 
das lrmandaQes Galegas en 1958 

mado, defendido polo gobemo, 
que mesmo semella terse cons
ti tuído para evitar que o inves
tigador, e en ningún ·caso a 

· xente, chegue a coñecer os ma
teriais históricos que poderían 
servir para reconstruirmos a na
sa particular e histórica identi-

-e> ERNESTO vAzQUE:l; SOUZA 

dade. Grazas aos amigos, dicia
mos, chega un a topar . textos 
reveladores, datos, ou os docu
mentos precisos para continuar 
e animar investigacións nunca 
pagas por Centros nen institu
cións, máis atentas ás voces do 
poder que ás propias. 

Así pois, nese · intercambio con
tinuo de postais e fotocopias de 
documentos, recibín de dous co
legas de pescudas uns datos de 
interese sobre a exis'tencia de 
fondos na Academia Galega 
pertencentes a Ramón Suárez 
Picallo. (Para os que xa saben, 

ANOSA TERRA 

· Suárez Picallo foi, un exilado 
"rojo", homosexual e boemio; 
para os que non sabemos, ad
xúntase unha pequena nota bio
gráfica). Mais, voltemos aos co
legas, por X. A. Leis souben da 
súa existencia e por Isabel Seoa
ne que a sinatura precisa era a 
da caixa 144. Con pouco tempo 
e coa febre de libros e documen
tos ante tanto arquivo, libro e 
marabilla que se atesoura (ou es
quece, mesmiño como na esce
na final do primeiro filme das 
aventuras de Indiana Janes), 
continuei as miñas pescudas so
bre a famosa caixa 144 da Aca
demia Galega. 

Ao ler con detalle a documenta
ción entregada por Valentfn 
Femández nos anos 70, puiden 
comprender que un dos legaxos 
era máis que un monllo de follas 
mecanografadas. Constitúe, po
lo dereito do traballo deste ou
tro esquecido, un libro completo 
e preparado para er editado, 
con título e todo (Ramón Suárez 
Picallo. Arada e seitura. Lem
branzas lírica e patrióticas) e 
mesmo índice, segundo o que 
reordenei algún dos pap i . A 
cartas que contén a carpeta fan 
referencia á preparación da edi
ción e lévanme a pensar nunha 
"censura" ou desánimo moi de 
última hora. 

Do Índice da obra esquecida tí
rase a vontade do proxecto de 
recopilar, canto posíbel, os dis
persos traballos xomalisticos, 
políticos e literario dun vello 
camarada. Comeza cun prólogo 
"La voz de Ramón", uns 7 cuar
tos a máquina, apaisados, pre
ciosas páxinas nunha itálica de 
máquina antiga, a inada por 
outro "derrotado", Eli eo Pul
peiro; egue "Pequena biografía 
de Ramón Suárez Picallo" de 
Valentín Femández, que é cal
quera cou a meno "pequena"; e 
un íngular apéndice cclabor 
parlamentario" que adxunta do
cumentación e di cur os que 
ilu tran a publicaci ' n ma
nuscritos que van e piado . O 
resto do trab ll e tán, b n 
trascritos a máquina con indica
ción de orixe, ben fot copiad 
da publicación orixinal ou ad
xuntan copia de ta. O texto , 
en gal ego e ca telán (a mái 
deles, por seren da etapa d exi
lio) son, en todo o ca , e p -
cialmente nas scccións titulada 
"Efeméride 11 e "Lembranza ", 
dunha inten idade cm ci nal 
destacábel e cualidade estilística 
brillante. O conxunto, ao que 
habería que engadir algunha 
outra documentación de fácil 
conseguimento e o que conte
ñen os papeis de Abelardo La-

. go, na mesma caixa, confomian, 
ao meu ver, a maior áportación 
sobre a figura e o pensamento 
do · tan inxustamente esquecido 
Ramón Suárez Picallo. 

Na mesma caixa, legadas por 
Abelardo Lago atópanse, ade
mais de fotografías e recortes, 
varios manuscritos e cartas de 
Suárez Picallo as máis delas de 
sobrado interese, corno mostra 
presento a trascripción dun dos 
traballos e conferencias, que ben 
pode. explicar o por que do "des
coido", pois non hai que esque
cer quen nos contou, e quen nos 
está a contar, a historia cliso que 
algúns deron en chamar o gale
guismo histórico e lle val mesmo 
a Fraga para facer citas.• 
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'Queren ignorar o papel político de Castelao' 
Re~acións entre o galeguismo do .Plata.e un núcleo do Galeguismo aituante en Galicia 

Info~me secreto do diputado e Conselleiro de 
Galicia, Ramón Suárez Picallo, á. Primeira 

1 º GRA VEDADE DO PROBLEMA. 
Causas de habelo mantido en se
creto. Persecución do Galeguismo 
durante e dispois da Guerra civil. 
Mártires galeguistas nos dous pe_rí
odos. Fusilados, paseados e enca
deados durante os dous períodos. 
Supervivencia do galeguismo. 

2º PRIMEIRAS DISCREPANCIAS 
· XA NA VIDA DE CASTELAO. T ei
rna de discusión: o Consello de 
Galicia. Seu orixen, seu siñificado, 
seu caráiter xurídico-político, e a 
sua "xurisdición" en Galicia e fora· 
de Galicia. Reitoría da política ga
leguisra universal. Oistonía de cir
cunstancia de tempo e de lugar 
ntre galeguistas da emigración e 

galeguistas aituantes en Galicia 
"Realismo" e "posibilismo" políti
co, nihilismo: ''Nin esto nin aque
lo". Ninguén sabe o que virá pero 
calquera cou a que veña será total
rnen te distinta. Desbótanse como 
fora de toda realidade: A Repúbli
ca do 36, o Plebiscito do Estatuto e 
a upervivencia do órden xurídico 
legal, institucional e con titucional 
da República, e consecuentemente 
a inei isremcia das suas institu
cións no eisilio, Goberno e Dipu
tados. E nin xiquer falan da sua p0' 

íbel intervención que se refira a 
conducción, consello ou ourenta
ción da política galega no Interior. 

vidades galegas da emigración as 
únicas ·que poden decidir con li
bertade. Eso si, o Consello deixará 
de existir no intre mesmo en que o 
pobo galego volva a elexir repre
sentantes nas mesmas condicións 
de libertade en que foron elexidos 
os diputados integrantes do Con
sello de Galicia. 

Recoñecermos e respetamos as cir
cunstancias, duras e difíciles, que 
obligan ós nasos irmáns da terra a 
ser "realistas" e "posibilistas" no 
orden político. Pero non podernos 
aceptar que nós, desenvolvéndo
nos con libertá para aituar dacordo 
os nosos afáns políticos a prol da 
libertade da Patria, axeitemos as 
nosas aituacións, .coma si nós viví
semos nas mesmas circunstancias 
adversas en que eles viven alá. 
Eles consideran que eiquí perde
mos o tempo e diñeiro en celebrar 
efemérides inaituales, política
mente: Aniversario do Plebiscito, 
mártires e homaxe a Castelao po
lítico. Comparten a ademiración 
universal por Castelao artista, ho
me de ben e parriota vertical con
s u ranciado historicamente coa 
sua terra; mais consideran a aitua
ción política de Castelao coma 
circunstancial, aneidótica da sua 
personalidade. E nós, ademáis das 
outras facetas da sua grandeira vi
da, queremol-o, adernirámol~o e 
honoramos a sua memoria, como 
líder e condutor político. 

Nós non facemos dogma intanxí

asamblea das Irman~ades Galegas do Plata, 
celebrada os 'días 10 e 11 de xaneiro do Ano 1958. 

viva para mirar cara adiante. Nós 
tampouco sabemos como será a 
saida política do drama liberticida 
que sofren os pobos ibéricos. Pero 
ternos o deber de saber o que quer 
Galicia nise intre. E de loitar polí
ticamente para que Galicia non 
teña que axeitarse ás circunstan- . 
cias senón que sean as circunstan
cias as que se axeiten ó sentir i-o 
pensar de Galicia. -

Eisí pensamos e por ise pensamen
to uaballamos. 1-a coleitividade 
galega, as suas entidades represen; 
tativas entenden e aupan o noso 
traballo. N-efeuto, o galeguismo 
do Plata, despois de 40 anos de 
traballo apostólico, abnegado e ~ 
fervoroso, a prol da xerarquización 
apostólica de Galicia como patria 
dos galegas; do seu idioma, do seu 
esprito e da sua cultura é hoxe un 
rnovimento, compartitlo implídta 
ou eisplicitamente, pol-a maioría 
da nosa coleitividade; respetado 
por todos, ó marxen das discre-

. pancias de detalle ou discu~óns 
de forma, propias de todo movi.
mento democrático. 

4º GALAXIA. Galaxia é, corrio se 
sabe, unha editorial galega consa
grada con alma e vida a art-f:quen
tar, fortalecer, esclarecer e xerar
quizar o ser nacional de Galicia 
usando o esparexemento da nosa 
cultura corno ferramenta. 

Niste. senso leva feito unha labou
ra maravillosa, diña de toda lou

banza e merece

Revista especializada-. con vistas 
a convertirse nun grande Centro 
de autos Estudos Económicos e de 
formación de t~inicos. 

Á sombra de. Galáxia, acolléronse 
a maioría dos inteleituales gale
guistas sobrevivintes da guerra e 
da posguerra civil. Pouco a pouco 
foron achegándose a ela os mozos 
galegas especialmente universita
rios das derradeiras promocións, 
agrupados pros efeitos da sua labor 
literaria na seición nomeada "llla 
Nova". Pol-o que levan feíto e 
pol-o que · marinan facer ista mo
cedade de estrelas -que escribe en 
galego- ven ser a natural conti
nuación dos vellos mestres e ga
rantía de permanencia· do gale
guismo na T erra. 

Mais todo esto no aspeito cultural. 
No. aspeito político da loita galega 
a cuestión varia. Iles fan política 
ca.lateral d~nde auturas intelei
tuales, inaicesibles as capas popula
res da Sociedade galega, sumándo
se, inorgánicamente, ·as mais das 
vegadas os outros núcleos de oposi
ción ao réximen. Nembargant~s 
iles aspiran a dirixir e ourentar a 
política galeguista universal. Inclu
so a do galeguismo do Plata, coa 
que, como xa fica dito non están 
dacordo, namentres iles, a pesar 
das nosas reiteradas solicitacións, 
non nos presentan ningún plan de . 
aición política concreto, que nós 
poidamos estudiar, aceitar ou re
chazar, correxir ou enmendar. 

3º A NOSA POSICION, INICIADA 
POR CASTELAO, NEGANDOSE A 
DISOLVER O CONSELLO DE GA, 
LIClA. Cando llo propuxeron os 
irmáns dalá, di crepa ustancial-

. mente da deles. Coidamo que o 
Consello de Galicia, máis alá e por 
enriba da sua raiz xurídica, consti
tucional e in titucional é unh~ en
tidade im 'lica, representativa da 
voluntade do pobo galego, eispre-

bel, das doutri
ñas políticas de 
Castelao, nin 
dos principios do 
Estatuto autonó
mico, nin do or
den xurfdico re
publicano do 36. 
Nin facemos dos 
nasos mártires 
ben amados un 
feito estático. 
Ises son para nós 
fito e referencia 
histórica, que 
polo seu valor 
espiritual fanse 
en nós dinámica 

Suárez Picallo retratado por Castro Couso. dora de maixima Iles sosteñan -e veleiquí a raíz da 
discrepancia- que a nosa loita polí
tica na emigración é totalmente 
ineficaz; que a nosa única misión 
eiquí é o de axudar económica
mente a todo o que iles fan alá. 
Que o diñeiro que eiquí se gasta en 
aitos, publicacións, celebración e 
demais é gastar pólvora en· salvas. 
Que en troque, todo ise dlñ.eiro e o 
demais que se debe recoller, débe
selles remitilo pros seus traballos. • 

ada r derradeira ves no ano 36, 
6 elexir eus r pr entantes en go
ce da ua libertade. l represen
tant , illad , espallados, non po
derian representar a Galicia nin 
falar no seu n me. Xunto consti
tufndo o Consello poden facelo e 
fann . l-a sua fi rza m ral e políti
ca radica no respeto e no recoñe
cemento que lle confiren as enti
dades repre entativas das colecti-

axuda. Os libros 
que leva publica
dos, constituien, 
a parte da sua 
fermosa presen
tación bibliográ
fica, un rriagno 
caudal de cultura 
galega: Poesía, 
Historia, Litera
tura, Narración, 
Ensaio, Filosofía 
e Historia. E de
rrade ira mentes, 
unha seición de 
Economía -con 

Cinco cuartos de folla, manuscricos por unha 
face da man de Ramón Suárez Picallo. 
RAG Caixa 144, Papeis, fotografías e 

documentos doazón de D. Abelardo Lago 
realizada en t\bril de 1977. 

Picallo, ponla esquerda do nacionalismo 
Ramón Suárez Picallo naceu o 
4 de novembro de 1894 en Ve
loi, Sada, (A Coruñ.a). Fillo 
maior dun fogar humildísimo 
onde viron a lu z dez irmáns 
máis, dos que o pequeno, An
tón sería asasinado como repre
salia palas forzas franquistas en 
1936. En 1912, con 18 anos, 
colleu o camiño da .Ámerica 
tanto por gañar diñeiros como 
por fuxir dun servicio militar 
que as máis das veces remataba 
na malfadada aventura colonial 
de Marrocos. Preso por "anar
quista'', ingresa en Buenos Ai
res no trÚst de Tabacos como 

publicista e cando agarda unha 
importante suba de soldo.e ca
tegoría é despedido por faltar 
ao traballo o l º de Maio, se
cundando a postura do Sindica
to de ·Empregados de Comercio, 
do que era membro fundador. 
Durante vinte anos _gaña un 
prestíxio como dirixente sindi
éal e, axiña relacionado co na
cionalismo, no ano 1931 é en
viado xunto a Alonso Ríos a 

- representar á emigración galega 
na nova situación republicana. 

Participa nas asembleas que 
elaboran o anteproxecto de Es-

tatuto e resulta eleito deputado 
nas constituintes de 1931, ren
do unha intensa preséncia no 
foro parlamentar, axudado pola 
sua experiéncia como dirixente 
forxado en América. Claro re
presen tan te da ponla esquerda 
do nacionalismo, é considerado 
tamén ·un dos animadores da 
nova identidade do Partido 
Galeguista, que en 19 36 se 
orientaba claramente a conver
terse en organización de masas. 
Sálvase da .represión porque es
tando en Madrid o 18 de Xullo, 
para entregar o Estatuto de 
Autonomía recén plebiscit.ado, 

pédenlle que fique na capital, . 
participando desde entón acti
vamente nas actividades da 

. República, saindo para o exílio 
americano via Franza. 

Despois dun periplo por Esta
dos Unidos, República Domi
nicana e Chle, recala final
mente en Arxentina, onde 
participa da vida política· e so
c ietária formando parte do 
Consello de galicia. Morre aos 
70 anos, o 14 de Outubro de 
1964, e é enterrado no pante
ón de Chacarita en fronte de 
Castelao. • 

0 COQdeL 

.- A Trabe de. Ouro 
N2 32. Outubro·Novembro·Decembro. 1997. 
Director: X.L Méridez Ferrin. 

Edita: Sotelo Blanco Edición, S.L. 

A reedición dos poemas recoUidos na publi
cación ilegal Follas de Resistencia Poética 
(1975-1977) é un dos chamados do ultimo 
número que, asimesmo, aporta diversos tra
ballos de reflexión e arredor do pensamento 
contemporáneo. O estudo de Carmen Qiaz 
afondando na Teoria 
Crítica, o tra
ballo de-Gon- · 
zálezMillán 
eneal da articu- ,~, 
lación ·concep- _ :~:·~·;;.N(:;;. 

tual do fenóme
no nacionalitá
rio ou o de Cris
topher: Caudwell 
"Dos poetas in
gleses: o período 
de acumulación 
primitiva" recóllense 
na sección cuestións que abre o número. Pa
ra alén, ensaios de Roberto Pellerey sobre a 
traducción, de Bematdelli ·arredor das picto
grafias mesoamericanas e artes da memória, 

. de Vázquez Vicente a falar da cooperación 
no desenvolvemento· socio-económico amáis 
da análise de Borrazás entorno ao debate 
posmodemista sobre a cultura dominante e a 
acción política son as reflexións recollidas 
no apartado de acoutacións. Xunto coas ha
bituais críticas, a Trabe apresenta unha con
versa co poeta e director da reyista Galicia do 
Centro Galego, Rodolfo Alonso.• 

Colóquio/Letras 
N" 143· 144. Janeiro· Junho. 1997. 

Directora: Joana Morais Varela. 

Edita: Funda~ao Caolouste C:iulbenkian. 

Colóquio/Letras segue na liña que marca a. 
sua .última etapa, a dunha requintada ed~
ción cun coidado deseño. Neste número, 
que prende na vista, a Colóquio oferéce
nos un documento inédito: catro cartas de 
Guilherme de Azevedo a Rafael Bordalo. 
Amáis na revista recólle entregas literárias 
de Maria Gabriella LLansol, Costa Gomes, 
Teresa Veiga e Pedro Paixao alén dasha
bituais recensións de navi-
dades nas litera-_ 
turas portuguesa 
e brasileira. Re
flexións sobre as 
crónicas e diários 
de Abel Barros e 
Marcello Duarte: 
un estildo sobre 
Bessa-Luis, outro 
sobre José Blanc de 
Portugal e outro 
máis das criacións 
de Llansol xunto cun 
estudo das marcas na literatura do século 
XX de T avare5 Rodrigues, son os 
principais comidos desta espectacular pu
blicación.+ 

Sempre Cine 
N2 1. Xaneint. 1998. 
Direcáán: Xavier San Martin; M. Soledad Blanco. 

Nova publicación que busca ocupar o balei
ro existente en matéria de clne. Neste pri
meiro número apostan por apresentar na 
portada ao actor Manuel Manquiña, a quen 
entrevistan, que, ao igual que Maria Puxal
te -que tamén responde a un cuestionário
trunfan na indústria audiovisual madrileña. 
Ademáis de revisar as navidades en cine e 
vídeo, Sempre Cine entrevista aos directores 
Bajo Ulloa, Erice e Taratino, fala con Suso 
de Toro sobre as suas querén-
cias cinemato
gráficas, e dá 
canta de críticas 
e comentários de 
Álfredo Conde, 
Pepe Coira, Aní
bal Malvar, Man
cho Lemas ou. 
Eduardo Galán e 
novas sobre o mun
do cinematográfico 
na sua multitude de 
seccións. Mágoa que . 
esta iniciativa editorial non apostase desde 
os seus comezos polo galego como única 
lingua de expresión. t · 
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O primeiro codio das letras galegas -
A dedicación da Festa das Letras 
diste ano a Martín Códax e aos 
seus colegas troveiros do mar de 
Vigo, fixo °'cordarme daquela 
lectura que facía D. Armando 
Cotarelo Valledor do apelido do 
ledo xograr vigués. O mestre 
Cotarelo (asegún cita Xosé Mª 
Álvarez Blázquez, no primeiro 
tomo da Escolma da Poesía Gale
ga) fixo a análise filolóx1ca do 
apelativo Códax, rematandó por 
afirmar: "P0r tanto, namentras 
outra cousa non se amostre, en, 
tendo que "Códax=Códaz'', debe · 
lerse Codas. Asina, Martín Co, 
das significará Martín Codias, 
ou, comp dr o castelán, Martín 
Cortezas". Deixemos que os filó, 

· logos estuden o caso, concluía o 
inxel Xosé María. 

Dattindo dista afirmación 
de Cotarelo, xa hai anos, o 
noso ex,conde de Gravas, 

lembrou que no tempo das ·can, 
tigas, estaban en plena floración 
as ordes menaicantes, e coa, Pº' 
de· que fantástica, pelerinaxe de 
San _Francisco a Santiago, afin, 
cou pronto el} Galicia a súa _Or, 
de Seráfica. Anxelo Novo ima, 
xinou entón que Martín Códax 
puido ser un frade franciscán 
volto ao século, con ·toda a carga 

poética que supoñfa ser discípulo 
do seráfico varón das Florecillas. 

Mais o frade que mendigaba o 
pan de centeó, ou de millo miú, 
do, pois aínda non era de maín, 
zo (xa que iste enxebre cereal 
inda tardou séculas en vir das 
Indias) canso de comer o pan 
coa codia, que lle deu nome, 
trocouse quezais nun fratre de 
paupere vita; un dos que axiña 
chamaron en castelán -bigardos. 
E Martín Códax, o primeiro co
dio da nosa literatura, gañouse 
mellar a vida, en adiante, coma 
xograr ou segrel polas romarías; 
dado que non semella que che, 
gara a ser troveiro cortesán. 

apono que· ista cuestión do 
pelido de Martín Códax 
ocle ser UR dos temas de de, 

bate no congreso que, coma está 
mandado, tratará na vindeira pri, 
mavera sobre os poetas titulares 
da imediata Festa das Letras. E, 
por extensión, cabería que discu, 
tise tamén acerca do curio-so 
asunto do protagonismo dos co, 
dios na literatura galega e nas 
funcións públicas do país. Pola 
miña parte gustaríame facer unha 
com\rrlicacion a propósito do seu 
papel, tan vello e constante, na 
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· nosa sociedade e na nosa cultura. 

Pois teño discurrido de abando, 
en diversas publicacións, arredor 
da ·codiocracia, neoloxismo que 
creo que usei eu, por vez primei, 
ra, no outono de 1985, pero que 
non obdvo aínda tanto éxito co, 
ma o de madrigalego. Argumenta, 
ba por entón que existen "nomes 
comúns en Inglaterra, coma tory 
e whig, que posuindo en princi, 
pio un carácter i:p.sultante, co, 
bran co correr dos séculas unha 
alta categoría política e social". 

' unha causa semellante -se, 
guía divagando- ocurre en 
'Galicia co vocablo codio: 

de ser enormemente despectivo, 
devén hoxe en denominador dos 
membros do estamento de maior 
incidencia cultural e de máis pe, 
so político na nosa terra e, se ca, 
dra, en toda España: a 
codio.cracia, constituída polos an, 

· tigos seminaristas; quen, ao se 
· integrar na vida civil, ocupan os 

mellares postas na política, na 
. educación, na abogacía e incluso 

na economía". 
' 

Mais, ista foni:e inesgotábel de 
homes que saben latín, e polos 
cales sempre sen:tín extraordi, 

nario aprecio ou agarimo, foise 
agostando ao ir quedando de, 
sertas os seminários conciliares. 
A miña preocupación por iso, 
xa lla manifestei publicamente 
a Vázquez Portomeñe, sendo is, 
te conselleiro de Educación e 
Cultura da Xunta, en certo co, 
loquio do Eurobuilding. Porto, 
meñe tranquilizoume, declaran, 
do que non tardar.ía en crearse 
en Santiago un lnstitut,o de Hu, 
manidades, par~ que seguise nu, 
trindo de persoas ladinas e saga, 
<;:es aos cadros directivos dos -or, 
ganismos e institucións públicas 
e privadas da Comunidade. 

E, dende logo tamén, ás letra 
galegas e españolas, di ta 
punta de Europa, instruindo 

aos continuadores dunha erie 
impresionante de poetas e pro, 
sistas, dos que levo a con ta. 
Dende Martín Codx, pasando 
por cantos cursaron na escalas 
catedralicfas e nos colexios 
maiores, e que merecerían moi 
ben a santa.imprecación do Bis, 
po Creconio, no Concilio com, 
postelano de 1060; auto ou nove 
séculas antes de outros talentu, 
dos ou inspirados codios entrasen 
nos seminarios tridentinos ... e 
sii'.sen cando lles petaba. t 

FRANCISCO A. VIDAL 

·Relixiosidade· fecundativa 
Cando Rómulo, despois de ma, 
tara seu irmán e formar un exér, 
cito de homes rexos se conver, 
teu no primeiro rei de Roma, de, . 
cidiu que, para perpetuar o novo 
estado necesitaba nenas, e para 
ter nenos, facían falta mulleres. 

Como aqueles soldados tiñan fa, 
ma de brutos, ningunha muller 
quería ir a vivir con eles, así qué, 
Rómulo e os seus ministros, ar, 
gallaron o rapto das sabinas, por 
medio das qu.e os seus homes 
perpetuarían á nacente nación. 

Pero foi o caso que aqueles 
· soldados, esgotados e ave, 

llados de tanta pelexa, 
non eran capaces de asentar ás 
mozas para fecundalas a xeito, 
por moito empeño que poñían. 

Preocupados con tan delicado te, 
ma, acordaron consultar un orá, . 
culo, e despois de darlle moitas 
voltas sen encontrar mellar solu, 
ción resolveu: "Mulleres do La, 
cío, que un cabrón vos fecunde". 

Daquela, un augur que se daba 
de espelido, collendo un látigo 
de coiro de castrón, fíxoas pasar 
a. todas polo seu tugurio para es, 
correntarlle con el os demos da 
esterilidad e. 

Tal foi o éxito do remedio, que 
desde aquela os romanos instau, 
raron o día quince de febreiro 
unha festa chamada das Luper, 
cais, na que, despois de matar un 
cabuxo, facían tiras coa súa pel; 
e uns mozos, vestidos cun tapa, 

rrabos e cuberfa a. cara cunha ca, 
reta, saían a zorregarlle a todas 
as mulleres que atopaban ao seu 
paso para facelas fecundas. 

Edebeu dar moi bo resultado 
isa de zorregarlle -ás féminas, 
porque aquel costume man, 

tívose e estendeuse ata os nosos 
días ( refírome a peliqueiros, ci, 
garróns, felos e pantallas). 

Aquel ritual romano de prepara, 
ción para a primavera, xa come, 
zara o dous de febreiro, festa das 
candeas de Proserpina, e seguía 
ata o cinco de marz9, en que se 
celebraba unha solemne proce, 
sión ritual coñecida como a "Na, 
ve de lsis", na que a esta deusa de 
orixe exipcia, que entrou en Ro, 
ma por obra e gracia dos mari, 
ñeiros e a:Xiña asimilou as virtu, 

des doutras divindades autócto, 
nas (tal a beleza de Venus ou a 
fertilidad e de Ceres), se lle ofre, 
cía un barco votivo, n•a crenza de 
que a partir daquel día, as ondas 
do mar calmaban e os tránsitos 
marítimos eran · máis doados . 
Porque é de supoñer que, unha 
vez fertilizada a terra e fecun, 
dadas as mulleres, había que 
franquear as rotas comerciais. 

Naquela procesión, rod~ando 
a nave, feita para .a ocasión 
con madeiras preciosas, teas 

finas e metais nobres, ían unhas 
mulleres vestidas de branca, a 
cor da pureza, tocadas ·con coro, 
as de flores, esparexendo pétalos 
de rosas polas ·rúas, e tiscando 
pe.rfumes que enriquecían o ar. 

A multitude que cortexaba a 

nave acendía fachas e velas e 
tocaba músicas alegres en ho, 

-nor da deusa. 

No medió do cortexo, tamén 
vestido de branca, un sacerdote 
portaba unha enorme lámpada 
acesa, indicando que lsis era o 
astro máis brillante do firma, 
-mento, outro levaba un amuleto 
que representaba o "socorro'', 
para resaltar a grande seguridade 
que aportaba a quen se ene , 
mendaba a ela, outro levaba un 
vaso con forma de peito femini, 
no, do que se bebía o leite nutri, 
cío da deusa, outro grupo trans, 
portaba unha vaca coas patas 
traseiras erguidas, para simboli, 
zar a fecundidade, e outro, moi 
c'rítico, unha man esquerda, se, 
gundo di Apuleio, como signo 
da xustiza, por ser a máis fráxil e 
de menor habilidade. 

a esta marea, semellante a 
nha moderna comparsa de 

carnaval, alegre e desenfada, 
da, acompañ.aba á nave ata a bei, 
ra do mar, onde de.sPois de purifi, 
cala con lume, xofre e ovo, o sa, 
cerdote oferente impoñíalle un 
nome e ofrecíalla·á deusa batán, 
doa ao mar, ao tempo que os de, 
votos lle lanzaban desde a ribeira 
leite, flores e polas de árbores. 

E de volta á casa, despois. de to, 
do un mes de rituais propiciato, 
tios para favorecer as planta, 
cións, a fecundidade e os nego, 
cios, os fieis romanos xa podían 
labrar, sementar· e navegar sen 
medo ao infortunio.• · 

ANOSA TERRA 

Henrique 
Harguindei 
'Víctor Hugo <:ntendia 
Galiza como un país 
diferenciado' 

En galega leo tema de lingua e 
literatura popular. D lit ratura 
de autor pto p la l tra . france, 
sas onde vou enconcrand obra 
para traducir. R 1 tam 'n te tr 
cómico medieval e Ion co. 

Que recomenda? 

En literatura francesa a Prévert, Bo, 
ris Vian, Perece Koltes dos que xa 
hai obra en galega. En literatura po, 
pular A poesia popular en Galicia de 
Domingo Blanco. Gasto en especial 
de A torre da Derrota de Navaza e a 
novela de CabanaA morte do rei . 

T raduciu O reiciño de Galicía de 
Victor Hugo editada por Laiovento. 

É relevante que un autor desa altura 
se preocupe por Galiza nunha obra 
que non é menor. Ainda que Hugo 
non faga ~ labor histórico convf, 
danos a profundizar nesa época. 

Entende Hugo Galiza como un 
país diferenciado? 

Xa no prólogo fala da usurpación na 
construcción do rein me ievai 
da que Galiza foi destronada. da, 
ra con claridade entid d f u, 
bo do rei G reía la e roa d Cas, 
tela outorgánd lle a te i di 
hi tórico grand importáncia. 

Por ese dado é extran que n n 
estea máis divulgada. 

Nos sesenta qu d i c a 
a referéncia era c no 
Galiza polaca, p un a m it 
Anó depois de cubrin que r 6 ri 
á nasa história. M ita xcnte dubi, 
dou cliso coa tendéncia qu t m 
ao pesimismo e pen ar que ninguen 
se interesa por nós. 

A vontade persoal leva á tradu, 
ción, non debia sistematizarse 
roáis ese traballo? 

· Asi é, precisábase dun plano siste, 
mático amparado nunha bihliote, 
ca básica de obras que debemos ter 
en galega. Acontece, por exemplo, 
como me pasou, ·que tres persoas 
poden estar traducindo a Prevert. 
Compre facer unhas edicións ase, 
quíbeis de obras traducidas e coor, 
dinar a editoriais, institucións e 
traductores. • 

Lugo. 1946. Tradutor e escri tor. 

Obras:Textos para o ensino do galego: Lnias 
en enredos para os máis pequenos ou Comos 
populares. Traduciu entre outros a Victor Hugo, 

Alfred Jarry, Paol Keineg, Rabelais ou Koltés. 



• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque -
Fes.ta do-queixo e ben logo do viño 

O dia un de Marzo en Arzua gran
de festón do queixo. Pola mañá 
celébrase a tradicional feira onde 
un pode fornecerse das mellores 
pezas do país. Despois xolda na 
alameda até ben entrada a noite, 
con festival e verbena. E facer 

previsión para a semana seguinte 
porque os dias sete e oito cómpre 
achegarse a Chantada para celebrar 
a tradicional feira do viño cuns cal
dos que melloran ano a ano. Reco
mendada para todos aqueles que 
saben mexar, ademais de beber.+ 
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Memória de Antígona 

O Centro Dramático Galego, babeo a 
dirección e dramatúurxia de Gui
llermo Heras, pon en escena un re
medo da rraxedia clásica de Sofo
cles, cscriro por Quico Cadaval e 
Xavier Lamas. A finalídade do es
pectáculo é dar unha resposra ac
rual ao miro, desde a profunda con
vición de que Amígona ben póde 
ser unha muller de hoxendia, vin
culada e determinada co seu entor
no político e social. Memória de An
dgona percorrerá toda Galiza, du-

ranre os meses de Febreiro, Marzo, 
Abril e Maio. En Febreiro comezou 
en Pontevedra coa estrea da obra, 
seguiu en Lugo e agora está no Bar
co. En Mano estará do 5 ao 7 en 
Narón, no Audit6rio Municipal. Do 
11 ao 15 estará no Rosalia Castro da 
Coruña Do 19 ao 23 será o Teatro 
Principal de Ourense onde se repre
sen re a obra. Durante o mes de 
Abril estará en Santiago, no Te.atro 
Principal. E a finais de Maio remata 
a xira en Vigo, no Caixavigo. • 

A Orquesrra 
Sinfónica de 

Gal izo 
contará coa 
solista Jard 
Van Nes na 

CORUÑA. 

Nano, a 
peza de 

"Teatro do 
Adra" é 

cenificada 
en FERROL 

iste 
Xoves 26 

O Barco 
•TEATRO 

MEMÓRlA 
DE ANTíGONA 

O Centro Dramático Gale
go representará, babeo a di
rección de Guillermo He
ras, a obra de Quico Cada
val e Xavier Lama, Memó
ria de Antígona. A obra su
pón unha reescrita moder
na da traxédia clásica de 

focles. Actuarán na Casa 
da Cultura, o Xoves 26 ás 
20 h, e o Verue 27 ás 22 h. 

Burela 
• CONFERÉNCIA 

MULLER, EXI M E 
!E ADE 

O X ve 5 d Marz 21 
h, t r lugar na Zaranda un 
debate n tomo do exi mo 
na i dad _ 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

FRANCISCO LLORÉNS 

Até o 8 d Marzo está 
aberta, no Quiosque 
Afonso, a antolóxica de do 
pintor Francisco LLoréns. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE ÜALIZA 

O Xoves 5 de Febreiro ás 
20,30 h, a Orquestra Sinfó
nica da Galiza interpretará, 
no Pazo de Congresos, 
obras de Vara e Mahler. A 
orquestra contará coa pre
sencia dos solistas Jard 
Van Nes (contralto) e Ja
mes Wagner (tenor). A in
terpretación será dirixida 
por Víctor Pablo. 

ÜN SÉCULO DE 
MÚSICA BRITÁNICA 

O Venres 2 7 de Febreiro 

terá lugar, na Fundación 
Barrié, o quinto concerto . 
do ciclo Un século de músi
ca Británica: tradición e 
modemidade. Este ciclo de 
oito concertos foi organi
zado polo British Council 
en colaboración coa Fun
dación Barrié. O concerto 
virá da man de The 
Chamber Music 
Company, que interpretará 
obras de John McCabe, 
Antonio Romero, Leos Ja
nacek, Benjamin Britten, 
Gerald Firui e Gordon Ja
cob. 

LUCRECIA 

A noite do Sábado 28 de 
Febreiro, o Rosalia Castro, 
acollerá a actuación da u
bana Lucrecia. O prezo das 
entrada erá de 1.000, 
1.500, L 00 e 2.000 pta, 
egundo a localidade. 

•TEATRO 

TEATRO TANXARJNA 

O ábado 28 ás 17 h, o 
grupo de teatro Tanxarina 
porá en escea, no Rosalia 
Castro, Titiri Circus, unha 
adaptación espectacular e 
cómica do mundo do circo 
e dos títeres. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

CUBA 98 

Cuba 98 é o título da ex
posición colectiva de ca
tro artistas cubanos, que 
se exíbe até o 3 de Marzo 
no Ateneo Ferrolán. Saulo 
Serrano, Manuel Gesty, 
Iris Leiva e Chulu Vallín 

·son os autores da exposi
ción. 

•TEATRO 

NANO 

O Xoves 26 Teatro do Adro 
representará, en dependen
cias municipais, a obra de 
Suso de Toro Nano, dirixi
da por Cándido Pazó. 

Lug_o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL PRADA 

O pub Goleta acolle · até o 
14 de Marzo unha exposi
ción de acuarelas e grava
dos de Xoán Miguel Prada. 

Moaña 
•CINEMA 

EN FRANCÉS 

O Cine Clube Alexandre 
Cribeiro· proxecta para Fe
breiro e Marzo un ciclo de 
cinema en francés, subtitula
do. No mes de Febreiro pó
dese ver, o Venres 27, A 
Promesa de Luce Jean-Pie
rre Dardene (Belxica, 1996, 
93 min.). En Marzo pasarán, 
o Venres 13, Non vai máis 
de Claude Chabrol (Franza
Suíza, 1997, 115 min.), e o 
Venres 27 Capitán C-Onan 
de Bertrand Travernier 
(Franza, 1996, 130 min.). 
Todos os pases serán ás 
22,30 h, no Cine Veiga. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

XA VlER CuIÑAS' 

Está aberta na galería 
Obradoiro de Artes a expo
sición do escultor Xavier 
Cuíñas. T rátase dunha co
lección de esculturas, co
lectiva dos fundos da gale
ría, que leva por título A 
promesa do navegante_ A 
mostra permanecerá aberta 
até o vindeiro 29 de Abril. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

E PACIOS 
ALTERNATIVOS 

A Asociación Xuvenil Ínsua 
e o Concello de Pontevedra 
organizan dentro do Plan 
Municipal de Arte Xove Es
pacios Alternativos. O progra
ma ten como obxectivo di
fundir as obras dos xóvenes 
artistas da cidade, tendo co
mo salas os locais: Cabaña 
(Florez, 22), O Quinteiro (na 
estrada de Ourense, a 5 Km, 
en Bora), o café Pub Al.sir 
(Barón, 13) e a taberna Feira 
Vella (Praza da Verdura, 12). 
Durante o mes de Marzo 
exibirán as suas obras: Sonia 
do Pazo no Alsir, Xoán Ri
vas na Cabaña, Inés Barros 

na Feira Vella, e Caleste 
Garrido no Quinteiro. 

FERNANOO ARBOIRO E 
MANUI~.L ROMERO 

Durante estes dias exíbese 
na galeria Jaime Trigo, lin
ha exposición conxunta do 
escultor Femando Arboiro 
e o pintor Manuel Romero. 

Santiago 
•DANZA 

DOBREXlRO 

Durante os dias 26, 27 e 28 
ás 10 da noite, na sala Ga
lán, estrearase o espectácu
lo de danza 02 o tres e 
Nada que ver, dirixido e 
interpretado por Cristiane 
Martínez e Olga Camese
lle, nunha produción de 
Dobre Xiro. T amén esta sa-

€arteleira 

Ainda hai 
moitos 
.lugares en 
que continua 
o Entroido. 
Na imaxe, 
volante de 
Chantada. 

IEF_ O BOXEADOR~· A vida interna do IRA .~~, ~O ,HúSAR l"fQ Jj.J.~~(). Históri~ de 
· · na iona bélica dÚdarrdado :t:forté. Ui;ifÜ~ · .. amor ·e avet;i.ttttas.,na qµe: un nac.t0nalu¡ta 

ñ;ie de J im Sheridan, o • c;liréctor dé O prado e: O . , ka1iano, acompañado por Unh3 dama, fuxe, atta:-. 
norne do pai, a prol do proceso de paz. vés da. Provenza alpina, dós axentes secretos aus

lffJf'_ BOOGIE NIGHTS~ História un actor 
· pomo e dun director eon pretensións,_ Os 

excesos dos 70 dan paSo á réalid~de nos 80. 

l@f'. MENSAXEIRQ DO FUTúRO. O feu
·. · dallsmo agroma unha Terra post-nuclear 

cando, por azar e con .inxenuidáde, renace un 
símbolo senlleiro·do Estadó: o correo. .. 

~AS BRIGADAS boESPAZO. No futu-
ro, a T erra enfrfutase aQ ataque duns )n

sectos siderais. O belicísmo e o autoritarismo 
quedan caraturizados pala eleición dos inimigos e 
polo ton propagandístico da película. 

IElf'i O DESÁFIO. Dous homes pérdense nos 
boscos de Alaska e enfréntanse ao problema · 

da supervivéncia e ao peiigo dos ()sos. Mentres, sa- -
en a relucir as grandeZas e mlsérías humanas. Fil
me de boy scouts con moralina e boas paisa:xes. 

~INSOMNIO. Várias parellas m~ri.léñas 
enfréntanse aos problemas do matrirnónio: 

o medo ao mesmo, os fillos, a eleición do tresi# 
llo.-. Comédia desigual na que destaca a galega 
Maria Pujalte. 

~ CHACAL. Non se trata d0 que intenfou, 
matar ao Xeneral de Gaulle. Este outro, ' 

miis moderno, . tenta eliminar á muller do, prési- · 
dente dos EEUU O flime reabihta parcialmente 
ao lRA e á ETA. 

~· COMO PEIXE NA 'AUGA. O falido 
intento de co~édfa que quer segqk a estela 

da exitosa Full Monty: Fica a moita distáni;:ia; 
Divertida por veces. · · 

~ AMOR EN TEMPOS DE GUERRA:: 
. Na ocupación n~i. da Ftanza, un }ntegtan-:- · 
te da resisténcia é dei:ido minha redada. A sua 
muller · fai todo o· posíbel para libera lo .. Cinéma 
franc,és ben realfaa_do p~ro 1ill "'hrsco lento. 

tro-húngaros e dunha epidémia do cólera. Con 
Juliette Bínoche e Olivier Martinez. · 

. . . 

~ COUSAS QUE PEIXEI NA HABA, 
NA. Máis que rewmendábel filme de 

Gutierrez Aragón que conta· a5 experiéncias 
. dun ·grupo de cµbanos en Madrid. Arredor dun
... ha história de amor protagonizada por Jorge Pe-

9J:gonia e Violeta Rodríguez retrátanse as difi- . 
tiú1d:ad.es da emigración e as saudades do 
próprio país. · 

~SEI ó QUE FIXÉSTEDES O ÚLTIMO . 
· . VERÁN. Catro moio5 enfréntanse a unha 
intriga a raiz dun asasinato cometido por eles 
mesmos o verán anterior.· Pelí¡;:ula de suspense 

·_que ten que reco.rrer a eféctisn10s facilóns para, 
sobresaltar continuamente ao es[lectador. 

~ABRE OS OLLOS. Despois do seu estreo 
· con Tese, Amenebar demostra boas cuali·

dades para o .Suspense. Aos seus v.intecatro anos 
supera á maioriá dos autores _norteamericanos do 
xénero. Para quen lle presten· as películas de so
ños e realidades virtuais. Excédese con alguns en.-
ganos destinados a engaiolar ao espectador. 

lk?f". O MANÁN .NÚNCA MORRE. Neste 
. . episódio, o axente OOfenfréntase a "tin Ci

dadán K~ moderno que non dubida en provo~ 
car uhha guerra entte o Reino Unido e. a China 
p¡¡.ra vender máis notícias. C0ma sempre, coches 
rápidos, relóxios car:os, moitas balas e mulleres 
rendidas aos encantos de Bond, James Bond. 

llJJf'_ ESTRADAS· SECUNDÁRIAS. Pai vi
. vidOP e fillo adolescente, entre estafa e en

gado, permrreh a Éspaña dos últimos anos da cli
tadui-a nunha comédia sensibleira. António 

. ·Resines facendo de. Antónib Resines- · 

~.SETE'ANOS NO TIBET. Brad Pitt de 
·• . aventureiro no Tíbet huñha película cuxo 
: ·obxectivo é a xustificacióri dos colaboracionistas 

· _C:o nazismo e a condena do comunismo chinés. 
.. trilf'_ XIRO AO lNFERNO. Un matón de ; . . ; .. . . 

. . pouc~ monta ch~a···a unlia vila da· nort::e- · ~: THE GAME. Un: multlmillpnário pon . 
· ·améric~ _profuru:l~(é fopi'Uriha violéncia' soterra-. .: . .. emor,:ión n sua yida tüaha :espécie, de 
.da que ,o sup~ra~Gliv~tStorie. trata con ironia un ',~ xogo de rol. Mfohel, Du'~fas ·prqd.utar, .ademais . 
':problema pero lev~ ªº e~trerh<fochistes. ~: de protagonista, oclipa:p.errri:ah.entememé a 
'-\ . .. - .· '•· .... ~ . • .• ' .;: pantalJa para mostrg.r soore todo as suas limÍta- . 
~PA€TAR CO_DIAN9. Un brillante . ·cions cómo actor . . , · .· · ... · 

_avogado aceita traballar nun ·bufete cuxo :' . . ' . .... 
proprietáríq en realidade é o diaño. Enésimo en- ~ L.A. CONFIDENCIAL Revitaliza- -
saio sobre o ben e o mal ·n1mha película que peca · · . . ción do~ dJ.?.e negto, coa corrupción da 
de lenta e ·n~. que Al Pacifio, é ·a m~llor baza. . · ,, f.: policia de. Los ' An_gele~ .c..onio tema.: Bon filme 

" de'te,mporada. ' 
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Korosi 
Dansas, na 

foto, e 
Chucho 
están o 

Xoves 26en 
SANTIAGO. 

, , 

ANOSATERllA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
la acollerá durante os di~s 
5, 6, e 7 de Marzo ás 22 h, 
o espectaculo de danza de 
Michelle Man, Hang Tao. 

• EXPOSICIÓNS 

ANISH KAPOOR 

O escultor indu Anish Ka
poor, chega até eiqui para 
mostrar a sua concepción 
da arte, no Centro Galego 
de Arte Contemporánea. 
Trátase dunha instalación 
para a sala Dobre Espazo, 
na que consigue criar unha 
profundidade que o espec
tador observará desde ou
tro espazo a parte. Até o 15 
c!e Marzo. 

•MÚSICA 

CHUCHO E 
·KoROSI ÜANSAS 

O Xoves 26 a sala Nasa, 
acollerá a actuación dos 
grupos de rock da terra, 
Chucho e Korosi Dansas. O 
prezo da entrada é de 900 
pts. 500 para sócios. 

Vig...._o ___ _ 
•CÍNEMA 

CICLO SOVIÉTICO 

En comemoración do cente
nário do nacimento de Ser
guei M. Einstein, -a Aso
ciación Maximo Gorki pro
xecta un ciclo de cine sovié
tico, que comezou o 24 de 
Febreiro coa proxección do 
vídeo do Acorazado Potiom
kin (1925). En Marzo pasa
rán, o Martes 1 7, Que viva 
México (19 31) e o Martes 
31, Outubro (1927). As 
proxeccións terán lugar ás 
19,30 h, no local da Aso
ciación. Máis información 
de 17 a 20 no teléfono (986) 
22 44 5 7 ou en Marqués de 
Valadares, 14. 

CINE CLUBE LUMIERE 

O Venres 2 7 Cine Clube 
Lumiere, finaliza o seu ciclo 

. de cinema para Febreiro, 
coa proxección de Un he· 
roe ben discreto de Jacques · 
Audiard (Franza 1996). Os 

) 

Conv-oc,atórias 

CURSOS DE FORMACIÓN 
DO PROFESORADO 

A CIG-Ensino e a ASPG (Aso
ciación Socio-Pedagóxica Galega) or
ganizan un curso de formación do 
profesorado en Pontevedra. O curso 
impartirase no LB. Torrente Ballester, 
do 3 de Marzo ao 2 de Abril, cunha 
duración de 30 horas, todos os Martes 
~ X:oves de 18 a 21 h. A matricula po
de facerse na CIG-Ensino (Pasanteria, 
n 2 12-2!! esq.). Os prezos son: 6.000 
pta. para afiliados, 8.000 pta. para pa
rados e estudantes, 10.000 pta. é o 
prezo normal. Maior información no 
teléfono (986) 85 29 50. 

PRÉMIO DE PINTURA 
COMARCA DO SAR 

O Centro de Formación Ocupacional 
Convento do Carme, co patrocínio 
dos concellos de Padrón, Rois e Do
dro, convoca o 1 prémio de pintura 
·comarca do Sar. A el poderán optar os 
e as artistas galegas menores de 35 
anos, presentando unha só obra, iné
dita e de técnica e estilo libre. O pra
zo de entrega vai do 1 ao 30 de Abril. 
A obra entregarase contra recibo, re
mitida ao Centro de Formación Ocu
pacional Convento do Carme, con 
enderezo en Padrón, A Coruña. To
das as obras terán que estar · enmarca
das ou protexidas por un listón, sen 
vidro. No caso de que as obras estive
sen feitas en papel, so serán admitidas 
cunha protección de material plástico 
ou irrompíbel. Asi mesmo deberán ir 
acompañadas dunha ficha na que 
constar~n: unha fotografia, as cores da 

.obra, título da obra, medidas do mes
mo, técnica empregada, data de reali
zación e os d~dos persoais do autor. 
Haberá un primeiro prémip de 
500.000 pta, dous accésits de 250.000 
pta e unha mención especial de 
100.000 pta. Maior información no 
teléfono (981) 810044. 

pases serán ás 20,30 h, no 
auditório Caixavigo cun 
prezo da entrada para só
cios de 300 pta, tamén hai 
un abono mensa! de 1.000 
pta. Maior informacióR no 
teléfono (986) 22 09 -10. 

• EXPOSICIÓNS 

CABALEIRO 

CURSO DE HISTÓRJA 
DA ÜALIZA 

A Confederación lntersindical Galega 
do Ensino, en colaboración coa Aso
ciación Sócio-Pedagóxica Galega, van 
celebrar en Compostela,, a partir do 
próximo dia 3 de Marzo, o curso de 
História da Galiza. T erá unha duración 
de 30 horas, e desenvolverase entre o 
3 de Marzo e o 2 de Abril (3, 4, 11, 
12, 17, 18, 23, 26 de Marzo e o l ·e-o 2 
de Abril) en horário de 18,30 a 21,30 
h. Realizaráse no Salón de Actos do 
Museu do Povbo Galega e estará ho
mofogado pola Consellaria de Educa
ción. O curso abarcará os distintos pe
riodos da história da Galiza e será im
partido por ponentes de grande presti
xio: Ramón Fábregas, profesor de 
Prehistória na Faculdade de Xeografia 
e História da Universidade de Santia
go, Xúlio Carballo, arqueólogo da De
legación da Consellaria de Cultura en 
Pontevedra, Fermin Pérez Losada, 
profesor asociado de arqueoloxia da 
Faculdade de Humanidades de Ouren
se, Anselmo López Carreira, Catedrá
tico de História no IB Maria Soliño de 
Cangas, Camilo Nogueira, enxeñeiro 
e economista, Pegerto Saavedra, pro
fesor de História Moderna na Faculda
de de Xeografia e História da Univer
sidade de Santiago, Joam Carmona, 
Catedrático de História da Economia 
na Faculdade de Económicas de Com
postela, e Xoan Fraga Rodríguez, pro
fesor de história no lB Agra do Orzán 
da Coruña. O curso está dirixido á co
marca de Santiago, e os interesados en 
asistir poderán facer a matricula no lo
cal da CIG-Ensino (Avda. de Lugo, 2-
A, enttechán). 

O prezo da matrícula é de 3.500 pta. 
para sócios da · ASPG e afiliados da 
CIG. Para estudantes e parados é de 
5 .000 pta. O prezo normal é de 6.500 
pta. Para máis foformación poden 
chamar ao teléfono (981) 59 46 86. 

ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
SOUDARIEDADE ENTRE 
MULLERES 

Do 13 ao 16 de Abril celebrarase en 
Cuba," o Encontro Internacional de So
lidariedade entre Mulleres. A axéncia de 
viaxes Sol y Son, oferecl¡! unha viaxe 
con estáncia e visitas para este encon
tro. Póden obter máis información e 
prezos no teléfono (981) 58 14 15. 

CONCURSO LITERÁRIO 

A Asociación C~ltural Airiños do 
Xunco convoca o XIV Concurso Lite- , 
r.ário. Está dirixido a tres categor ias: 
nenas de hasta 12 anos, de 12 a 16 
anos e de máis de 16 anos. O tema se
rá libre cunha extensión máxima de 
20 fólios a duplo espazo. Os traballos 
apresentaranse por triplicado, baixo 
seudónimo e xunto cos dados persoai 
antes do 30 de Abril na Asociación 
Cultural Airiños do Xunco, 2 7891 
Cervo (Lugo). 

ENCONTROS 
DE EDUCACIÓN PARA A PAZ 

Do 6 ao 8 de Marzo celebraran e en 
Santiago, na Faculdade de Ciéncias 
da Educación (Escola de Maxiscério• 
Xoán XIII), os XIII Enconrros de 
Educación para a Paz, organizados 
polo Seminario Galega de Educa
ción para a Paz. Para máis informa
ción e inscrición chamar ao teléfono 
(981)561956. 

PRÉMIO EsCOLAR FUNDACIÓN 
10 DE MARZO 

A Fundación 10 de Marzo, vencellada 
a CCOO, convoca un prémio escolar 
coa finalidade de promover o coñeci
mento e o estudo da história do mo
vimento obreiro, asi csmo dos dife
rentes factores que afectan ao mundo 

do traballo e ás organizacións sindi
cais na nosa sociedade. Poderán par
ticipar todos os escolares de EXB, 
BUP, ESO, FP e COU de calquer 
centro da Galiza, en equipas ou indi
vidualmente baixo a dirección dun 
mestre. O tema de referéncia central 
será O Mundo do Traballo; ceñen ta
mén cab ida os traballos que estuden 
os diversos aspectos que conforman o 
mundo do traballo na sua histórh-1 ou 
na ac tualidade: condicións laborais 
nacimento e desenvolvimento das 
organ izacións sindicais ... A exten
sión pode váriar entre trinca e vinte 
fól\os mecanografados a duplo espazo 
e por triplicado. En cada envio cons
tará o nome do centro ou do coorde
nador e o dos alumnos, asi como o 
curso ou nível ao que pertencen. O 
traballos serán remitidos á Fundación 
10 de Marzo, rua República d Sa l
vador, 15-5!!. 15701 Santiago. Esta· 
belécense dou prémios: un colectivo 
de 50.000 pta. e diploma e outro in
dividual de 25.000 pta. e diploma. O 
prazo de entrega abre até o vind iro 
dia 17 de Marzo de 1998. 

TRADICIÓN VIVA 

Tradición Viva é un ciclo <l charla -
colóquio con persoeiros dunha xera
ción de músicos que conecta co pasa
do máis recente da tradición gaitística 
galega. Persegue o contacto dos prota
gonistas cos estudantes e o público en 
xeral, nun encontro directo no que 
haberá música e diálogo. Todas os ac
tos terán lugar no Auditório do Con
servatório de Música Tradicional, na 
Universidade Popular de Vigo (Garcia 
Barbón, 5) ás 19 h, con entrada de 
balde. O primeiro encontro xa tivo lu
gar o pasado 18 de Febreiro con An
tón Corral. Os seguinres encontros se
rán en Marzo con Enrique Otero, en 
Abril con Xosé Seivane, e en Maio 
con Xosé Romero. Maior información 
no teléfono (986) 22 80 87. • 

ÜEZ ARTJSfAS 
CUBANOS 

Na Casa das Arres abre nas 
salas da colección Laxeiro, a 
exposición A imaxe e o labi
rinco: 1 O artisuis cubanos nos 
90. A mostra colectiva can
ta con nomes como os dos 
pintores Abe! Barroso, Lá
zaro Saavedra, Carlos Esté, 
vez e Saidel Brito. A expo
sición permanac rá aberra 
até o Venres 6 de Marzo. 

MúSJCA PARA VER 

Rut . Martínez, da que oll~mos unha obra, xunta con Mercedes Lence e Maria Álv°arez mos· 
tran as suas obras na Nova Sala Caixavigo. Tamén un grupo de artistas cubanos fan o pró· 
prio na "Sala Laxeiro" da Casa das Artes. Na ilustración, obra de Lázaro Saavedra. 

O ,25 de Febreiro inaugu
rouse, na sala de arte Cai
xavigo (Policarpo Sanz, 
24), a exposición de pintu
ra de Manuel Cabaleiro 
López. T rátase dunha mos
tra monográfica da T erra 
Santa, que leva por título 
Mistura de Culturas .. 

TRES PINTORAS 

Até o 10 de Marzo .está 

aberta na Nova Sala de Cai
xavigo, a exposición colec
tiva de tres artistas, Merce
des Lence, Maria Álvarez 
e Rut Martínez. 

MARINA OLIVARES 

Está aberta na sala de ex
posicións de Caixa Galicia 
(Policarpo Sanz, 21), a ex-

posición de pintura de Ma
rina Olivares. Trátase de ' 
50 óleos, 13 acuarelas e 15 
debuxos que van desde os 
anos sesenta até agora. 

Está aberta na sala temática 
de Caixavigo a exposición 
Música para ver. A mo tra 
está formada por 400 in -
trumentos procedentes do 
cinco continentes. A expo
sición abre de Luns a Sába
dos en horário 18 a 21 h, e 
Domingos de 12 a14 h. 

Todo o meu ser está leigado á terra, 
sáheme aterra todo na memoria, 
terra o qamiño, terra a miña historia. 

Celso E. Ferreiro 
• ·P R E 5 E N T A C 1 Ó N 

EN 

CARBALLO' 
DO 

CURSO GALEGO-INGLÉS 
"ICAN" 

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA 

CAPRICHOS DE ÜOYA 

Está aberra no Caixqvigo a 
exposición da série de gra
vados de Goya Caprichos. 
Trátase dunha colección 
de oitenta estampas da ter
ceira edición, editada pola 
Calcografia Nacional en 
1.868, é a primeira colec
ción de gravados prepara
dos por Gaya para ser ven
dida como conxunto . A 
mostra permanecerá aberta 
até o 8 de Marzo. 

1 Daniel Garcia Ramos 
Na memória sempre. 
A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
22 de Febreiro de 1998 

VENRES 27 DE FEBREIRO ÁS 20,30 
HORAS 

NO PUB SILFO 

•FESTA 

FESTÁ ,CUBANA 

O Xoves 26 de Febreiro ás 
22 h, a Asociación de 
Amizade Galega-Cubana 
Francisco Villamil, organiza 
unha festa cubana no Café 
Ben Nevis (lrmandiños, 
17). A festa contará cunha 
actuación música! e servi
ranse mojitos. • 

Organiza 
A. C. Lurnieira 



ANOSATERRA 
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Continua 
na Sala 

temática de 
CoÍJtavigoa 

exposición 
Música 

para ver, 
máis de 400 
instrumentos 

dos 5 
continentes. 

.~núncios de balde 
• Estou interesado em mercar um 
alto-falante. Perguntar por Miguel. 
Teléfone,(981) 58 00 58. 

• Véndense camisetas de indepen
déncia de Euskadi. Se queres con
seguila só tes que mandar nun sobre 
2.000 pta. e o voso número de talla, 
tamén vos mandaremos un fascin so
bor os presos bascos e un libro da in
dependéncia de Euskadi. Escribir a: 
Baraka Taldea. Ekonomia, 17-4 esq. 
48902 Barakaldo. Bizkaia. 

• Grande oferta de discos e titas. 
TeJéfono (986) 41 34 96. Perguntar 
por Sr. Baños. 

• Aluga-se quarto em piso para 
compartirmos. Bon prec;o , zona vel
ha de Kompostela. Hortas, 39-baixo. 

• Precisase farmacéutica para Fol
goso do Courel. Perguntar por Con
cha. Teléfonos 908 57 79 00 e (986) 
49 05 58. 

• Oferécese local público (taberna 
A Casa Ve/la) para calquer tipo de 
actuación musical ou outras activi
dades artísticas. Meses de Xuño, 
Xullo e Agosto , de poder ser ás noi
tes. Interesados chamade ao 986 55 
77 08 (a partir das 12 horas) ou fax 
986 55 71 96. A Casa Vella, A Torre 
51, Campaña 36646 Valga . 

• A Mesa pola Normalización Lin
güística de Vigo , como parte da 
campaña que está a realizar recla
mando a proxección do cinema en ga
lego, vai facer o vindeiro Sábado 21 
unha saída protesta para ir ver a Lugo 
o filme A noiva de medianoite -a úni
ca cidade da Galiza onde se está a di
fundir a tita en galega-. Interesados 
en asistir chamade o antes posíbel a 
Marcos Fereira 989 000 280. 

• Ja está na Rede umha nova pági
na web independentista galega 
chamada GaJiza Resistencia. Nela 
atoparás contidos tam interessantes 
coma o anteprojecto de Constitui~m 
Galega publicada por APU no ano 93 
ou liga<;ons a outras páginas indepen
dentistas como Freedom for Galiza, 
Galiza Ceive ou Adiante na !uta! O 
endere<;o é: www.ctv.es/USERS/vilan
costa/galiza.htm. 

• Vem-se de publicar a página web 
do sindicato Estudantes Indepen
dentistas (El), na que se pode ato
par desde intormagom sobor das 

nossas actividades até como con
tactar e organizar-te com nós. O en
dere<;o é: www.ctv.es/USERS/vilan
costa/ei.htm. 

•Véndese casa en Mdtamá (Vigo), 
Finca, 2.000 metros cadrados, fonte 

' natural, viña, frutais . As persoas inte
resadas poden chamar ao telf . (986) 
20 24 86. 

•Venezuela: Foro Solidário Galego. 
Asociación constituída en Caracas 
coa que pretendemo·s cortribuir a fo
mentar a solidariedade entre os gale
gos. Organizamos foros e publicamos 
folletos. Porén precisamos material , 
especialmente publicacións. Agrade
cemos ás intitucións, asociacións, etc 
que poidan colaborar, nos fagan os 
envíos ao seguinte enderezo: Calle 3-
8, Edf. C-208, piso 1 (Villaronte), La 
Urbina 1070, Caracas, Venezuela. O 
FSG ten capacidade para oganizar 
conferéncias mais non dispón de fun
dos para financiar pasaxes ou pagar 
honorários, podemos tacemos cargo 
da estadía en casas de familia. 

•Últimas cópias do Falcatruada'zi
ne n2 1 e proxima apariQom do n2 2, 
com entrevistas a Prap's, Skunk , 
Desfeita, Orgullo Obrero, Diskatokan 
e outros ... Póde-lo conseguer por 20 
pessos ou de balde se mandas umha 
colabora~m. Escreve a : Ramiro Vi
dal Alvarinho, Rua do Viouteiro, 5. 
15179. Lians- Oleiros. A Corunha. 

• Kañakore, programa de música 
combativa. Ato paras-nos no 103.4 
do teu dial (Radio Cuac) todos os 
Venres de 19 a 21 h. Musica anti-co
mercial , contra-información e progra
mas monográficos sobre temas de 
interese. Os Sábados, de 18 a 20 h. 
Distribuidora de material alternativo 
no C. S. Semente (A Paz, 16. A Co
ruña). 

• Aluga-se quarto nun piso para 
compartirmos. Con terra<;a. Bon 
prego. Enderego: República Arxenti
na, 42-7º A. Compostela. 

• Por non poder atendelo, véndese 
local acondicionado para pesca
deiria (ou similar) próximo á zona no
va da Florida en Vigo. Perguntar por 
Ana no (986) 20 67 20. 

• Defendemos a nosa lingua gale
ga do Bierzo. Contacta con Fa/a 
Ceibe, Avda. del Castillo, 201 8 , 22 

C. 24400 Ponferrada. 

• MUSICA 

ERICO POMPILI 

CONCERTGEBOW 
CHAMBER 
ÜRCHESTRA 

1 te Xove 26 de Febreiro 
á oito e média do serán 
t rá lugar, n Conservató
no uperior de Mthica, a 
actuación do gaña<lor do 
pr'mt d hnradoXII 
Concurso Internacional de 
Piano Paloma O' hea d 

ancand r Eric P mpili. 
piani ta interpretará 

obra d E. ranad s, F 
Ch pin, l. Albéniz, J. 
Br hm , P. Tomada e M. 
Ravel. 

O 26 de Febreiro, Xove , 
ás 20,30 h, terá lugar a 
actuación da Orquestra 
Concertgebouw _Chamber, 
que interpretará no cen
tro cultura l Caixavigo, 
baixo a dirección de Mar
co Bonni, ob ras de Stra
v inski, M za rt, Elgar, 
Haydn. 

KGBEN 

Publicacións 

A noite do Sábado 28, o 
Planta Baixa acollerá a ac
tuación do grupo de San 
Miguel de Oía, KGBen. 
Con novas cancións entre 
elas unha versión dos Toy 
Dolls (500 miles). CAMPU ASERTO 

• Rías Baixas da Galiza en Asados
Rianxo, vendo chalet duas plantas 
máis garaxe e 2.520 m• de terreo ou 
cambio por piso en Pamplona, Ma
drid ou Salamanca. Ideal para cons
truir unha residencia da terceira ida
de. Teléfono 923 26 76 57. 

• Por só 1.000 pta. recebe na casa 
os libros Ruído de motos, de Kiko 
Neves, e Quen nos defende a nós 
dos idiotas? de lgor Lugris, poema
rios editados na colección de poesía 
"Letras de Cal ". Ingresa na conta nº 
2091/0393/31/3040000802 de Caixa 
Galicia os 200 pesos e mándanos a 
certificación a : Asociación Cultural 
Amaía, Apartado 142 de Compostela. 
En breve receberás ambos os libros. 

• Coleccionista de pins de temática 
nacionalista desexa con.tactar con 
persoas coas que poida trocar ou 
mercar. Poden·ser de calquer tipo, po
líticos, sindicais, culturais de bandeira, 
e de calquer época. Chamar ao teléfo
no (981) 57 46 35. 

• Véndese baixo comercial con cá
mara frigorífica de 48 m• en Foz. Lo
calización céntrica (A cámara tamén se 
vende por separado). Infórmese nos te
léfonos (982) 58 15 60 e 58 60 93. 

• Regala-se cadelo de dez meses, 
precioso macho de tamanho l'l!eáo, 
cruzamento de pastor alemán e schu
nauzer. Teléfono (981) 57 30 61. 

• Xa iniciamos os cursos de idio
ma ruso en vários níveis na Aso
ciación Máximo Gorki de Vigo. Ta
mén os cursos de xadrez para ne
nos e adultos. Máis información · de 
17 a 20 de Luns a Venres no (986) 
22 44 57. 

• Na rua o n2 3 de Feros de Cor
vos, folla voante do Batallón Lite
rario da Costa da Marte. Con poe
mas de: Mónica Góñez, Alexandre 
Nerium, Abel Mendes, Xavier Rodri
ges, Modesto Fraga, Miro Villar, He
lena. Pérez, Selo Luzán, Moneho 
Bouzas, Xoán Alberte Moure e Rafa 
Villar. Sección Folla Aberta con tex
tos de Tomás Lijo. Distribución de 
balde (mandar selo de 35 pta). Soli
cita-o nos enderezos: Grupo Cabo 
Fisterra 1 O, Fi§!terra ou Cerbán _11, 
Castrelo-Vimianzo. 

• Merco imRresora Stylewrit~r de 
Apple. Pergun1ar por Patricia no telf~ 
(986) 27 68 46.. - .. 

- . -:;: 

~orto 

LOIS CORVERA 

Desde meados de Febreiro 
a galeria Alvarez (rua Ale
gri3.--) acolle a exposición 
do artista vigués Lois Cor
vern. 

En técnicas -mixtas sobre 
madeira, amasa a sua vi
sión do naso tempo .onde 
o capitalismo salvaxe e os 
intereses económicos do 
que chaman primeiro 
mundo, abren un panora
ma de morte e desolación. 

O aramio do horror, é o ti
tulo da exposición que 
permanecerá aberta até o 
4 de Marzo.+ 

Os Comités Abercos de Es~ola e Facul
dade (CAEF) veñ n de tirar 5.000 
exemplares da revista 

SINIESTRO TOTAL No PORTO e na Sala ·Alvare:r:, mostra ~e Lois Corbera. 

Campus 
Aberto, que 
oferecen a 
todos os es
tudant s da 
Universidade 
de Vigo. O 
número que 
xunta 12 páxi
nas, trata do 
serv izo de bi
blioteca, da cre
cente preséncia 
da muller na uni
versidade, do pro-

blema do transpor
te caro e precário, ou da ameaza da uni
versidade privada, entre outros artigas e 
algun poema. Pódese peder, é gratuíto, 
no Apartado 5.361. 36200 Vigo.+ 

O Xoves 5 de Mar¡'.o pola 
noite, os Siniestro Total 
ap.resentarán no Nova 
Olimpia o seu último tra
ballo Sesión Vermú, segun
do disco dos siniestro sen 
a .presencia de Miguel 
Costas. 

•TEATRO 

MAGNÓLIAS 
DEACEIRO 

Na noite do Venres 27 de 
Febreiro, o Caixavigo aco
llerá a representación da 
obra de Robert Harling, 
Magnólias de Aceiro. Coa 
interpretación entre outros 
de Beatriz Carvajal e Cris
tina Higueras. 

Encrucillada XOAN COSTA 

Horizontais 
1. Colocación das cousas no lugar corres¡:iondente 
4. Contracción de a máis o 6. Ao revés, nota musi
cal 7. Pasa a vista sobre un texto 9. No plural, acto 
e efecto de chamar 12. Entrega a .alguén 13. Inco
rrer en culpas ou erras 15. Aversión, xenreira 17. 

· Perfeccione, dea o último punto a unha cousa 18. 
Medida inglesa de lonxitude, equivalente a 
0,9143992 ... metros 20. Individuo dun pobo de 
América do Sur, de lingua quechua. 21. Con anti
cipación, anteriormente 23. Ao revés, adverbio de 
afirmación. 24. Mamífero moí vivo e lixeiro 26. 
Ao revés, que non ten compañía 2 7. Inicia is de 
Galiza 28. Ao revés dricuenta e un,- en números 
romanos 2 9. Letras de f eal. + 

Vertícais 
2. Instrumento en forma de pa que serve para mo
ver emba~cacións 3. Pertencente á poesía dramáti
ca 4. Lograndp, conseguindo 5. Palabra que se usa 
para manifestar asombro, pena ou alegría 7. Lin
gua do Lacio 8. Substancia, principal 10. Veñen, 
p-reséntanse 11. Fixa con claridade e exactitude 
12. Teña dor 14. Fileiras, ringleiras 16. Ríxido, 
teso 19. que ten amizade 22. Resulta ben ou mal 
algo para unha persoa ou circunstancia 25. En nú
meros rómanos, cincuenta e_ un. + 

Caldo de letras 
Y S X P G L A Y Y T D T G G C 

S D X T A D S M U E R L A I V 

Y S W J Ñ R J K E I Y R W V F 

J K S C P W M V J X D D I W A 

W S Q B Y A H I E U I O E X L 

D N D J R J D V Ñ G S N J D Ñ 

Z G A T O B R A V O T I E R J 

e H A o A E w ·r p B N e K T I 

T U D O R D X A L A F E F F A 

E S H V T W R X M D N L G C L 

M W K B N D R C E J A A I O K 

K F U R O N I I P W D M L E Z 

s V Q B L e p Q G o V s e o I 

I LO Z G P Q · J I G C Z Q H R 

Y L I Q W N Y G I I U B H P Ñ 

Unha dúcea de mamíferos carnívoros da Galiza. 
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Un enlace qu_e paga e benefíci~ a Continente·deixa incomunicada unha casa en Pontevedra 

Atrapados nunha illa· da autoestrada 
-0- H. VIXANDE 

O hipermercado Cont!nente, 
para facilitar o aceso dos seus 
clientes á superfície que cons
true en Pontevedra, no enlace 
da autoestrada que está a re
modelar, deixou ·rnada unh.a 
casa na que viven duas famí
lias. No edifício agora mal se 
pode entrar en coche, pero 
sair non será posíbel e os vian- · 
dantes haberán correr polos 
arcéns para chegar até a casa. 

Xosé Soliño F·ran co quedou 
: abraiado cando veu os planos 
dci enlace da autoestrada que 
no Pino, en Pontevedrq, remo
dela Continente para facilitar o 
aceso á grande·superfície que 
construe nas imediacións. Can
do os dous enxeñeiros da cadec;t 
amasaron como quedaria a sua 
casa, non deu crédito ao que 
via: apenas será posíbel sair ou 
entrar na parcela onde está o 
edifício de duas plantas no que 
vive porque está literalmente 
arrodeado por unha intrincada 
maraña de enlaces na que todo 
está pensado para absorver o 
tránsito de veículos en dirección 
ao hipermercado, ainda que se
xa a costa dos viciños. Para os 
viandantes non haberá máis op
ción que correr polos arcéns pa
ra chegar até a vivencia. 

O, frÓnsito de veículos fai imposíbel achegarse á casa. Na fotografia pequena; Xosé Soliño Franco. A. IGLESIAS 

Con presas, no mes de Decem
bro Continente comezou a 
construción dunha grande su
perfície en Pontevedra. A finais 
de Marzo ten previsto inaugurar 
unhas instalacións que van 
costar 3.500 millóns de pese
tas. As xestións da cadea ante 
o Concello, a Xunta e a Admi
nistración central tiveron un- bon 
resultado e mesmo o Ministério 
de Fomento consentiu a ampli
cación dun enlace da autoes
trada para permitir que os futu
ros clientes do centro atopen ó 
hipermercado sen dificuldades. 

Lixeiriñas van tamén as obras 
do enlace. Comezaron á princí-

píos de Febreiro e xa hai vár_ias 
capas de asfalto. Nun par de se
manas Continente terá enterra
do 261 millóns nunha obra na 
qcr'e hai car10$ para derrubar Ün
ha casa expropriada hai máis de 
vinte anos por Autopistas del 
Atlántico, pero que carece de 
presuposto .para expropriar e in
demizar a duas famílias que van 
quedar illadas pelas obras. Por 
mor deste nó e a resultas a pre
senza nas imediacións do hiper
mercado, o tránsito de veículos 
aumentará considerabelmente. 

"Non é só que non podamos 
sair da casa ou chegar cami
ñando, ademais quedamos por 
.baixo da cota da estrada e as 
augas de choiva van encorar 
na nosa finca, que vai ser unha 
charca" , protestou o viciño Xo
sé Soliño Franco, que pediu un
ha solución, "a que sexa, unha 
entrada decente ou unha exp
ropriación cun xustiprezo". 

"A unha multinacional c0mo 

Continente, que só vai obter 
benefício, facilidades déronlle 
todas, pero a mifl, que vivo aquí 
desde hai máis de trinta anos e 
que tamén aqui teño un negó
cio polo que pago. a licéncia fis
cal, non me fan caso, non son 
igual que Continente?", pergún
tase Xosé Soliño. 

Xestións 
ante o Concello e Fomento 

Xosé Soliño falou co concelleiro 
de Urbanismo, Fernando La
fuente, e co enxeñeiro do Minis
tério de Fomento Xosé Manuel 
Píris, pero pásanse a pelota un 
ao outro. Lafuente dixo que o 
Concello non consentirá que a 
casa quede así, pero non fixo 
nada de momento, á espera do 
vindeiro pleno municipal e Píris, 
despois de autorizar a modifica
ción do enlace, afirmou que non 
podía pedir a Continente que in
vestise máis cartas na amplia
ción do nó porque non é nece
sário para canalizar o tránsito e 

porque a presenza da casa 
"non afecta ao proxecto". 

A respeito de Continente, a 
meiados de Febreiro Soliño tivo 
un primeiro contacto con dous 
enxeñeiros desa cadea pero, 
despois destes comunicar que 
Fomento non permitía unha sai
da alternativa, non recebiu máis 
notícia. Por isto, afirmou que 

_ está disposto a acudir ao Vale
dor do Povo. 

Os residentes neste enlace te
ñen problemas desde constru
ri se a autoestrada. Cando 
inauguraron o nó quedaron 
bastante illados , ainda que 
conqueriron que se abrise. un
ha saida para a sua casa que 

. facilitase o .aceso en coche ou 
camiñando, Co tempo, a insta
lación de dous semáforos, per
mitiu aos residentes aproveitar 
a sua intermiténcia para salvar 
o intenso tránsito de veículos 
que hai na zona e entrar na 
sua prnpriedade. • 

. •SUPER OFERTA e SUPER OFERTA • SUPER OFERTA e 

ÚlTIMA· HORA!! 
DO 5 DE XANEIRO AO 31 DE MARZO DO 98 

IDA E VOLTA 

AlGARVE I SEMA'NA SANTA 
APARTAMENTOS 4 PERSOAS 11- 1> 

DESDE 

New York •••••••.••••• 62.000 México ·········•······· 89.900 Quarteira ...................................... 5. 100 pta/noite 
MiC.mi ................... 69.000 
Hong Kong ••••.•••• 1 02. 900 
Orlando •••••.•.•••.•••• 65.000 
Rio de Janeiro •••.•• 89.900 

e Chile •. 89.900 

Caracas ..•••.• : •••••.•• 89.900 
B~gotá ••.•.•..••••••••• 89.900 
Johannesburgh ••• 103.900 
Buenos Aires ••••••• 110.000 

Vilamoura _ .••••••.•.••••••.•••••.••..•••••••.• 10.600 pta/noite 
Montechoro ••••••••••••••.••••••• ~ ••••.••••• 10.200 pta/noife 
Alma~ao da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450 pta/noite 

Praia da Rocha ·························••óo 6.000 ptaf noite 

VALIDEZ 6 MESES/ ASERTO /;r .---- ) 
MINHO EXPRESSO 

V · I A G E N S 
~- SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 • 35151) 82 01 300 - FAX 07351 S 1 8201309 VALEN~A DO MINHO 
E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt 

De novo 
-o 98 

MANUEL CIDRÁS 

Entramos no novo ano e 
eu, ainda que n on son 
tan vello qu vivira de 

corpo presente a caída do im
perio ultramarino, non podo 
espantar a idea de que o 98 é 
un ano xa vivido. Nunc a 
sentira ese desacougo de vi
vir un pre"sente que é pasado 
xa hoxe, sen ter que agardar 
a mañán como as outra ve
ces. 

De de a infancia veñ 
coiando minimiza r calquera 
contratempo ou adv r idad , 
n o n end a m rt , 
aquela fra e d que mái 
p rdeu en uba, xa nin-
guén abía nin qu nin 
cand . A linguaxc é om a 
lama ~ue non darno - tirado 
d pé e d lata noso pa o, 
unha ca te de xacemcnt ar
queolóxico no que perdura 
aquilo do que xa e perdeu a 
memoria. Por i 'O o 9 é un 
tempo a de contar: non por 
telo e rudiad n libr - d1: 
hi toria, nón por telo 1ttl 

Foi e o 97 e tódolo re um -
da tele e o uplemento do
minicai o retratan cunha -
mans pintada de branco e o 
loor do e pírito de Ermua , 
que reverdece no Nadal. O 
e píritos de Ermua e d 
Nadal on o motare e pec
trai dun mundo de mentira 
no que reina o hurn ani ·mo 
mái valeiro. Man branca 
de branca pintado, branco 
Nadal me m ali ohde nunca 
neva e o libertad in ira en 
plan panx liña par todl o 
ano, camiño d portal. V laí 
o retrato ca ti i La <lunha Es
paña m cierna ur re· , <l 
ínte e dun - ' ulo. 

VOLVER AO REGO 

Despr c i u e o mundo 
rural e enalteceus o 
mundo urban , marxi

nouse o saber do vello e ala
bouse roda n ovidade, ainda 
sen saber para que erv ia ou 
ainda que só ervi e para de -
truir, pro ibíronse os curand i ~ 
ros e os compoñedores e ido
lá trase aos c iru:X:anos, foron 
arrombados os remédios her
báceos e hoxe a indústria far
maceutica é o principal poder 
fáctico en Estados Unidos e 
Alemaña. T odo iso para que 
agora, cando remata o milé
niG da química, da tecnoloxia 
e da desumanización, veñan e 
digan que para vivir mái o 
q ue hai que facer é andpr 
moito e beber auga. • 


