
Nova mobilización do profesorado 
de secundária 

--~---------7----------
UGT, CCOO e CIG denúncian que a muller 
non ocupe cargos de direción nas empresas 
------~14---~~~~-

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Marcos Seixo: 
"Blanco Torres 
ten que estar 

nos libros 
de texto" 

---9---

O Consello de Cultura considera que non houbo 
avances na normalización lingüísticas 

---~--13----~~ 

O CGAG prepara unha exposición antolóxica 
de Luís Seoane 

------25-~~~~~-
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Éntrase na discusión sobre a reforma do Estado pésie á negativa de PP e PSOE 

A Declaración de Barcelona 
non terá marcha atrás 

LA HABANA FLASH 
Xavier Alcalá 

Unha fascinante reportaxe 
sobre a Cuba de hoxe escrita 
en boa parte a través dos ollas e 
a memoria dos galegas 
que alí quedan. 

A direita chilena 
comeza a recoñecer o xenocídio 

(Páx. 18 e 19) 

Citroen, 
unha empresa sen liberdade sindical 

(Páx. 15) 

' 

A vitória en Inglaterra pon ao Celta 
á altura do Madrid e do Bar~a 

(Páx. 17) 

OGovemo 
central decide 

. 
negociar 
con ETA 

O presidente do Govemo espa
ñol i:nformou o pasado Martes 
de que tiña autorizado o come
zo da negociación con ET A . 
José Mª Aznar fala de "contac
tos co chamado Movimiento 
de Liberación Nacional Basca" 
( terminoloxia que rempraza á 
de ''banda terrorista" ou ''banda 
asasina", usada até este mo
mento). Este acelerón dado po
lo Govemo central ao proceso 
negociador débese a vários fac
tores, entre os que se encontra 
a inevitabilidade dunha saída 
pactada, reclamada tanto pola 
sociedade basca, como polas 
forzas políticas e económicas 
intemacionais. T amén influí u 
neste cámbio de ritmo de Az
nar o intento de impor o seu 
modelo negociador, despois de 
perder a in iciativa a mans do 
Acordo de Lizarra e tamén o ló
xico intento de acaparar prota
gonismo e rendabilidade políti
ca. Aznar indica na sua propos
ta que falará con ET A de paz, a 
cámbio da liberdade e reinser
ción dos presos, e cos partidos 
bascas das contrapartidas polí
ticas. Máis que o cámbio de 
postura do Governo central 
(que tan ben anunciaba que 
nunca se negociaria como que 
non se faria até que ET A entre
gase as armas) , o que surprende 
é a pouca altura de miras do 
PSOE que mostra a sua divi
sión interna e o alonxamento 
da sociedade. As críticas dos so
cialistas ao govemo por non te
ren sido informados con antela
ción representan, sobre todo, 
un intento de impoñer, con an
terioridade ás conversas con 
ET A, unha negociación co 
próprio PSOE con vistas á saida 
de Vera e Barrionuevo do cár
cere, asi como unha alternativa 
para todos os encausados polos 
distintos procesos dos GAL.+ 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 5 DE NOVEMBRO DE 1998 

Xabier ArzaDus, Pere Esteve, Xosé M. Beiras e Domenec Sesmilo, voceiros das organizacións participantes, afirmaron que van seguir cos contactos directos. 

BNG, CiU e PNV afirman que a Declaración de Barcelona 
xa non pode ter marcha atrás 

O Estado español entra nunha nova 
dinámica política co Acordo de Compostela 

-0- A. EIRÉ - PAULA CASTRO 

BNG, CiU e PNV deixaron estabelecido en Compostela un marco estatal comun cara unha nova etapa 
política no Estado e tamén de incidéncia na construción europea. A sua idea baselar é conseguir o reco
ñecimento da plurinacionalidade e o respeto aos ámbitos democráticos de decisión das respetivas na
cións. O xeito de facelo será cunha releitura da Constitución, que non exclue a sua reforma, criando un 
clima político axeitado para lograr a asunción destas realidades polos cidadáns do Estado. Pero PP e PSOE 
semella que están pola confrontación, ainda que os nacionalistas xa conseguiron lanzar o debate á sociedade. 

Acordo de Compostela celebra
do entre BNG, CiU e PNV os 
dias 29, 30 e 31 de Outubro na 
capital galega, pecha o periodo 
constitututivo da Declaración de 
Barcelona. Con este neme co
ñeceranse as tres declaracións 
realizadas na capital catalana, 
en Gasteiz e Compostela e os 
diferentes documentos redacta
dos até de agora. O seu obxec
tivo principal é a constitución 
dun marco estatal comun base
ado no recoñecimento da pluri
nacional idade e dos dereitos 
democráticos das respectivas 
nacións. 

ve, como Beiras e Arzallus ne
garon que existise "nengun 
reusar desde Barcelona", acu
sando a intereses partidários e 
mediáticos das leituras que fi
xeron na altura do texto catalán 
e as que están a facer agora 
do aprobado en Compostela. 
Daquela para acusalos de ma
ximalistas por pedir a reforma 
da Constitución e, agora, de re
visionistas por talar de "releitu
ra". Os voceiros-representan
tes das catre organizacións 
manifestaron que "hai concep
tos como a soberania que van 
xa implícitos na palabra "na
cionalista" que define as estas 

Pere Esteve, secretário xeral organizacións, que non teñen 
de CDC, afirmou que esta di- que ser explicados: o naciona-
námica comezada en Barcelo- lismo é o nacionalismo", afir-
na e recollida nos distintos do- maron. "As declaracións xené-
cumentos aprobados "xa non ricas paréncelles momas e, la-
ten marcha atrás". Tanto Este- go, cando len as concrecións, 

• • ... • • ' • • 1 •• '.l \.....' l 1 • • • 

pllan que xa son graves", afir
mou Pere Esteve. 

Unha nova cultura política 

A liña a seguir marcada no 
Acordo de Barcelona é a de 
conseguir criar unha "nova cul
tura política" non sé nas respe
tivas nacións ás que represen
tan, senón en todo o Estado, 
para que a "plurinacionalidade" 
sexa asumida pala grande 
maioria dos cidadáns que hoxe 
compoñen o Estado español, 
nunha liña de superación da re
alidade actual. Non irnos contra 
ninguén", afirmou o represen
tante de CDC. 

Xavier Arzallus matizou tamén 
que BNG, CiU e PNV "somos 
representativos, non modera
dos. Non estamos a subvertir a 

arde estabelecida. Os governos 
centrais, dun e outro signo, pui
deron operar grácias á colabora
ción de partidos aquí presentes. 
Nós non pensamos sé no noso, 
nen somos aloucados". 

Aeferíndose á reforma consti
tucional, Arzallus afirmou que 
"as reformas hai que facelas a 
tempo, ou reborda o encoro ou 
rebenta. A reforma constitucio
nal ten que vir segundo se vaia 
avanzando en Europa", con
cluiu, ao tempo que criticaba 
que no Estado español non se 
debatise a implantación do Eu
ro, porque "non coñezo nengun 
poder político que non puxese 
a sua impronta na moeda", afir
mou o dirixente helkide". Se
guidamente engadiu: "aqui a 
~eforma constitucional só e gra-

contin?ª ~ ~~ ~eguinte 
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Ven da páxina anterior 

ve cando falamos nós dela. Es
tamos nun periodo constituinte 
en Europa, pero semella que 
aos partidos centralistas non 
lles preocupa". Denunciou, ao 
mesmo tempo, que a Constitu
ción se foi reformando "grave
mente a partires do Tribunal 
Constitucional". 

Reclaman que as Comunidades Autónomas participen na eleición dos Maxistrados 

·A reforma do Tribunal Constitucional 

Xosé Manuel Beiras, pola sua 
banda, puxo de manifesto co
mo pésie a que sempre apre
sentaron a PNV, CiU e BNG 
como formacións con pontos 
de colisión insuperábeis foron 
quen de xuntarse e porse de 
acordo, perguntándose, nunha 
referéncia clara ao PSOE, se 
"outras forzas progresistas es
tán dispostos a acatalos". Bei
ras seguiu argumentando que 
os que "fumos acasados de 
sectários, integristas e violen
tos somos os que estamos a 
exercitar o raciocínio e a capa
cidade para pórmonos de acor
do entre nós'', facendo un cha
mamento á apertura do diálogo 
a nivel estatal. 

primeiro paso para a reformulación do Estado 

PP e PSOE á defensiva 

Se os nacionalistas periféricos 
apostan polo diálogo como ba
se dunha nova cultura política 
que modifique o actual Estado, 
os partidos centralistas arre
meten contra os acordos. Se 
ao comezo foi saudade como 
unha simples "operación eleito
ral" e despois pasou a ser criti
cada como un "intento de ra
char o Estádo'', agora preten
den matala de marte marrida. 

O Tribunal Constitucional é a 
institución que, na práctica, 
veo definindo o modelo do Es-

. tado das Autonomias, basea
d o nunha Constitución moi 
aberta en leituras. A sua xuris
prudéncia impuxo o contido 
e alcance de moitas das 
competéncias autonómieas. É 
por iso polo que BNG, CiU e 
PNV se propuxeron, como pri
meiro paso para a reformula
ción do Estado, lograr un cám
bio no Tribunal Constitucional. 

No documento redactado polo 
grupo de traballo constituido en 
Gasteiz para analisar os aspec
tos constitucionais, afirmase que, 
através do Tribunal Constitucio
nal, "o lexislador estatal comezou 
un camiño claramente regresivo 
en relación coas competéncias 
autonómicas, imprimindo unha 
corrente centralista e unificadora 
naquelas normas ás que a Cons
t itu ció n deixaba unha leitura 
aberta en relación a distribución 
de competéncias entre o Estado 
e as Comunidades autónomas". 

Tamén se denúncia que esa 
xurisprudéncia estabeleceu 

para a función a desempeñar. 

Até que chegue ese momento, 
demandan unha nova liña de 
actuación do Tribunal Constitu
cional, que permita resolver as 
principais limitacións que se im
puxeron "a partires dunha relei
tura das suas cláusulas e dun
ha maior ponderación do princí
pio pro autonomía". 

Os cámbios a realizar 

Os cámbios interpretativos a re
alizar polo 'Tribunal Constitucio
nal serian, en primeiro lugar o 
recoñecimento da plena efecti
vidade das competéncias exclu
sivas recoñecidas nos Estatutos 
de Autonomia, "para poder rea
lizar unha política própria e dife
renciada poi as CCAA". 

Tamén demandan que o TC re
considere "o alcance da lexisla
ción básica estatal", que cortou 
o desenvolvimento lexislativo 
dos Estatutos, impedindolle ás 
CCAA exercer unha verdadeira 
opción política. Denúnciase, 
asimesmo, o notábel retraso co 
que o Tribunal Constitucional 
emite as suas senténcias. 

Mariano Raxoi afirmou que o 
máis positivo deste cúmio de 
Compostela é "que non se vai 
volver celebrar até despois do 
ano 2000 ". Raxoi comentou 
que resulta "curioso que elexi
ran a Compostela , a cidade 
máis universal do mundo para 
esta reunión , por canto eles te
ñen unha visión reducionista". 

"un sentido 
liñal e unifor
mizador en
tre as d ife
rentes auto
nomias, anu
lando ou re
legando a un 
segundo tér
mino" aos 
Estatutos 
das naciona
lidades histó
ricas por 
máis que se 
contemple 
na Constitu

Á esquerda, alguns dos participantes, 
entre eles Encama Otero, Pilar Garcia 
Negro e Ansuategui, aplauden o discur
so de benvida de Beiros. 

Xavier Arzallus acusou a PP e 
PSOE de "falar obscenamente" 
da reforma do Tribunal Consti
tucional sen contar coas outras 
forzas políticas. Afirmou que a 
función política deste tribunal 
estaba clara por canto "PP e 
PSOE andan á procura de xen
te dunha determinada mentali
dade para Maxistrados". 

dos Maxistrados do Tribunal 
Constitucional, reclamando que 
participen na sua eleición ás 
Comunidades Autónomas. 

Pérez Touriño, pola sua banda, 
auguroulle moi pouca vida ao 
acordo nacional ista , "pois o 
percorrido de Ci U vai ser moi 
corto". Touriño perguntou que 
pode aportar o nacionalismo 
catalán a Galiza, e reclamou 
saber que "apoio lle van a dar 
os bascas e catalán aos intere
ses galegas". • 

ción como feitos diferenciais. e modificou o senso da sua xu
risprud$ncia en diversas oca
sións. A vista das considera
cións anteriores "ollan a impor
táncia fundamental" na eleición 

Na perspectiva dunha reforma 
plurinacional do Senado, seria 
está cámara a que estabelece
ria mecanismos para, através 
das correspondentes compare
céncias parlamentárias e "do 
exámen prévio das traxectó
rias dos candidatos a Maxistra
dos" elexir aos máis idóneos 

Pere Esteve, pola sua banda, 
considerou que os firmantes da 
Declaración de Barcelona tratan 
con moito máis respeito ao TC 
que o PP e o PSOE, calificando 
de "patético o espectáculo que 
ambos partidos están a dar" nas 
desputas sobre a reforma do 
máximo tribunal do Estado.+ 

Constátase no documento ela
borado en Compostela que o 
Tribunal Constitucional evoluiu 

Traballar a base de ideas 
PP e PSOE, coas mesmas teimas centralistas ainda 
que con distinta linguaxe, non queren entrar no debate 
das ideas que é a onde a Declaración de Barcelona 
pretende conducir as suas propostas para reformular o 
Estado. Os dirixentes políticos socialistas e populares, 
os seus referentes xornalísticos e as suas empresas 
mediáticas, desvian a atención cara aspectos triviais 
ou superficiais, mudando as acusacións en función 
dunha mensaxe que poda ser millor dixerida pola 
sociedade española, seguindo os seus intereses 
partidários máis próximos. 

Nun primeiro momento, trataron de minimizar a 
Declaración de Barcelona afirmando que unicamente era 
unha montaxe eleitoral dirixida ás eleicións bascas e 
catalanas. Despois do acordo entre os nacionalistas 
bascos e do Acordo de Lizarra, PP e PSOE puxeron en 
marcha unha nova estratéxia en Euskadi, para 
apresentar ao nacionalismo como unha ideoloxia 
excluinte que atenta contra os dereitos dos cidadáns 
emigrados. Foi unha campaña con mensaxes dirixidas ás 
percepcióñs anímicas máis primixénias, o medo, que non 
se recorda outra semellante, pero que están dispostos a 
repetir en Catalunya_~e fai falla tamén na Galiza. 

Rematadas as eleicións bascas e ante o fracaso do 
españolismo incapaz de superar ao nacionalismo pésie 

a aumentar a participación en máis dun tércio, 
pretenden certificar que o Acordo de Barcelona está 
morto por mor da proximidade das eleicións catalanas. 
Dábano por morto, de marte matada por CiU a causa 
da proximidade das eleicións catalanas, argumentando 
como a causa "os malos resultados do nacionalismo 
basco", cando foron precisamente os partidos españois 
os que perderon e quedou desbaraxustada a sua 
estratéxia do frentismo. Históricamente son 
precisamente os procesos eleitorais os que levan a CiU 
a reafirmarse no seu nacionalismo e os partidos 
españois, como o PSOE, a vemizarse de catalanidade. 

Do que se trata é de non entrar no debate de fondo, a 
non ser con proclamas estentóreas como a Declaración 
de Mérida que mesmo divide aos socialistas, con 
partidários como o valenciano Romero que afirma que 
ainda que el non é nacionalista, "hai que construir 
España cos que si o son". Pero, que queiran que non, o 
debate está na sociedade española. Existe a 
percepción non só de que se pode mudar a 
Constitución, facer cámbios para adaptala ás 
circunstáncias de vinte anos despois (unha parte do 
PSOE asume esta necesidade), senón que algo 
importante está ainda por discutir neste Estado. Que a 
Transcición, tan loubada, foi algo imposto e tutelado 
polos poderes reais e que, como decia Arzallus, é millar 

abrir os aliviadoiros da presa antes de que esta rebente. 

Non van ter nada fácil os nacionalistas o debate das 
ideas cando a norma é o despiste e a terxiversación 
sistemática. Pero a Declaración de Barcelona aposta 
por constuir unha masa crítica dabondo non só en 

. cada unha das nacións, senón tamén no Estado, para 
conquerir unha maioria social que respalde os 
cámbios. Uns cámbios, prácticos como o do Tribunal 
Constitucional, ou posíbeis, como a releitura da 
Constitución, pero sen renunciar ao nacionalismo, á 
soberania nacional, elemento que define ás 
organizacións firmantes. 

BNG, CiU e PNV teñen agora un grande camiño 
andado. Xa non está cada un só, polo seu lado, 
batallando para derrubar as estruturas do Estado 
central que os atadallan. Teñen unha aposta comun, 
unha estratéxia e, o que é máis importante, un 
coñecimento mútuo antes inexistente, recuperando 
relación históricas. "A política fana as ~rsoas e os 
contactos afortalan as relacións", afirmo u 
asisadamente Domenec Sesmilo, o secretário de Unió 
Democrática de Catalunya. Moitos dos abrazos que 
se deron estes dias os representantes das tres forzas 
políticas semellaban ser máis que protocolarios. + 

A NOSA TERRA 1 
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Crian unha estrutura organizativa estábel para a política diária 

Os encontros repetiranse cada dous anos 
Criar unha "estrutura organiza
tiva estábel e permanente" foi 
un dos acordes entre BNG, 
PNV e CiU adoptados en Com
postela. Cada dous anos, polo 
menos, en función do calendá
rio político, celebraranse ciclos 
de encentres xerais semellante 
ao que ven de rematar. A es
trutura organizativa contará 
cunha dirección política que 
estará composta por catro 
membros de cada formación, 
entre os que estarán incluidos 
os que canten coa representa
ción pública dos encontros, 
que recaerá no Portavoz Na: 
cional, por parte do BNG, no · 
caso do PNV do presidente do 
Euskadi Buru Batzar e en CiU 
no secretário xeral de CDC e 
no presidente do Comité de 
Governo de UDC. O ponto de 
vista da Declaración de Barce
lona pode ser expresado por 
calquer dirixente dos partidos 
integrantes. 

-

rilíngue do Estado". Descártase, 
deste xeito, a entrada doutras 
formacións no "núcleo primitivo" 
da declaracións, pero non asi a 
sua adesión e participación nos 
debates. 

Relación entre os grupos 
parlamentares 

Tamén se estabeleceu un me
canismo de intercámbio entre os 
grupos parlamentários das res
pectivas cámaras nacionais, 
que terá como principal ponto o 
tentar dotar aos respectivos par
lamentos "dunha auténtica so
beran i a lexislativa" . Tamén 
acordaron intercambiarse expe
riéncias, iniciativas e proxectos 
que permitan o coñecimento 
das distintas estratéxias que ca
da unha das forzas leva a cabo. 

Os encontros terán unha coor
denación xeral desenvolvida por 
un responsábel de cada partido, 
que poderá ser asistido por co
laboradores. A sua función será 
a de elaborar propostas de ac
tuación, contidos e calendários 
e coordenar os encontros xerais 
das equipas de traballo. Estas . 
equipas de traballo correspon- . 

lñaki Anasagasti, autar do libro Castelao e os bascas, foi unha dos persoas que máis contribuiu ao coñecimento entre o nacionalismo go
lego e basco. Na Í'ofografia, ante a tumba de Castelao, lembraba unha visita celebrada en 1987 con Manuel Beiras e Xabier Arzaftus. 

Para concretar esta cooperación 
críase un órgano de colabora
ción política permanente inte
grado por cada representación 
das distintas forzas no parla
mento galega, basca e catalán, 
que se reunirán cando o consi
deren necesário os seus inte
grantes e, ordinariamente, ao 
comezo de cada curso político. 
Este órgano de colaboración es
tablecerá como primeira medida 
un sistema de intercomunica
ción de proxectos de lei. + 

derán a temas da "Nova Cultura 
Política", máis que a "ámbitos 
sectoriais. de acción política in
terna de cada unha das nasas. 
nacións". 

A respeito da posíbel integración 

doutras formacións nacionalis
tas, algunhas delas xa con peti
ción de suscribir estes acordes, 
a decisión tomada en Compos
tela foi a de que cada organiza
ción firmante da Declaracións de 
Barcelona manterá relacións di-

As delegacións convidadas toman asento no Salón de Plenos do Parlamento galega. 

O acordo terá tamén virtualidade fóra das institucións 

Organizarán un congreso internacional e 
encontros na ONU 
O plano de traballo aprobado en 
Compostela para a "promoción 
dunha nova cultura política" terá 
como obxectivo principal acadar o 
maior grado de difusión e correcto 
funcionamento das propostas, asi 
como o procurar o "maior número 
de complicidades posíbeis ao res
peito entre a sociedade", segundo 
se recolle no documento. 

As actuacións principais serán 
conferéncias, apresentacións 
conxuntas e mesas de debate 
de todo tipo, participando en to
dos os foros nos que se lle facili
ten a preséncia. Tamén acorda-

ron elaborar un sítio web en In
ternet que expoña todos os tex
tos aprobados nos distintos idio
mas nacionais de cada un así 
como en inglés. A edición dun li
bro e o estudo da edición dunha 
revista de reflexión e debate 
acerca do pensamento político 
da Declaración de Barcelona, 
criando unha plataforma áxil de 
difusión de notícias e aplicación 
dos resultados destas iniciati
vas, foron outros dos acordos. 

ses da UE e a ONU para dar a 
coñecer estas posturas, realizan
do encontros na sede do Parla
mento Europeo, asi como a orga
nización dun congreso interna
cional de diversidade cultural e 
nacional. T amén acordaron a cria
ción dun marco de relacións entre 
as fundacións e asociacións com
prometidas coas suas realidades 
nacionais, asi como con outras 
fundacións do Estado e do extran
xeiro para extender o debate so
bre da Declaración de Barcelona. 

Tamén desenvolverán unha im- Este apartado terá especial rele-
portante acción diplomática, espe- váncia coas distintas comunida-
cia!mente no que atinxe aos pai- · ·. des nacionais no extér.ior. ti·· .• . -? <: • ' , 

rectas coas organizacións da 
sua nación, podendo manter ta
mén relacións con outras forma
cións do Estado interesadas no 
diálogo dunha "nova cultura polí
tica, consoante coa comprensión 
plurinacional, plurinacional e plu-

Lembranza dunha visita 
de Arzallus a Galiza 

hai once anos 
M. VEIGA 

A comezos de Marzo de 1987, Xabier Arzallus visitaba Galiza a 
man do PG. Pasou por Rianxo e Lugo. En Compostela impartiu un, 
ha conferéncia, a carón de Ramón Martínez López. O Arzallu da, 
quela época era moi parecido ao de agora, sensato, m derad , pero 
radicalmente nacionalista. Falou, por exemplo, de asumir as compe, 
téncias dos porros. Deu alguns dados a fin de demostrar o absurdo 
que era que os peiraos de Bilbo seguisen baixo admíni tración de 
Madrid. Reivindicacións coma esta bateron contra un auditório 
momo, non moi abundante, no que a mesma palabra nací nali mo 
semellaba case un tabu. A Galiza que recebeu daquela a Arzallus 
non se parece moito á que o recebiu desta vez. Arzallus era o mesmo, 
pero a diferéncia estaba en que agora o nacionalismo é un argumen, 
to ben máis extendido, unha idea que se debate na sociedade e non 
só na pequena organización do PG ou nas filas tensas do BNG. Era 
tempo ainda da Loapa, que recortaba as competéncias autonómicas, 
de GAL en Euskadi, de ecos do 23,f, dun nacionalismo galego que 

. resistía como podía e que estaba a piques de recompoñer a sua tácti, 
ca na Asamblea do Carballiño para responder mellor a un clima po, 
lítico que parecía inamobíbel. 

Ao rematar aquela conferéncia de Santiago, A Nosa Terra entrevistou 
ao líder do PNV e unha das perguntas referiase precisamente ao Ga, 
leuzka. "Galeuzka está por facer -dixera Arzallus-. Quizá sexa Galiza a 
que ten que afortalar os seus partidos nacionalistas, porque ao non ter 
tampouco unha acción fora do seu território pois só quedan relacións 
de mútua simpatía ( ... ). Galeuzka teria que ser unha preséncia con, 
xunta nas instáncias do estado e sobre todo logo de cara Europa". 

O político basco aproveitara tamén a sua estadía para participar no 
programa Encantros da TVG. Ali falou desde unha perspectiva anti, 
franquista que gostou e surprendeu a non poucos dos nacionalistas que 
viron o programa. Galiza estaba ainda moi lonxe deste tipo de líderes. 

No recente encentro de Santiago, Arzallus volveu reclamar o incre, 
mento das competéncias das distintas nacionalidades, pero o seu au, 
ditório xa non era un desarborado PG, senón un masivo grupo de lí, 
deres políticos, empresários, xentes da cultura e representantes de 
todas as esferas da sociedade que xa non consideran ~ ideário na, 
cionaii-sta".rlen Utl.-:tabU)~nerf•únUá>(¡topia. + · 1-·
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M8 Tereixa Navma saudou aos convidados nos distintos idiomas das delegacións participantes. Ao fundo, Elíxio Rodríguez e a sua dana. 

lntelectuais, sindicalistas e empresários asistiron á recepción 

O BNG mostrou 
un galeguismo plural 
lntelectuais, políticos, econo
mistas, empresários, sindicalis
tas e militantes do nacionaJis
mo galego, nun número que 

. superou as catrocentas perso
as, acudiron, o pasado Xoves 
29 de Outubro, á recepción coa 
que o BNG agasallaba aos re
presentantes de PNV e CiU e 
lles mostraba "o mundo do na
cionalismo galego". Unha xun
tanza na que se pasou da serie
dade dos discursos de Pere Es
teve, Oomenec Sesmilo, Xabier 
Arzallus e Xosé Manuel Beiras 
aos petiscon e viños do país. 

A recepción foi unha ledícia para 
os militantes nacionalistas que 
puideron contar os seus apoios 
e para os simpatizantes que se 
ollaban arroupados. Pero se al
guén deixaba traslucir a intensa 
emoción ese era o galeguista 
histórico Elfxio Rodríguez, quen 
logo de comprobar a diversidade 
de xentes reunidas no Auditório 
de Galiza manifestaba que "isto 
é unha marabilla, un claro sinal 
de que estamos progresando. 
Logo dos anos que levamos loi
tando por isto -eu desde rapaci
ño e xa son vello-, un acto des
tas características é tremen
damente satisfactório, porque 
vexo que funciona o galeguis.mo, 
que o nacionalismo vai para arri
ba". Daquel "Matádeo mañá", 
pasou agora a ollar a "alba de 
glória do futuro". 

Díaz Pardo destacaba: a impor
táncia destes encontros "o único 
xeito de que o galeguismo poida 

. despegar". Sen agachar tampou
co a sua satisfación polo concorri
do do acto aseguraba que a nova 
cultura política á que se referira 
Xosé Manuel Beiras no seu dis
curso de benvida, "terá que ir 
adiante, porque Galiza segue ta
lando en galega · lago de oito sé
culas e xa non hai Deus que sexa 
capaz de soterrala agora que o 
n.acionalismo vai para arriba". 

Rachar estereotipos 

"É evidente que Arzallus está in
fluido pala situación específica 
do País Basca", sinalaba Xosé 
Luis Barreiro, para quen "en 
canto se fai unha análise máis 
globalizada dos tres nacionalis
mos históricos vese que a situa
ción é diferente en cada un". 
Segundo Barreiro, as gra'l(es 
acusacións lanzadas contra o 
nacionalismo basco desde as 
forzas políticas estatais respos
tan máis á crise interna que es
tán sofrindo "cunha profunda 
desorientación no PSOE e unha 
certa desorientación do PP, que 
tratan de reafirmar a sua perso
nalidade através dun enfronta
mento en ·boa parte artificioso". 

O que fora vicepresidente da 
Xunta con Albor non agachou a 
sua satisfacción pola variada asis
téncia á xuntanza de benvida. Ao 
seu entender, os encontros coas 
outras forzas nacionalistas de
monstran "que non se parte dun
ha visión particularista, senón que 
se vive nun ambiente de colabo
ración e de réflexión". Unha nova 
cultura política que considera que. 
se vai impoñendo e que permite 
proxectar un~a visión "de madu
rez do nacionalismo galega lago 
de rematar coa primeira etapa do 
proceso, a que deu lugar á recu
peración da autonomia e que 
agora se trata de superar". 

Co debate suscitado por BNG, 
PNV e CiU e as reaccións que 
se foron producindo a nível esta
tal fíxose patente, segunqo Ci
priano Jiménez Casas, que "se 
se dan situacións difíceis nunca 
van ser provocadas polos na
cionalistas, porque somos per
soas abertas, constructivas e 
pensadoras e a história de Gali
za demónstrao pQrque está chea 
de xente lúcida, que pensa no 
seu país e desde o seu país e, 
·polo tanto, .pensa nos der:na,is". 

Esperanzas de cámbio 

Coa sua asisténcia tamén respal~ 
daban o proceso representantes 
do sindicalismo galega como Li
dia Senra, secretária xeral do 
SLG ou Femando Acuña, da CIG. 
Desde unha perspeitiva sindical, 
Acuña manifestaba a esperanza 
de que o debate aberto se conso
lide e desemboque nunha nova 
situación política "porque estamos 
convencidos de que así se refor
zaría a defensa dos sectores pro
d utivos próprios. Algo que a me
dio e longo prazo permitiría criar 
emprego e cambiar tamén as 
condicións de vida das traballa
doras e traballadores galegas". 

Un dos sectores con maior repre
sentación foi sen dúbida o cultu
ral. O poeta Manuel Maria decla
raba emocionado que "para min 
é un dia de grande alegria porque 
eu, que son un vello nacionalista 
galega. pensei que isto ia ser 
moito máis difícil". Para o intelec
tual nacionalista "estes encontros 
parécenme fundamentais, porque 
as tres nacionalidades históricas 
xuntas poden realmente lograr un 
estado plurinacional". Mália as 
esperanzas de cámbio non aban
doa un realismo forxado cos anos 
e albisca un proceso longo que 
callará co tempo. "Primeiro lán
zanse as ideas e ainda que ao 
princípio podan provocar un certo 
rexeitamento nalgunha xente 
aca~arán por asimilarse". 

Profesores universitários, em
presários, representantes viCi
ñais e sindicais, concelleiros, e 
alcaldes nacionalistas desbor
daron os corredores do auditó
rio. O Sábado o BNG reunia 
nunha comida a máis de cen 
persoas "non tan identificadas 
co nacionalismo", pero- de gran- · 
de peso na vida nacional. ps 
voceiros das tres forzas aprovei
taron para. explicarlles o seu 
proxecto en comun. • 
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GALl-ZA 
O Tribunal de Cantas vai investigar á Deputación de lugo, a única do Estado sen fiscalizar 

. . . 

Cacharro-Pardo, com~za o fin dun cacique? 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

A condena de Abel Vilela, un
ha denúncia ante a fiscalia an
ticorrupción, a senténcia do 
canon eléctrico, un contencio
so administrativo apres.entado 
polo BNG a respeito dos orza
mentos e agora a d~cisión do 
Tribunal de Contas. E o princí- · 
pio do fin do grande cacique 
de Lugo? Cacharro Pardo, tillo 
de· pai republicano andaluz 
exiliado, someteu ao vasalaxe 
a toda unha província. Agora, 
como no caso de Guadalajara, 
9 presidente da Deputación de 
Lugo terá que render contas. 

A Deputación de Lugo, govema
da polo PP e o set.,1 presidente 
Cacharro Pardo, é a única Ad
ministración provincial do Esta
do que ten as suas operacións 
económicas sen fiscalizar. Logo 
de que se fixera público que o 
Tribunal de Contas Estátal ia in
vestigar a institución que presi
de Cacharro Pardo, o Consello 
de Contas, organo autonómico, 
anunciou que desde Xaneiro ti
ña prevista a fiscalización do 
ente provincial. Desde o ano 
1991 ao ano 1995 non puido fa
celo porque a Deputación non 
presentou a documentación nos 
prazos estabelecidos. Os siste
máticos retrasos, xustificad.os 
polo próprio presidente "por 
cámbios na normativa, que coin
cidiron coa renovación informáti
ca e co relevo na equipa de in
tervención", librárona até o mo
mento de calquer tipo.de control . 
económico. Namentras as prin
cipais acusacións que recaian · 
sobre Cacharro eran as de utili
zar os cartas públicos para ali
mentar a sua rede caciquil. 

Depois de coñécer a nova, Ca- . 
charro manifestou ter "a 
conciéncia tranquila" e contar co 
respaldo do PP, que non consi
dera necesário "porque non hai 
nengun dramatismo en que o 
fi_?calicen a un". Para o presi
dente da· Deputación detrás da 
forma "chamativa, bastante ses-
. gada e tendenciosa" en que se 
deu a coñecer.a decisión do Tri
bunal de Cantas téntase facer 
crer ·que o Consello de Contas 
por presióris do Parlamento né- · 
gase facer a fiscalización. Para . 
PSOE e BNG o anúncio ven da
do polos retrasos da Deputación 
á hora de apresentar as s1,1as 
contas, pero tamén hai que en
·tendelo como unha resposta ás 
irregularidades que sistematica
mente denúncia a oposición. 

Neste sentido xa vai para máis 
· dun ano que o BNG apresenta

ba unha denúncia que foi admi
tida a trámite na fiscalia antico
rrupción polo Plano de Coopera
ción de Comunidades Viciñais. 
O obxectivo deste plan.o seria o 
de subvencionar obras hos mu
nicípios, pero a formación na
cionalista denúnci~ que ·a sua 
xestión sérvelle ao PP para 
comprar os favores eleitorais na 
província. 

"Existen cheques, facturas e 
certificacións que deixan moito 

O Presidente da DepÜtación luguesa, Francisco Cacharro Pardo. 

que desexar desde o ponto de 
vista xurídico -sinala Fernando 
Blanco, deputado provincial do 
BNG-. Sospeitamos que se es
tán a conceder partidas a perso
as que representan asociacións 

pantasmas e para financiar 
obras que en moitos casos non 
se van realizar porque nen se
quer cantan con permiso de Pa
trimónio". Outro dos dados que 
apontan como proba do uso ca-

A. Ern.É 

Por que Fraga apoia a Fidel? 
A primeira vez que Fraga viaxou a Cuba como presidente galega e 
criticou o bloqueo americano, os demócratas e antimperialistas gale, 
gos debatéronse nunha profunda convulsión interna. Había qüe lou, 
bar os xestos e as declaracións de Fraga que apo.iaban a Cuba ou o 
politicamente correcto era criticar a sua hipocresía? Era lóxico que 
Fidel Castro recebese a Fraga con honores mentres el, aqui e agora, 
atentaba contra as nosas liberdades individuais e nacionais? Anos 
despois, seguen no mesmo devanar. 

Nesta viaxe, o mesmo Fraga que defende o xenocídio de Pinochet se, 
guindo a política americana, foi máis alá e afirmou que Castro era o 
grande líder da independéncia dos pavos americanos fronte aos EEUU. 
As suas declaracións son tan "escandalosas" que os meios afins censúra, 
nas, lanzando como consigna que o presidente galego presiona a Fidel 
para que realice cámbios políticos na illa. Non entenden que Fraga se, 
gue a sua lóxica persoal de sobrevivéncia onde mandan os instintos pri, 
mixénios: loubar a quen te vence, birrar aos súbditos e subalternos. Es, 
taba mesmo disposto a impoñerlle aos galegas que o quixeran e o acle, 
miraran facendo concesións persoais e políticas que nunca cavilara ... 
Ademirábel pretensión a sua. Nunca entendeu que hai causas que non 

' se impoñen por decreto. Nunca comprendeu a palabra liberdade. • 

P. BERGANTIÑOS 

ciquil que se fai deste plano é 
que a sua dotación orzamentá
ria, que normalmente se situa 
entre os 250 e 300 millóns de 
pesetas, en época de eleicións 
ascende a 500 millóns. 

No mesmo sentido maniféstase 
o deputado do PSOE no Parla
mento, Ismael Reg·o. "Nesta 
província, desde que o señor 
Cacharro Pardo é presidente da 
Deputación, compráronse alcal
des, concellais, deputados pro
vinciais, comprouse todo", sina
la. O PSOE ten denunciado an
te o própio Consello que nas 
cantas da Deputación do 1992, 
93 e 94 existen irregularidades 
contábeis en torno aos 600 mi-
11 óns de pesetas, que nas de 
1992 existiu un desaxuste de 30 
millóns e que nas do 1996 ioclú
ese unha partida global de de
be~:Jores de aproximadqmente 
5.000 millóns de pesetas na que 
non se detalla a relación de no
mes das persoas que teñen que 
pagar, nen certificacións da ve
racidade destas débedas. 

Cacharro decide 
a quen subvencionar e 
con cantos carto.s 

Tampouco existe nengunha 
transparéncia na concesión de 

cartos públicos a entidades 
culturais e deportivas . . Estas 
subvencións repártense, única 
e exclusivamente, segundo o 
critério do presidente da insti
tución provincial. "Non existe 
nengun baremo e Cacharro de
cid e a quen sub'vencionar e 
con cantos cartas -explica Fer
nando Blanco- Nunha ocasión 
apresentamos unha enmenda 
ás bases de execución dos or
zamentos para restarlle com
peténcias. Propoñiamos que 
en troques dun máximo de un 
millón de pesetas para cada 
entidade puidese conceder só 
500.000 pesetas . Durante o 
debate, Cacharro, nun acto de 
prepoténcia ascendeu a cifra a 
dous millóns". 

Ademais da investigación do 
Tribunal de Cantas, a denúncia 
admitida a trámite na fiscalía 
anticorrupción, a Deputación de 
Lugo tamén terá que enfrentar
se en breve a un contencioso 
administrativo apresentado po
lo BNG hai tres meses. Segun
do lembra Fernando Blanco na 
última Comisión de Contas o 
presidente emitiu o ditame so
bre a aprobación dos orzamen
tos sen que fose sometido a 
votación. "O problema da De
putación de Lugo é que o seu 
presidente é unha persoa que 
pensa que pode facer o que lle 
dea a gaña, á marxe de calquer 
institución ou organismo de 
control -sinala Blanco- Non hai 
moito foi condenado por calúm
nias e difamación ao historiador 
Abel Vilela". 

Os precedentes para Cacharro 
Pardo non son moi alentadores. 
Con anterioridade o Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza 
fallou en contra do organismo 
provincial polo caso do cánon 
eléctrico , obrigándoo a pagar 
aos concellos unha débeda de 
máis de 2.000 millóns de pese
tas que _ainda non efectuou . Da
quela a institución que preside 
Cacharro apresentara un recur
so ante o Tribunal Supremo que 
fora rexeitado. 

O Consello de Contas 
vai a remolque do Tribunal 

Para o PSOE, segundo explica 
o seu portavoz na Deputación 
Lois Anxo Lago Laxe, o Conse
llo de Contas vai a remolque da 
decisión do Tribunal de Cantas 
do Estado. "Até o momento non 
estivo a altura do que debe ser 
un órgano fiscalizador autóno
mo e independente -explica-. 
En todo este proceso quedan 
patentes as presións do PP sb
bre este organismo na liña Ca
charro, Fraga, Otero". Engade 
que a última decisión do Con
sello "de evitar a intervención 
do Tribunal de Gontas dicindo 
que teñen previsto fiscalizar as 
contas de 1996, non é máis 

· que unha disculpa porque, o 
que verdadeiramente importan
te para coñecer a realidade 
económica e contábel. da Depu
tación de Lugo, é fiscalizar as 
dos últimos cinco anos, desde 
1992 até 1_99E?". ~ 
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Detido o independentista Fernández 
Mata tres anos despois de que 
se dictase a senténcia de lrixoa 

7 

O profesorado mobilízase de novo o 5 de Novembro A pasada semana ingresou na cadea de Teixeiro o preso 
independentista Basílio Fernández Mata, tres anos despois 
de que saise a senténcia do caso lrixoa que o condenaba a 
cito anos de prisión por colaboración con banda armada. 
Fernández Mata tiña cumprido con anterioridade dous anos 
e meio de cadea e na actualidaE:le traballaba no sector da 
hosteleria. Odia 29 de Outubro recibiu unha citación xudicial, 
entregada na sua casa pola própria policia. Apresentado 
no xulgado, foi remitido directamente á prisión de Curtís.• 

Recurren ao Tribunal· Superior contra 
a adscrición do profesorado 

Rexeitan que o naufráxio do Pescalanza 
se debese só a un golpe de mar 

*PAULA BERGANTlfÍIOS 

O Mércores 4 de Novembro a 
CIG-Ensino apresentou na 
meirande parte dos Xulgados 
de lnstrución de Galiza unha 
denúncia contra a Consellaria 
de Educación na que solicita a 
paralización inmediata do pro
ceso de adscrición do profe
sorado de Secundária. Na de
núncia mantense que este sis
tema permite que se favoreza 
ilegalmente a aquelas persoas 
que falsifiquen a sua docu
mentación. A central sindical 
tamén apresentou no Tribunal 
Superior de Xustiza un recur
so contencioso-administrati
vo. En ambolosdous casos pi
de que se apliquen medidas 
cautelares para deter o pro
ceso actualmente en marcha. 

O 5 de Novembro, data na que 
Educación tenta iniciar o proce
so de adscrición, están convo
cadas concentracións diante 
dos centros de ensino e o dia no 
que o Canse/lo Escolar de Gali
za trate a proposta de rede de 
centros do ensino postobriga
tório , celebrarase unha nova 
mobilización en Compostela. A 
CIG, SETG, UGT e a Coordena
dora de Profesores de Secundá
ria denúncian que un dia antes 
de que cornees a adscrición non 
están, na maioria dos centros , 
os listados definitivos das perso
as que teñen que participar, non 
se trataron as alegacións á rede 
de centros na que se van esco-
11 e r as prazas e non se con
vocou oficialmente este proceso 
con 48 horas de antelación. 

Tres dias despois da taiga de en
sinantes de Secundária, o 30 de 
Outubro, a Consellaria sacou no 
Diário Oficial de Galiza os cadros 
de persoal e as localidades e zo
nas educativas en base ás cales 
o profesorado terá que solicitar o 
seu destino e que supofien a su
presión inicial de 846 prazas. 
"Coa publicación -explica Braúlio 
Amaro, secretário xeral da 
CIG-Ensino- cometen unha fra
gante ilegalidade. A Consellaria 
infrinxe o princípio de obrigatorie
dade de negociación no referen
te á clasificación dos pastos de 
traballo. Está suplantando a von
tad e dos traballadores e dos 
seus lexítimos representantes ao 
non pasar astes cadros pola Me
sa Sectorial de Educación". 

Xa o pasado 22 de Outubro a 
CIG-Ensino instara á Consellaria 
a suspender a execución dos ca
dros que enviara de xeito provi
sório aos centros considerando 
que con este acto xa se estaba a 
situar fóra da legalidade. "En 
nengun caso se pode admitir que 
unha comisión de seguimento de 
un acorde, suplante os procedi
mentos legalmente estabelecidos 
para determinar as matérias re
servadas á negociación colectiva 

- entre a Administración e as orga
nizacións sindicais", engade o re
presentante sindical. 

Mariñeiros do Morrazo, sindicalistas e os próprios arma
dores negan que o naufráxio do pesqueiro Pesca/anza en 
augas do Gran Sol se dehese só a un golpe de mar. A 
poucas horas do acontecemento o Centro de 
Coordinación de Salvamento Marítimo de Falmouth sus
pendeu a búsqueda dos dous desaparecidos, coa crítica 
dos familiares, mentres os cadáveres dos catro mortos 
viaxaban cara Galiza, xunto cos seis supervivintes, a bor
do do Agoreta, o arrastreiro que participou no rescate. O 
pesqueiro tiña trinta anos e, segundo os armadores, viña 
de superar unha inspección do Bureau Veritas, unha so
ciedade internacional que certifica o estado dos barcos. 
Afirmaron asimesmo que os armadores non tiñan o apoio 
suficiente para afrontar unha renovación da frota 
pesqueira. Todo aponta, sen embargo, a que o voleo non 
se debeu só a un golpe de mar causado polo temporal. 
Desde CIG-Mar denúncian os graves problemas das ins
peccións dos pesqueiros, as duras condicións de traballo 
dos mariñeiros e a falta e medidas de seguridade. • 

Manifestación celebrada o 27 de Outubro en Compostela. - A. PANARO 

Na denúncia que a CIG apresen
tou nos Xulgados de Instrucción 
mantense que o proceso de ads
crición actualmente en marcha 
"conleva a posibilidade real de 
praticar actuacións que favorezan 
ilegalmente a persoas que incu
rran en práticas de falsedade do
cumental". A central sindical expli
ca que non existe nengunha ga
rantía de control e de publicidade 
por parte da Administración edu
cativa e nomeadamente por parte 
da Dirección Xeral de Persoal da 
Consellaria de Educación. Neste 
sentido sinalan que non se esta
beleceron os mecanismos preci
sos para garantir a imparcialida
de, equidade e igualdade de opor
tunidades entre as persoas abri
gadas a participar no proceso, po
lo que se poden producir actua
cións que lesionen os lexítimos in
tereses do profesorado. 

"A Consellaria vai iniciar a adscri
ción o Xoves 5, tentando descar
gar as suas responsabilidades 
nas direccións dos centros. En
viaron a documentación e as ins-

trucións de xeito incompleto o dia 
anterior e sen que as persoas 
abrigadas a participar p_oidan co
ñecer a situación real de todos os 
solicitantes, é dicer o equivalente 
ás puntuación nun concurso, ben -
a nivel de localidade ou de zona 
educativa", comenta Amaro. 

Por outra banda no recurso con
tecioso-administrativo apresenta
do no Tribunal de Xustiza de Ga
liza a CIG vai en contra da Orde 
de Adscrición e das outras duas 
Ordes que executan a primeira e 
que se retiren aes cadros de per
soal e a delimitación de localida
des e zonas. A central sindical di 
que supoñen unha auténtica "re
conversión do profesorado", que 
se está a facer "excluindo a maio
ria sindical do proceso, vulneran
do o marco legal actual no re
ferente á negociación colectiva e 
a participación na determinación 
das condicións de traballo do pro
fesorado, e ignorando as repeti
das senténcias dos diferentes Tri
bunais de Xustiza existentes en 
casos semellantes". • 

O PP elimina a Prado Villapol da alcaldia 
do Vicedo aducindo motivos de saúde 
A liña marcada polo PP de eliminar das cabezas de lista 
aes alcaldes sobre os que pesan denúncias xudiciais 
cobrouse agora ao candidato do Vicedo, Isaac Prado 
Villapol, acusado de falsedade en documento público, 
malversación e prevaricación polo que a fiscalia pide 
sete anos de prisión e vintedous de inabilitación_ Foi o 
próprio presidente da deputación, Francisco Cacharro 
Pardo, o que deu a cofiecer unha carta do alcalde na 
que alegaba motivos de saude para non se apresentar á 
reeleción. Cacharro Pardo foi até o último momento par
tidário da candidatura de Prado Villapol e só agora conci
liou unha saida para o alcalde do Vicedo, procesado por ter 
cobrado 64,8 millóns de pesetas en conceitos de dietas.• 

Piden un referendo en Secundária 

Antes de levar o caso aes tri
bunais, o pasado 30 de Outu
bro, a CIG, UGT, STEG e a 
Coordenadora de Profesora
do de Secundári~ remitíron
lle un escrito ao Conselleiro 
de Educación, Celso Currás, 
no que volvian solicitar que se 
dera marcha atrás ao acorde 
sobre a asdcrición dos docen
tes asinado entre a Adminis
tración, ANPE, CCOO e 
CSIF. No documento sinalan 
que a folga do pasado 27 de 
Outubro puxo de manifesto a 
oposición da maioria dos en
sinantes a esta medida e em
prazan á Consellaria a que 
convoque unha consulta entre 
o profesorado para someter a 
referendo o documento. 

No escrito que enviaron ao 
conselleiro, logo de que o pa- . 

sado 27 de Outubro se negara CHUS GARCIA / ARQUIVO 
a receber aos representantes 
das organizacións sindicais 
convocantes da fa1ga, insisten O SLG recomenda 
en que o acorde "conleva a 
parda do destino definitivo, 1 • /14 1 
mobilidade funcional, imparti- que non se compre e1te "e.ta 
ción de matérias afins e, en 
definitiva, unha total inestabili- O Sindicato Labrego Galego iníc!a o Sábado-día 7 diante 
dade e precarización das con- das portas do centro comercial Area Central de Compos-
dicións de traballo do profeso-· tela unha campaña para informar aos consumidores das 
rado". Lémbraselle tamén a presións·que a empresa LAGASA está a exercer sobre os 
Celso Currás, que se trata produtores deleite. Como medida recomendan que non 
dun documento asinado pala se compre o leite que comercializa coa marca Celta. A 
mi noria dos representantes empresa adebeda aos produtores os pagos dos meses de 
dos traballadores, 64 delega- Abril e Maio e está a exixirlles que coticen a supertaxa da 
dos dun total de 130 e que por campaña 96/97 como requisito prévio para recibir o 
iso a sua Consellaria infrinxe importe da débeda. O sindicato denunciou asimesmo que 
o princípio de representativi- o real decreto que lexisla a xubilación anticipada aos 55 
dade sindical, xa que a nego- anos para os productores vai significar a perda da capa-
ciación colectiva da Función · cidade do sector xa que supón o abandono das explota-
Pública corresponde aes sin- cións. A cuota dos produtores que se acollan á 
dicatos máis representativos xubilación anticipada irá a parar á Reserva Estatal e ao 
oe~t~-~mt;>i~_q,_t_ -·-- ___ ____ _ _ ... _______ _fu~~~-~~cu.~_t!~· -~ - • .~ ,, ... ,11 •••.• ,.,,_,, .. ..... (~ .. ·~..>!JJ. 
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OPtNIÓN 

SE CURROS ESCRIBISE AGORA O MAJO 

Arriscándorne a repetirme, escribo estas refle, 
xións motivada, por un lado, por certas reac, 
cións ante o rneu último libro onde analizo, 
desde unha perspectiva de xénero, a ideolo, 
xía da poesía de E. Pondal. Segundo certas 
opinións, estes critetj.os serían contradictorios 
co nacionalismo. Por outra parte, o naciona, 
lisrno é a plabra clave na actualidade política 
do estado español e está creando enfronta, 
rnentos entre posturas por nós ben coñecidas. 

Considero que é o momento de perderlle o 
medo ao padre (estado español), de obri
garlle a que recapacite sobre o seu poder e 
se cuestione a súa identidade e as normas 
constitucionais polas que se define para 
conseguir unha igualdade, unha autonomía 
real. Recapacitamos sobre o que é Galiza, 
Cataluña, Euzcadi, facemos correr tinta e 
rnollarnos a pluma nas propias veas, corno 
Rosalía, para buscar a identidade. Creo que 
xa é hora de que definan o que é España e 
quen son españois, porque nos inclúen ou 
nos exclúen según Hes convir. 

Pero, tamén é o momento de mostrar a cara 
máis necesaria e xusta, rnáis solidaria e co
rrecta da nosa conciencia nacional. Porque o 
nacionalismo non ten boa prensa nos últimos 
tempos ao ser fonte de conflictos, motivo de 
enfrontamentos e de guerras e causa do terro, 
rismo. Demasiadas martes, excesiva dor por 
motivos étnicos, por ser de raza ou relixión 
distinta, por pertencer a distintas culturas. 

T ampouco creo que debamos abondar en 
argumentacións históricas á hora das rei
vindicacións. A historia serve para com, 
prender o por que chegamos ata hoxe, pero 
o futuro córnpre facelo a partir da realida, 
de actual. A historia non é unha moviola. 
Non podemos regresará Idade Media, can, 
do Galiza tiña os seus reinos independen
tes, e impedir a perda da súa soberanía po
lítica e todo o proceso de deterioro, de de, 
sarraigo e miseria que cliso se derivou. Non 
son os sucesos doutros tempos os que ava
lan as accións populares, senón a necesida, 
de e a vontade actual de transformación. 
Neste sentido, lonxe de mitos ou orgullos 
atávicos, a autodeterminación debería sig
nificar o máis conveniente, necesario e po, 
sible para Galiza hoxe. 

N este momento, máis que nunca, para que 
o nacionalismo cobre o seu valor, sexa res, 
petado e teña eficacia política ten que 
desembarazarse de todos os modelos irra, 
cionais, de todas as presuncións que poden 
conducir a extremos demófobos. Como xa 
teño suliñado noutros escritos, dentro das 
tradicións nacionalistas, incluída a galega, 
ahondan ese tipo de criterios. Cando a cul, 
tura se toma como unha relixión, unha mar, 
ca indeleble, un conxunto de dogmas ... ; 
cando os inimigos son os "outros" e a verda, 
de está no "nós", cando os outros son o ne, 
gativo, daquela o odio contra eles está xusti, 
ficado. Con estes criterios dogmáticos pro
móvense as guerras e os actos violentos. En 
realidade case todas as guerras son guerras de 
relixión aínda que logo aproveiten todas á 
industria armamentística e ao capital. O na, 
cionalismo, así entendido, está moi lonxe 
dos principios máis elementais de solidarie
dade que, por outra parte, son os que deberí, 
an predominar. 

Desde o nacionalismo non se pode andar, a 
estas alturas da historia, répetindo concep, 
tos decimonónicos; convertindo en mártir 
a un civilizado economista; facéndose vale, 
dores de tiranos, déspotas ou pensadores re, 
trógrados; reafirmando xenealoxías celtas 
ou suevas; valéndonos de estirpes incertas, 
pero certamen te reaccionarias ... Todo isto 
é algo que, adernais de ridículo, é tremen
damente irracional e inxusto. Non só é in-

f ~ .... t"' -, , 1 ; • '- t t ~. I l., , ,,_ 

MARIA XosÉ QVEIZÁN 

correcto politicamente senón tamén desde 
o punto de vista ético ou intelectual. 

Lonxe de posturas aristocráticas, somos, afor
tunadamente, producto da rnestizaxe corno a 
maioría da humanidade. Nesa mistura huma
na fomentouse a evolución e o progreso. De
sa rnestizaxe xorde o in-

se fose india quechua, berber ou extremeña. 
O peor sería que tivese que pronunciar os 
fermosos e queridos sons cargada cun balde 
de agua aos cinco anos ou levando no colo 
unha criatura esfameada. Non hai belidos 
sons saíndo dunha boca desdentada pola 
desnutrición. Non hai linguas harmoniosas 

en situacións de explo
tercambio cultural, a 
beleza artística, a rique
za intelectual. A pureza 
non existe. Isto é así 
non só desde a perspec
tiva biolóxica, senón 
tamén ideolóxica e éti
ca.¿ Quen pode asegu
rar que non tivo un an
tepasado cacique, usu
reira, negreiro, contra
bandista, explotador ... ? 
Unicamente somos res-

'O t" · S po ltlCOS 

tación e miseria. Ante a 
dor humana detense to
da beleza. 

nacionalistas deberían Pero, por outra parte, 
todas as linguas serven 
por igual para a comu, 
nicación e para seren 
expresión de cultura e 
de arte. ¿Que máis ten 
unha lingua que outra?, 
preguntaranse. ¿Por que 

esquecer para sempre os 
discursos que 

unicamente moven a 
,, . " automatas xestua1s 

ponsables da propia 
honradez, do propio 
comportamento. Ta-
mén o somos do futuro. A iso ternos que de, 
dicar o noso afán, conscientes de que, gracias 
ao esforzo de moitas persoas que nos precede
ron, disfrutamos hoxe de rnellor saúde e me, 
llor vida que antes. 

Para que o nacionalismo sexa asumible e 
defendible hoxe, debe basearse en crit~rios 

. de progreso e de xustiza social, debe mirar 
adiante e superar concepcións trasnoitadas. 
¿Que necesidade hai de apoiamos en pa, 
triarcas ou teóricos que non responden ás 
aspiracións actuais? ¿Que medos existen a 
camiñar sen parentela? 

Asumamos a orfandade, se é preciso, con 
dignidade. T emos un estupendo país con 
grandes recursos económicos, con climas 
benévolos, con terras vizosas rodeadas de 
mar, un mar surcado polos mellares rnari
ñeiros do mundo, unha terra con ríos e 
agua dabondo, o gran valor do futuro. Con 
intelixencia e boa xestión dará toda a ri
queza e prosperidade necesaria. Ternos un, 
ha cultura orixinada ao longo dos séculos, 
suxeita a todos os avatares, producto da co
lonización. E unha lingua, tamén con todas 
as marcas da nosa historia. 

Canto á lingua, desde logo, cómpre que os 
especialistas asuman os estudios linguísticos, 
as reformas, as normativas, etc., co enfoque 
máis correcto, pero políticamente interesa a 
normalización que, por suposto, exclúe a 
idealización. Persoalmente, polo meu traba
llo literario, gozo coas palabras e cos sons da 
miña lingua. Pero, racionalmente! non dei, 
xo de considerar que podía sentir o mesmo 

empeñamos, logo, na 
defensa do galego? A 
resposta é simple, é ob, 
via: porque é a nosa, 

porque é o resultado da nosa cultura, por, 
que nela expresarnos e matizarnos o noso 
xeito de entender a vida. A lingua galega 
non é nin máis fermosa, nin mellor, nin 
peor. Simplemente é. As xustificacións, se 
se fixan, xa son producto da inseguridade, 
da anormalidade. Ninguén ten que xustifi
car o seu nariz nin a cor dos seus ollos, nin 
nada que lle sexa propio. 

Agora ben, hai quen opina que para pro, 
gresar, para igualamos aos países máis de, 
senrolados debemos rexeitar a propia lin
gua e cultura e substiuíla por outras rnáis 
poderosas nos ámbitos mercantís e culturais 
ou roáis extendidas polo mundo. Ahí radi
ca preclsamente a trampa. Sabemos que 
esas posturas son producto da inseguridade 
e da alienación política. Resulta que é xus
tamente o contrario. Vexarnos. Alguén po
de argumentar: "O importante é o nivel de 
vida o benestar, o avance social. ¿Que im
porta a lingua e a cultura? ¿Para que reivin
dicar unha lingua rninorizada? Mellor esta, 
remos cunha lingua máis recoñecida como 
o castelán. Do que se trata é de comunicar, 
se con máis xente. O mundo de hoxe tende 
á unificación e se queremos integramos en 
pé de igualdade ternos que abandoar os no
sos típicos sons, etc. Hai que fuxir de ro, 
manticismos e adoptar posturas prácticas". 

En principio, estes argumentos parecen co; 
herentes, pero na realidade son unha fala, 
cía. En primeiro lugar, poucas persoas po, 
den falar castelán sen a pegada galega, sen a 
denominación de orixe. Se me apuran, aquí 
case ninguén fala castelán. Fálase unha 
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modalidade desa lingua que consiste en re; 
. cubrir un esquelete e nervos galegos (a sin
taxe, a fonética .. ) cunha fina pel de léxico 
castelán. A xente que fala esa "modalidade" 
delata deseguida unha procedencia que in, 
renta disimular. En segundo lugar, o verda
deiramente dramático é esa infravaloración 
da lingua do país, ese cambiar de lingua en 
favor do castelán, esa cesión, esa falta de 
confianza no propio, ese autoodio. Ahí ra
dican as dificultades psicolóxicas que lirni, 
taron o progreso na Galiza. As persoas que 
pretenden eliminar o conflicto e mostrarse 
como cidadás do mundo están cheas de pre, 
xuízos e ademais confunden desarraigo con 
cosmopolitismo ou universalismo. É xusta, 
mente o contrario. Para abrazar tendencias 
universais é preciso arraigar firmemente no 
propio e aprender a respetar outros arraigos. 

Non é, pois, un asunto de lingua, de mitos 
ou de folclore; non é a beleza da lingua, nin 
a tradición, nin a gaita, nin os celtas, nin os 
ferro.osos textos medievais, nin todos esas 
cousas, por moito que algunhas persoas lle 
concedamos valor. Se me apuran, podería, 
mos prescindir de todo iso. Porque o proble, 
ma non é a lingua en si, un conxunto de so, 
nidos, un sistema gramatical ... ; o problema 
é que o uso linguístico é un catalizador de 
algo máis grave: da inseguridade de mentes 
colonizadas, da falta de confianza, do autoo, 
dio. Iso, que se delata claramente na escolla 
da lingua, é a clave. Pero non é un asunto 
linguístico senón de índole mental. Men, 
tres iso non se supere, o noso país non pode 
mellorar. Por iso o nacionalismo segue a ser 
necesario. Cando deixe de existir conflicto, 
cando a xente non teña contradicións, can, 
do a situación estea normalizada, daquela 
xa non será necesario. Comprobarnos como 
non o é noutros lugares. Pero, hoxe en día, 
a única maneira de que a xente galega poi
da progresar e coller as rendas do país, é 
aceptándose e reafirmándose no que lle é 
propio. Coas raíces ben fumes. 

Pero, ¿que nacionalismo? Non un naciona, 
lismo atávico e insolidario; non un na, 
cionalismo irracional que se fundamente 
en dogmas, en esencialismos, en principio 
inamovibles. Predsase un nacionalismo de, 
mocrático que teña os ellos postos no futu, 
ro. Se hai razóns históricas e razón éticas 
para convencer á xuventude será se o na, 
cionalismo vai unido ás ideas de progreso, 
de xustiza social, de benestar da maiorfa. 

Os políticos nacionalistas deberfan esque
cer para sempre os discursos que unicarnen, 
te moven a autómatas xestuais. Deixar de 
falar de patrias, patriarcas, e demais poderí
os e mitos, mentres boa parte da xuventude 
vomita a súa desilusión nos soportais das 
zonas vellas das cidades, e outra sente a 
náusea ao conectar a canle de TV galega. 

A saudade é fermosa no fado e nos poemas 
decimonónicos. Hoxe, o desexable é que 
as/os políticas/os (o feito de que houbese un, 
ha proporción canto ao xénero sería un in
dicador de democracia e progreso social) fa, 
laran dunha Galiza do SJCXI, da modemi, 
dade, dos medios de comunicación, da me, 
llar xestión, das avanzadas técnicas, o ensi
no máis progresista, a xustiza rnáis dilixente, 
a sanidade rnáis eficaz e humana, as técnicas 
agrarias e gandeiras, para sacarlle o mellar 
producto a unha terra fértil a uns cultivos 
marinos especializados, etc. Que prometeran 
que o obxectivo primeiro dun futuro gober
no sería a formación das/os rnellores técni; 
cas/os e xestores para levar adiante ese pro, 
xecto de país. E veríamos á xente ben arrai
gada e ben orgullosa na súa terra cun amplo 
proxecto de futuro. Ese sería O Maio que lle 
gustaría que lle cantaran a Curros Enriquez 
de poder escribilo hoxe. • 
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Marcos Seixo 
'Blanco Torres era un galeguista de carpo enteiro' 

-0- CARME VIDAL 

NOS ANDEIS DAS LIBRARIAS ATÓPASE XA A PRIMEIRA BIOGRAFIA DE ROBERTO BLANCO TORRES (A NOSA TERRA) DIANTE DO ANO NO QUE SERÁ COMEMO

RADO NO O/A DAS LETRAS GALEGAS. O SEU AUTOR, O PROFESOR MARCOS SEIXO -NACIDO, COMO BLANCO TORRES, EN CUNTIS- LEVA BEN DE TEMPO IN

VESTIGANDO A FIGURA DO ESCRITOR E XORNALISTA ASASINADO NO 1936. DESDE A ASOCIACIÓN CULTURAL O ME/GALLO, DA QUE É FUNDADOR, PROMO

VERON DESDE HAI ANOS NUMEROSAS CAMPAÑAS PARA A RECUPERACIÓN DA SUA MEMÓRIA. O DIA QUE A ACADÉMIA DECIDIU COMEMORAR A BLANCO TO

RRES FOI UN DOS DE MAIOR LEDÍCIA PARA MARCOS SEIXO QUE ENTENDE ASI O RECOÑECIMENTO "DUNHA GRANDE OBRA E UNHA LICION VITAL DE ÉTICA". 

Vostede leva moitos anos re- nuaron as negativas e mesmo a mento e da nosa cultura, non ti- A sua militáncia máis obsesiva 
clamando a recuperación da DXPL baixou a cantidade. vese ningun recoñecemento na foi nas lrmandades da Fala, 
memória de Roberto Blanco vila na que nacera. A negativa que foi , contra o que se pensa, 
Torres a meío da asociación O seu traballo de investiga- serviu para que nos mobiliza- unha organización política des-
cultural O Meiga/lo. ción entón ven de lonxe? ramos ainda máis. Tomamos de os seus comezos. Foi no mi-

contacto con persoas de trans- litante no seu ideário e dos 
O primeiro coñecemento que ti- Comezamos daquela a recom- cendéncia na intelectualidade máis activos. A pesar de non 
ven del foi no meu tempo de pilar artigas, conseguir fotogra- galega e xuntamos máis de cen estar afiliado ao Partido Gale-
Faculdade, a raíz dunha refe- fias, recolleitar todo tipo de ma- sinaturas e o apoio dunhas cin- guista colaborou na campaña a 
réncia na Historia da Literatura terial e hoxe ternos un arquivo cuenta asociacións e colectivos. favor do Estatuto de Autonomia 
Galega de Carvalho Calero. Re- moi amplo sobre Roberto Blan- O certo é que remexemos un que viña reclamando en artigas 
parei no seu nome e decidin se- ca Torres. O libro que agora vi- pouco o siléncio que pesaba so- desde o 1916. 
guir a sua pista, tiña moito inte- mos de apresentar ten un claro bre Roberto Blanco Torres. 
rese en coñecer a história deste carácter divulgativo, é unha Defendía o ideário das lrman-
escritor que era, coma min, de aproximación, ainda que cunha Fala de Blanco Torres como dades e tamén, de forma es-
Cuntis. O primeiro paso foi po- manchea de dados novas, para un intelectual prestixiado no pecial, o do agrarismo. 
ñerme en contacto coa sua fa- dar a coñecer o alcance da sua seu tempo, cal é a sua verda-
mília, que me prestaron os seus figura a todo o público pero a deira dimensión? Hai duas persoas que o marca-
libros, e comezar a recompilar a investigación vai máis alá e de ron en profundidade. Vilar Ponte 
sua obra. Para min Orballo de feíto, no transcorrer deste ano Fóra da calidade da sua obra, que o levou ao terr~o das Ir-
media noite é comparábel coas farei un ensaio máis amplo so- para min o rasgo máis destacá- mandadas e Basílio Alvarez, ca 
mellares obras do vangardismo bre a sua obra. bel da sua personalidade é a in- que toma contacto na Habana, 
galega. Despois descobrin poe- corruptibilidade da que deu que lle inculcou para sempre o 
mas dispersos e conforme ian De O Meiga/lo partira tamén mostra en toda a sua vida. Foi agrarismo que logo desenvolve-
aparecendo os artigas agrama- unha campaña que buscaba o un home que puido vivir ben pe- ria en especial no xornal La Zar-
ba o Blanco Torres rebelde e apoío da intelectualidade para ro non o fixo porque a sua vida pa. Cando volveu de Cuba xa 
loitador que me foi cativando. que Blanco Torres fose come- foi de total entrega, sen se ven- veu predisposto para loitar ne-
Desde que criamos a aso- morado en Cuntis. der nunca a ninguen. A sua plu- ses dous frentes e asi o fixo até 
ciación cultural O Meiga/lo tive- ma nunca descansaba e foi in- que o mataron no 36. 
mas como obxectivo dar a co- A alcaldia de Cuntis contestou- cómodo tanto no biénio negro 
ñecer a sua figura e criamos un nos negativamente á nosa pro- da República como na loita tre- Na Habana comeza o seu tra-
certame literário ca seu nome. posta de poñerlle o seu nome a menda que tivo durante a dicta- ballo na prensa, trátase dun 
No comezo denegáronos todas unha rua ou á casa da Cultura. dura de Primo de Riberadesde xornalismo de axitación? 
as convocatórias e só no pasa- Nós lamentabamos que unha as páxinas da prensa. 
do ano recibimos 75.000 pese- persoa da importáncia intelec- Nel o xornalismo é unha nece-
tas da Dirección Xeral de Políti- tual de Blanco Torres, que mo- Ten unha traxectória política sidade expresiva, unha faceta 
ca Lingüística. Este ano conti- rrera na defensa do seu pensa- definida? que é incapaz de deixar de 
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exercer. Precisa dicer o que 
pensa e isa o leva a non ser 
comedido en moitos casos. Pa
sou pola cadea e por vários 
procesos xudiciais por ter ver
quido as suas opiniqns nas pá
xinas dos xornais. E por estar 
razón tamén pola que cámbia a 
cada pouco de cabeceira e de 
morada. Sempre di o que pen
sa e apoia as causas nas que 
acredita. 

Non chegou a militar no Parti
do Galeguista, pero, podemos 
talar nel como nacionalista? 

Ainda que non foi militante 
chegou a apoiar explicitamente 
ao PG, afirma que é un"cu de 
mal asento" pero recoñece o 
grandísimo labor que están a 
facer os galeguistas e non só 
no eido político senón máis 
ala. Podemos, no entanto, talar 
dun nacionalista de pes á ca
beza e así o deixou escrito nos 
seus artigos. Entende Galiza 
como unha nación que ten que 
ser recoñecida como tal e de
fende o federalismo como for
ma máis acaida de organiza-
ción. Ten por iso unha polémi--
ca no Faro de Vigo na que Jai-
me Solá o ataca por ser na
cionalista. 

Na sua biografía dá idea dun
ha vida de grande intensidade 
na que a face persoal semella 
mesmo descoidada. 

Porque foi unha vida de com
promiso na que incluso entre
gou a estabilidade económica 
e persoal aos seus ideais. 
Mesmo despois de casado 
cambiaba a miudo de cidade 
sen se plegar a unha vida có
moda. Cando tivo un cargo po
lítico, como foi como goberna
dor de Paléncia, aguantou pou
cos meses. Tamén lle ofrece
ron outros cargos que rexeitou 
porque preferia estar .no lado 
crítico que no institucional. 

O recoñecemento da Acadé
mia mudará o siléncio que pe
saba sobre a sua figura. 

Entendemos o recoñecemento 
non como traballo rematado se
nón como un ponto de partida. 
Non abonda con que agora 
saian várias publicacións e logo 
se esqueza de novo, como 
aconteceu con Pimentel, por 
exemplo. Vaise dar un cámbio 
na medida que se dará a coñe
cer a sua obra, sorprendente 
en especial no caso do xorna
lis mo pala sua actualidade e 
pala liña evolucionada que 
mantén na escrita, pero a nós 
gostarianos que o seu nome ti
vera preséncia no rueiro galega 
e que a sua obra aparecese 
nos textos escolares nos que 
até agora está ausente. 

Cre que a sua memória tirará 
por moitos outros asasinados 
polo fascismo que continuan 
esquecidos? 

Vai ser así. Sacar á luz a Blanco 
Torres vai significar erguer a 
memória de moitos outros como 
son Lustres Rivas, Xacinto San
tiago ou Xoán Xesus González, 
tamén de Cuntis e cuia obra es
tamos a recuperar. O feíto de 
seren asasinados, lonxe de ser 
motivo de homenaxe foi de si
lenciamento. Espero tamén que 
en todos os libros que saian so
bre eles se cante tamén como 
morreron, no caso de Blanco 
Torres de dous tiros na cabeza 
despois de pasar dous meses 
na prisión. Toda a sua vida foi 
unha grande lición de ética. • 
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N atas dun enviado especial que nunca chegou a 
embarcar: 

O calor é suportábel. Por deferéncia diplomática o ar acondi
cionado funciona. A cama ampla, con roupa limpa, a están
cia sen adornos pero acolledora, o baño completo e surtido 
<lesas pequenas causas que o fan imprescindíbel. O pixama 
raiado, a bata e as zapatillas seguian dentro da bolsa de viaxe. 

Suavemente pousou a palma da man esquerda sobre aquel 
carpo espido e comezou a agarimalo. A outra man estaba 
algo adoecida de tanto apretón desque pisaran terra. Sen
tiase inseguro, falto de forzas, e máis concentrado na axen
da de actos do dia seguinte que nos movementos das per
nas que se enlazaban nos seus muslos. Por riba o cuarto do 
lado déronllo a un bicasotanas que seguro ia escoitar os xe
midos que se aproximaban. N iso pensaba mentres procura
ba precipitadamente un preservativo que fara parte da doa
ción recolectada polo Centro Social de Melide. 
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o beizos, o desexo e a sensualidade. Tivo a impresión de 
que a persoa que o acompañaba non pasaba dificuldades 
alimentícias, tampouco lle falou da loita de clases nen in
sultou a nengun ianqui imperialista. Mellor. Odiaba ter 
que falar de política fóra das sesións plenárias. 

O rnellor amigo 

Espertou cun forte golpe e porta. Estaba só. Tiña a boca se
ca e volvia senter aquel arrepio do dia anerior cando tivo 
que aturar impasíbel un broncazo por algo que ademais 
non era da sua corilpeténcia. O famoso plano de informati
zación de Dositeo que o lia todo e confunde as subvencións 
aos centros galegas cos programas de concentración parce
lária. 

da revolución 
Houbo pouca conversa. A verdade era que estaba farto de 
tanta oratória e mesmo apreciaba aquel siléncio verbal, tan 
distinto aos discursos dos actos públicos. Falaban os corpos, 

No aeroporto José Martí, mentres descansaba do reparto 
das toneladas de axuda humanitária, viu pasar unha persoa 
da que lle soaba a cara. En México poderia perguntarlle de 
que se coñecian. De entrada tiñan en comun formar parte 
da representación plenipotenciária do xa para sempre tra
tado na história como heroi de Manatí.• 

Manifestación da FPG no Día da Pátria en Compostela. A.N.T. 

A FPG considera a Declaración 
de Barcelona un abrazo 
do BNG ás teses do piñeirismo 
-0- x.c. 

Finalizado o ciclo en Compos
tela de encontros entre BNG, 
PNV e CiU, a Frente Popular 
Galega ven de facer a sua aná
lise sobre os acordos "entre 
as tres forzas do nacionalismo 
acomodado á legalidade vixen
te". Nun comunicado asinado 
polo seu portavoz, Mariano 
Abalo, a FPG asegura non ter 
"nada en contra de que afon
den un dedo máis na autono
mia ou mesmo consigan re
formar a Constitución nun 
sentido de Monarquía federa
lista, de vena cepa carlista". 

A FPG fai a su análise sobre 
PNV e CiU para situar a análise 
desde a perspectiva dunha for
mación autodefinida indepen
dentista e marxista. "O PNV é 
membro fundacional da interna
cional cristiano-demócrata e a 
sua central, ELA, fundadora da 
Internacional Socialcristiá. O 
seu ideal social baséase na hu
manización e aceitación do ca
pitalismo e no cooperativismo 
de pequenos proprietários". 

Sobre Unió Democrática asegura 
que está enormemente influida 
polo Vaticano e o clero naciona
lista catalá e Convergéncia De
mocrática é valorada como "unha 
forza de carácter liberal, defenso
ra do capitaismo de forma aberta 
e, consecuentemente, contrária 
ao sistema público de Segurida
de Social e ás aspiracións da cla
se obreira catalana, á que se de
fronta sen ocultación. O seu po
pulismo arrastra masas e votos, 
pero non pode ocultar que está 

dirixido pola fracción nacionalista 
da patronal de Catalunya". 

O papel do BNG é analisado na 
sua evolución, "procede das for
zas galegas que non aceitaron a 
Reforma, non participaron nos 
seus pactos e votaron contra a 
Constitución e contra o Estatuto 
de Autonomía. Procede da vella 
UPG e do encentro, a partir de 
1963, entre o marxismo-leninis
mo e o independentismo gale
go. Procede da doutrina, asente 
en análises económicas e políti
cas de grande envergadura, que 
lle nega ao europeismo burgués 
amáis mínima intención de fa
vorecer ás camadas populares 
de Galiza e a máis mínima posi
bilidade de propiciar a autode
terminación da nasa terra". 

Para a FPG desta xénese antisis
tema teriase pasado ao piñeiris
mo, formalizado na sinatura de 
Declaración de Barcelona "o 
BNG homológase con PNV, CDC 
e UDC: aceita o marco constitu
cional e da UE. Máis ou menos 
trátase dunha involución: o regre
so ao primitivo PSG; ás doutrinas 
atlantistas, liberais e europeistas 
de Ramón Piñeiro e da Revista 
de Economía de Galiciéi'. 

Mariano Abalo iniste en que o 
acordo clarifica o panorama po
lítico, "a partir da Declaración de 
Barcelona os nacionalistas gale
gas teñen as suas opcións clari
ficadas: ou a política marxista e 
independentista que lle propón 
a FPG, ou a via de acomoda
ción ao sistema, desde o libe
ralismo e o europeismo, que lle 
oferece o BNG".+ 
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Aprobado polo Ministério de Meio Ambiente e subvencionado pala UE 

O Morrazo aplicará o plano alternativo 
a Sogama sen axuda da Xunta 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

O Conselleiro de Meio Ambien
te, Carlos Del Álamo afirmaba 
o pasado Mércores 28 no Par
lamento que o Plano de Xes
tión de Resíduos do Morrazo 
non receberá cartas dos fun
dos autonómicos porque se 
trata dun proxecto "pantasma" 
a efeitos admistrativos que 
non foi tramitado de acordo a 
Leí de Resíduos Urbanos. Os 
alcaldes nacionalistas de Can
gas, Bueu e Moaña defenden a 
legalidade do plano, que vai 
ser subvencionado pala UE 
nun 70%, e acusan ao Execu
tivo de boicotar calquer pro
xecto alternativo a Sogama. 

Frente ás declaracións do con
selleiro os alcaldes do Morrazo 
explican que o seu Plano foi 
aprobado polos Ministério de 
Meio Ambiente e Economia e 
Facenda e acollido á subven
ción de fundos FEDER o 9 de 
Agosto de 1996. Un ano antes, 
polo tanto, da Lei¡Je Resíduos 
de Gafiza (10/19~7 do 22 de 
Agosto) e máis de dous anos 
antes do Plano de Xestión de 
Resíduos de Galiza aprobado o 
24 de Setembro de 1998. "En 
nengun caso, como non podía 
ser doutro xeito, na citada nor
mativa se tala do carácter retro
activo", explir:a Xosé Novas, al
calde de Bueu e presidente da 
Mancomunidade do Morrazo 
nunha carta enviada ao Conse
lleiro de Meio Ambiente, Carlos 
Del Álamo, logo das suas decla
racións no Parlamento. 

"Estou convencido que o grave 
problema dos resíduos en Galiza 
non se resolve con maximalis
mos, intoleráncias e consignas de 
partido, senón partindo da idea de 
que ninguén ten a razón absoluta, 
e que as solucións teñen que ser 
plurais e acordes ao princfpio 
constitucional de respeito á Auto
n o mi a municipal" , sinala Xosé 
Novas Piñeiro. Na mesma liña o 
edil nacionalista engade que non 
se poden excluir a aqueles gover
nos municipais "que optaron por 
non queimar o lixo por entender 
que o que pode ser un bon negó
c i o para a empresa Unión 
Fenosa, ao amarrar aos concellos 
durante 25 anos, pode ser a ruina 
ambiental do noso país". 

Quen primeiro imcumpriu a Leí 
de Resíduos Urbanos, segundo 
os alcaldes de Bueu, Cangas e 
Moaña, foi a própria Consellaria 
ao "promover, autorizar e tentar 
impor desde fai dous anos unha 
empacadora en Vilaboa, ilegal 
atendendo ao plano de xestión 
de resíduos vixente até Setem
bro do 1998". 

Este plano de resíduos estabele
cia que en 1994, tiñan que estar 
en funcionamento 4 prantas de 
preparación de combustíbel, 36 
de transferéncia e unha incinera
dora central. "Pala contra hoxe 
en dia só existe unha empaca
dora que queren pechar, outra 
recén inaugurada que os conce
llos se resisten a utilizar, cun 

Carios del Álamo, Conselleiro de Meio Ambiente, no Parlamento galega. A. PANARO 

ponto de verquido incontrolado 
ao carón, e sobre todo cun gran
de verquedoiro en Cercada que 
din que é provisional e ao que 
se conduce todo o lixo que pasa 
polas empacadoras. A isto chá
manlle cumprir", sinala Novas. 

O presidente da Mancomunida
de explica que co seu plano os 
concellos do Morrazo só preten
den reducir, reutilizar e reciclar e 
lembra que Estados Unidos só 
queima o 8% dos seus resíduos. 
Asimesmo comenta que o forno 
de leito fundido circulante de Cer
ceda é totalmente experimental 
porque non existe en Europa 
nengunha instalación para quei
mar o lixo desas características. 

O Conselleiro 
coñece o plano 

Pésie a intervención de Del Ála
mo no Parlamento, na que afir
maba descoñecer o Plano do 
Morrazo, en várias ocasións á 
Consellaria tivo acceso ao pro
xecto. En Outubro de 1996 os 
alcaldes dos concellos de Marin, 
Bueu, Cangas e Moña e a sua 
equipa técnica entrevistáronse 
co conselleiro Palmou, o presi
dente de Sogama e os técnicos 
da Consellaria para talar da po
s i bi lid ade de confluéncia dos 
dous planos. Daquela entrega
ron unha memória sobre o Pla
no de Xestión de Resíduos do 
Morrazo e da cuantiados recha
zos do proceso. 

"Despois das Xornadas do Lixo 
de Galiza celebradas en Xanei
ro deste ano -sinala Xabier 
Abalo, alcalde de Moaña- nos 
próprios meios de comunicación 
se recolleron as felicitacións ao 
noso Plano por parte do Director 
Técnico de Sogama. O 7 de 
Abril celebrouse unha nova en
trevista entre Del Álamo, os al
caldes da Mancomunidade e a 
sua equipa técnica. "Daquela ta
lamos novamente do noso Pla-

no, da Ecorrota, e voltamos en
tregarlles a documentación - in
forma Novas. Tamén acorda
mos construir comisións técni
cas para a colaboración dos 
dous proxectos. Ainda estamos 
esperando", comenta Novas. 

Asimesmo o 3 de Abril solicitaron 
da Administración que a experién
cia piloto de recollida selectiva se 
fixese no Morrazo por ser o único 
Plano no que este proceso forma
ba parte da xestión do lixo. Tres 
meses despois a Consellaria en
viou a resposta na que denegaba 
a solicitude. Dous meses antes, o 
17 de Febreiro deste ano, a re
querimento da Consellaria, a 
Mancomunidade remitiulle ao 
Servizo de Xestión de Resíduos 
un amplo informe da sua alternati
va para que fóra incluida no Plano 
de Resíduos de Ga/iza. "Pésie a 
que durante a primeira exposición 
do documento da Xunta e a defi
nitiva houbo alegacións para que 
quedara explicitamente recollida a 
financiación do Morrazo, a Con
sellaria pechouse en banda in
cluíndoo xenericamente como tra
tamentos loca is de valorizacióri', 
engade o alcalde de Bueu. 

Pésie a negativa do conselleiro 
a que o Plano desta comarca 
receba calquer partida econó
mica da Xunta, a Mancomunida
de xa manifestou que seguirá 
adiante co proxecto. "Está moito 
máis avanzado e peñerase a 
funcionar antes que o da Xun
ta", sinala Abalo, quen tamén 
comenta que o plano da Admi
nistración autonómica tivo que 
ser modificado e imitar ao do 
Morrazo para poder recibir fun
dos da U E. "O que fixo o PP foi 
copiar o noso e sumarlle no últi
mo escalón a incineración", en
gade. O seu proxecto está pre
supostado en 670 millóns de pe
setas dos que a UE subvencio
na o 70%. O 30% restante apor
tarano os concellos através dun 
crédito de 213 millóns. + 
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En Caixa Galicia pagará 

Pts./Mes por millón. 

E só 12 cotas ó ano 
para deixar tranquilas 
as súa pagas extras. 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Os partidos estatais contra a proposta do BNG de incluir a defensa do idioma nos estatutos asturiano e castelán 

'PP e PSOE non queren admitir 
que en Taramundi ou en Vilafranca falamos en galego' 
*A. ESTÉVEZ 

No colexio de Ponte de Domingo Flórez, no Bierzo, impartíase 
até este curso unha clase optativa de galego. O delegado de 
Educación de León xustiticou a eliminación da materia por non 
haber demanda este curso. Pais e alunos contradino mobilizán
dose e arrincándolle a promesa de que para o vindeiro ano vol
tará a impartirse a matéria. Os galega-talantes do Bierzo e de 
Asturias sinalan que o idioma está desprotexido. O pasado 28 
de Outubro PP e PSOE botaban abaixo na comisión constitucio
nal do Congreso as emendas do BNG aos estatutos de Castela 
e León e Astúries para protexer o galega nas zonas que se tala. 

"O problema é que estes últi
mos anos hai grupos de peque
nos que veñen ao coléxio da vi
la falando galego, e que ato
pan? O de sempre, son mergu
llados no castelán sen remédio. 
E se reivindican, a respostas 
que receben é qu~ o orzamen
to para educación é pouco, que 
faltan profesores, que falta ma
terial. .. e que non se pode pedir 
unha asignatura máis", comen
ta Marisa Cela, que pertence a 
un colectivo de defensa do ga
lega en Vilafranca do Bierzo. 

"Nos institutos téñeno máis fá
cil porque contemplan matérias 
optativas e se recollen sinatu
ras, poden poñerlle un profesor 
de galega. De feito, é o que 
están facendo nalguns intitu
tos", comenta Marisa, quen en
gade que "o 
que habia 
que facer co 
delegado de 
Educación é 
metelo nun
ha escala de 
pequenos 
para que vi
se que idio
ma talan e 
como se en
tanden entre 
eles". 

ción para o "galega-asturiano", 
como o denominan. "Pero é un
h a lei de segunda categoria, 
non se cumpre nen concreta 
cales son as medidas", pontua
liza Benigno. 

"Algunhas organizacións e par
tidos apóntanse a un asturia
nismo mal entendido que ex
clue a defensa do galego, co
mo é o caso de IU. A defensa 
do asturiano ten posturas tan 
contrárias, que moito menos se 
preocupan polo galega", sinala 
este membro da Mesa polo Ga
lega, asociación que edita pe
riodicamente unha publicación 
na que expoñen as suas reivin
dicacións. 

Perta de 100.000 persoas de 
fala galega viven nas zonas 

En Astúries 
tamén rece
beron con 
decepción a 
postura do 
PP e PSOE 
de non apoiar 
as enmendas 
do BNG. ''Es
tamos á es
pera do acon-

máis occi
dentais de 
Asturias e 
León, consi
derad as · 
non galegas 
administrati
vamente. O 
Parlamento 
de Castela e 
León ven de 
enviar o seu 
proxecto de 
Estatuto ao 
Congreso e 
nel retírese 
ao galego 
como unha 
modalidade 
lingüística do 
Bierzo e A 
Seabra. 
Francisco 
RodrígtJez, 

Marisa Cela, de Vilafranca da Bierzo, reseña a 
importáncia da recollida de sinaturas nos ins· do BNG, con
titutos a pral da galega. A.N.T. sidérao "into-

. teza o Xoves 
12 cando o debatan en profundi
dade no Congreso, pero os parti
dos estatais non cambiarán de 
postura", sinala Benigno Fernán
dez, da Mesa do Galega en As
túries. Quéixase de que o seu 
idioma depende do voluntariado 
de quen imparte e quen acude 
ás clases de galega. 

"Nos dez anos que levamos na 
loita polo galega, vemos que 
non hai avances ainda que a 
reivindicación pasase ao plano 
político. Aos partidos estatais 
cústalles admitir unha realida
de, que é que en Taramundi, 
na Veiga etc fálase galega .. e 
son capaces de alegar barbari
dades para non recoñecelo", 
comenta Benigno. Reseña este 
galego-falante que a recente 
Lei de Promoción do Asturiano 
contempla medidas de prote-

....... 

lerábel. Mália 
que o Congreso xa aprobara 
unha proposición non de lei pa
ra coordinar acións coa xunta 
de Castela e non marxinar aos 
galego-falantes, desta volta o 
PP e o PSOE rexeitaron ás 
emendas ao estatuto autonó
mico castelán. 

Os galegas do Bierzo e das co
munidades pertencentes a As
turias están pendentes do que 
discutan no Congreso o vindei
ro 12. "Aqui non hai ninguén 
contrário a que se potencie o 
galego e, os casos que se dan 
son os mesmos que poden pa
sar na Coruña ou en Vigo", di 
Marisa Cela. Pala sua parte, 
Benigno Fernández resígnase 
de má gaña a depender dos 
políticos e comenta que "se hai 
que chegar ao Tribunal Consti
tucional iremos".• 

r •• ~ • '•, ·, .... , ' 

A.N .T. 

Unha cooperativa denúncia ao Rexistro Mercantil 
da Coruña por rexeitar as suas contas en galego 
O xerente da cooperativa O 
Mellar, Anxo Cristobo Funguei
riño, apresentou sendas recla
macións ante o Valedor do Pa
vo e o Rexistro Mercantil da . 
Coruña, pala negativa deste 
último organismo a aceptar o 
balance anual da empresa en 
galega. Tras depositar o infor
me das contas da empresa a 
finais de Xullo, recebeu unha 
notificación asinada por Xosé 
Ignacio García Moratilla na que 
se lle exixia a tradución ao 
castelán das mesmas. Baseá
base a exixéncia na cooficiali
d ad e dos dous idiomas, na 
competéncia exclusiva do Es
tado en materia de lexislación 
mercantil e no regulamento in
terno do rexistro que exixe o 
castelán nos documentos. 

A atitude do rexistro mercantil 
da Coruña respeito do galega 
xa foi denunciada no Congre
so dos Deput~dos polos parla-

~ , ,. f • ,,. • , , 
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mentários do BNG . en situa
ción semellante á cooperativa 
O Mellar, atópanse as contas 
da editorial Laiovento. Anxo 
Cristobo Fungueiriño alega 
que no Estatuto de Autonomía, 
ademais de considerar o gale
go como a língua própria do 
páis, estabelécese que "os no
tarios e rexistradores da pro
pried ade e mercantís serán 
nomeados pola comunidade 
autónoma, en conformidade 
coas leis do Estado" e engá
dese que "nestes concursos e 
oposicións será mérito pre
ferente a especialización en 
direito galega e o coñecemen
to do idioma do país". 

Lembra o xerente da coopera
tiva que os documentos bilin
gües dos rexistros públicos 
poden ser inscritos na lingua 
"que indique quen apresenta o 
rexistro" e que "os interesados 
que se dirixan aos órganos de 

Administración Xeral do Esta
do con sede no território dun
ha comunidade autónoma po
den utilizar tamén a língua 
que sexa cooficial nela". O re.
xistro mercantil da Coruña, 
ademais de non aceptar os 
documentos en galega, cont
nua empregando o topónimo 
de xeito incorrecto. 

En Facenda 
xa falan en galego 

Os interesados en coñecer co
mo se atopa o proceso da devo
lución de cartas da Axéncia Tri
butária, xa poden obter respos
tas en galega. A decisión foi to
mada despois de que o BNG en 
Madrid denunciase a discrimi
nación e reclamase este direito 
ante o secretario de Estado da 
Facenda e o director da Axén
cia Tributária. Até agora este 
servizo de información funcio
naba en castelán e catalán.+ 

- 1 - •. ' • - • t - 1 
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NORMALIZACIÓN tINGÜÍSTICA 

Enrique Monteogudo, á direita, responsábel do Arquivo de Planificación e Normalización do Consello, criticou a pasividade institucional. A. PANARO 

Asume as demandas das equipas de normalización frente á Administración 

O Consello de Cultura critica o estancamento do galego e a 
precariedade de meios para a normalización 
-0- P. CASTRO 

O proceso de normalización apenas ten avanzado desde 
1993, ano no que se celebrou o primeiro encontro sobre nor
malización do Consello da Cultura. Esta é unha das princi
pais conclusións ás que chegaron os asistentes á segunda 
edición destas xornadas. Frente á defensa do bilingüismo 
harmónico e aos esforzos institucionais aos que se reteriron 
os representantes da administración, os distintos ponentes 
avallaron a precarledade de meios materiais e humanos cos 
que contan os técnicos. Pola sua banda, a Coordenadora de Tra
balladores da Normalización Lingüística (CTNL) apresentou un
ha proposta que foi asumida polo próprio Consello de Cultura. 

Arredor de 200 persoas -120 
matriculados- asistiron aos JI 
Encontros para a Normalización 
Lingüística celebrados no Con
sello da Cultura entre os dias 
28 e 30 de Outubro. Unhas xor
nadas que contaron coa partici
pación de técnicos de normali
zación galegos e cataláns, re
presentantes da administración 
e de institucións como a Real 
Académia Galega ou o Instituto 
Ramón Piñeiro. 

Se algo quedou patente nestas 
segundas xornadas é que trans
corridos cinco anos desde que 
se celebraron as primeiras, en 
1993, non se produciron gran
des avances no proceso de nor
malización. Henrique Monteagu
do, responsábel do Arquivo de 
Planificación e Normalización do 
Consello destacaba que "lamen
tabelmente as conclusións ás 
que chegamos son idénticas ás 
que se chegara daquela". Mon
teagudo resaltou só pequenos 
cámbios produto da posta en 
práctica dalgunhas das propos
tas, como a criación do servizo 
de Terminoloxia ou o traballo 
que desenvolveu o Seminário 
de Sociolingüística. 

Ampliando as conclusións do 

93, os asistentes acordaban 
demandar a consolidación dos 
servizos de normalización lin
güística existentes -necesários 
para promocionar o uso do ga
lega- e a ampliación do seu nú
mero, "asegurándolles a debida 
dotación persoal, económica e 
de equipamento e unha posi
ción idónea no organigrama 
institucional, garantíndolles o 
apoio das institucións corres
pondentes". 

Esta petición contrastaba coas 
afirmacións realizadas, no acto 
de clausura, polo Director Xeral 
de Política Lingüística, Manuel 
Regueiro T enreiro, quen resal
tou a existéncia de servizos de 
normalización nas administra
cións locais, en aplicación da 
Lei de Uso do Galega aprobada 
no ano 1988. 

Papel da administración 

A intervención de Regueiro 
Tenreiro serviu para coñecer as 
perspetivas defendidas pola Di
rección Xeral que dirixe. Neste 
sentido, desde Política Lingüís
tica enténdese que a Xunta de 
Galiza debe "colaborar no ne
cesário a favor do uso normali
zado da língua" e atender, por 

Alternativas unha banda, ao labor que reali
cen "as avangardas, que deben 
ser as que definan as liñas e 
transmitan as inciativas" e pola 
outra, á incentivación. Ese la
bor corresponde, 

Frente aes aspectos destaca
dos por Manuel Regueiro Ten

reiro ou os sina
lados polo con

segundo Reguei
ro, ás institu
cións, para que 
se fagan respon
sábeis do proce
so de normaliza
ción . Ademais, o 
Director Xeral fi
xo unha especial 
defensa da nor
mativa oficial, si
nalando que pa
ra que se mante
ña e favoreza o 
uso do galega 
"hai que respei
tar as normas or
tográficas". 

A expansión do 
uso do galega, 
non sé contradi, 
segundo o con
selleiro de Xusti- · 
za, Xesús Pal
mou, encarrega
do de inaugurar 
as xornadas, co 
"bilingüismo lim-
po e harmónico". 
Unha afirmación 
que suscitou xa 
na primeira xor-
nada dos encon-
t ros a polémica 

O D-irector 
Xeral de Política 
Lingüística, 
Regueiro 
Tenreiro, 
defendeu a 
norma oficial e o 
"bilingüismo 
limpo" pero 
esqueceu a 
planificación, o 
diálogo e a 
mellara de 
orzamentos 

selleiro de Xusti-
za, os técnicos 
presentes nas 
xornadas con
cluian na necesi
dade de elaborar 
un programa glo
bal de normaliza
ción lingüística 
consensuado e 
coa participación 
dos sectores im
plicados. Pela 
sua banda, Hen
rique Monteagu
do cuestionaba o 
posicionamento 
institucional indi
cando que "aquí 
cando se fala de 
dar participación 
de abaixo a arri
ba, desde a ad
ministración res
póstase que eso 
provocaria o ca-
os e que as ini
ciativas hainas 
que levar desde 
arriba. Pola con
tra, cando se fala 
de que as inicia
tivas de base 
precisan dunha 
orientación e un-

nas seguintes intervencións. De 
teito, Anxo Lorenzo, do departa
mento de Filoloxia Galega da 
universidade de Vigo, recurriu, 
para r~spostar ao discurso de 
Palmou, ao mandato do Estatu
to que abriga aos poderes públi
cos a prómocionar o galega en 
todos os ámbitos. 

ha coordenación, o que se res
posta é que hai que ser máis 
flexíbeis". 

Na alternativa proposta pala 
CTNL e apresentada polo seu 
presidente, Valentín Garcia Gó
mez, na mesma mesa na que 
interviñan os representantes da 

administración, recóllese a ne
cesidade de centralizar e unifi
car os esforzos de cara a me
llorar os resultados po proceso 
de normalización. A vista dos 
problemas e caréncias cos que 
se enfrontan os servizos lin
güísticos -onde existen- pro
ponse elaborar un modelo or
ganizativo no que se teña en 
canta, entre outros aspectos, a 
importáncia do papel que ten a 
administración local no proceso 
normalizador. 

Destácase a necesidade de pór 
en marcha un programa global 
para todo o território, que cubra 
as necesidades de todos os 
concellos en matéria de norma
lización e que permita avanzar 
no proceso de galeguización en 
todo tipo de entidades, desde a 
administración até empresas 
ou asociacións. En todo caso, 
sinálase a importáncia de aten
der, no deseño e aplicación de
se modelo en cada zona, ás 
suas especificidades sociolin
güísticas. 

Para rendabilizar os recursos 
existentes, artellar ese modelo e 
aplicar critérios unificados, a 
CTLN aposta pala criación dun 
consórcio, do que dependan os 
servizos lingüísticos e con órga
nos de decisión nos que partici
pen a administración autonómi
ca e local. Para estabelecer a 
distribución xeográfica, Garcia 
Gómez tala de aproveitar a es
trutu ra comarcal, frente á pro
posta do presidente da Feqera
ción de Municípios, Xulio Alva
rez Núñez que defendeu o pa
pel das deputacións "de cara a 
paliar as dificultades coas que 
se atopan os pequenos e me
dianos concellos". • 
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De esquerda a direita, Vitória Quirén (CCOO), Lourdes Leite, (sindicalista da CGTP por1uguesa) e Maria Reza, da CIG, quen fixeron 
públicas as conclusións do IV Encontro Sindical. A.N.T. 

Reclaman máis mulleres negociando convénios no 1v Encentro Sindical en Vigo 

Só unha muller traballando nos estaleiros 
e 11 encargadas de 102 no Corte Inglés 
-e>- A. ESTÉVEZ 

"A negociación dos convénios é un marco que ternos que utilizar 
para introducir cámbios que melloren a situación das mulleres 
nas empresas". Esta foi unha das conclusións á que chegaron as 
participantes do IV Encontro Sindical da Muller, que se celebrou 
en Vigo os dias 2 e 3 de Novembro, organizado polas secretarias 
de UGT, CCOO e CIG, e que se centrou especialmente en tres 
sectores: metal, sanidade e comércio. Ao tempo que neste fo
ro se debatian medidas de acción positivas para o emprego fe
minino nestas xornadas, o concello do Porriño restaba pontos 
a unha aspirante a telefonista municipal por atoparse preñada. 

Unha das asistentes ao encon
tro recomendaba que na vindei
ra conmemoración do anivers3.
rio da Constitución se lles en
viase tanto a empresários co
mo a responsábeis institucio
nais unha tarxeta co texto do 
artigo 14 para lembrarlles que 
non está permitida a discrimi
nación por razóns de sexo. 
"Considerar o embarazo como 
unha minusvalia, no momento 
no que ademais se están fa
cendo políticas a favor das mu
lleres preñadas, en que cabeza 
cabe?", comenta Vitória Qui
vén, de CCOO, quen engade 
que "máis grave en canto esta
mos a talar da administración 
pública, que deberia ir na cabe
za das medidas positivas para 
o emprego da muller''. 

As recentes medidas lexislati
vas que asumen o custe da se
g u ridade social para que os 
empresários cubran a baixa 
maternal cun novo emprego pa
decen, segundo se puxo de 
manifesto neste encentro, dun
ha grande indefinición. "Hai que 
concretar un marco legal que 
elimine as trabas para a muller, 
demandar formación axeitada, 
hai que abrigar a cubrir as bai
xas por maternidade, subven-

cionar a contratación indefinida 
para as mulleres con cargas fa
miliares non compartidas, defi
nir exactamente que é o acoso 
sexual e estabelecer unha rede 
de garderias que axuden a mu
ller a desenvolverse no ámbeto 
laboral". Asi expuxo Begoña 
Bastos, da UGT, as alternativas 
das que as sindicalistas fan 
causa comun. 

Os carriños das car1eiras 

Na análise do sector do ·metal 
saiu un dato significativo a relo
cir: nos estaleiros de Vigo só hai 
unha muller traballando. "Xa 
non se pode poñer de excusa a 
forza física porque hoxendia a 
tecnoloxia existente permite que 
traballos pesados sexan realiza
dos dun xeito máis saudábel. 
Na memória está o caso das 
carteiras, que exixiron o uso dos 
carriños de rodas nas vilas e ci
dades para facer o reparto. Ao 
princípio, os carteiros ríanse e 
finalmente acabouse impoñendo 
o carrito porque era lóxico", si
nala Vitoria Quivén. 

A categoria laboral é outro dos 
obstáculos que atopan as mu
lleres dentro da empresa, se
gundo sinalaron no encontro. · 

Grandes Armacéns, como El 
Corte Inglés de Vigo, con 1.200 
traballadores, ten 102 mandos 
intermedios, dos que só once 
son mulleres. "O mesmo acon
tece neutros sectores que son 
tradicionalmente ocupados por 
mulleres, como a Sanidade. 
Non ternos nengun director de 
hospital muller e, si en troques, 
hai xefas de enfermeiras. Ten
do en canta que os homes se 
incorporan máis tarde a este 
sector, é totalmente inxusto que 
as mulleres sexan as que ocu
pen categorias laborais inferio
res cos salários máis baixos", 
sinala Maria Reza, da CIG. 

Acompañadas por Lourdes Lei
te da Uniao Sindical de Braga
CGTP, as sindicalistas concluí
ron o encentro coa preocupa
ción dos datos do desemprego 
do mes de Outubro na provín
cia de Pontevedra, que sinalan 
que 974 mulleres máis encón
transe no paro. A necesidade 
de estar presente nas nego
ciacións dos convénios tópase 
coa realidade- de que os comi
tés de empresa están formados 
por homes, incluso en fábricas 
con maioria de emprego femini
no. "Sabemos que os nasos 
compañeiros non caen na can
ta moitas veces de que hai rei
vi ndicaci óns que nos afectan 
directamente, pero para isa se 
criaron as secretarias da muller 
nos sindicatos. Agora coas elei
cións sindicais no horizonte, te
rnos que esforzarnos máis e 
amasar que a política a pral da 
muller é transversal. De calquer 
xeito, para unha muller é difícil 
ser delegada sindical pola do
ble responsabilidade á que está 
sometida'', comentan.+ 

Governar Euskadi 
MANUELCAO 

Os resultados das eleicións do 25 de Outubro de 1998 para 
o Parlamento Basca saldáronse cun claro trunfo do na, 
cionalismo que tivo que aturar unha campaña moi ruidosa, 
con grande abundáncia de medios escritos ou audiovisuais. 
En realidade, todos consideraban que se trataba dunhas 
eleicións chave para o futuro de Euskadi debido á Declara, 
ción de Lizarra e á trégua terrorista. O resultado de 4¡,34 
para os nacionalistas ratifica o peso maioritário dunha ma, 
sa de votantes que coñece as súas preferéncias e sabe face, 
las valer no momento e lugar axeitado. As posilibades do 
PNV á hora de formar goveno son várias non tendo que 
descartarse, en última instáncia, unha alianza dos naciona, 
listas. Mais, na realidade, un pacto a tres bandas, incluíndo 
un partido de ámbito estatal como pode ser o PSOE, pare, 
ce ser a opción con máis posibilidades. Só indicar o incom, 
prensíbel que resulta o desencontro eleitoral de PNV e 
EA, significativamente gravoso á hora do reparto dos esca, 
nos, segundo a lei eleitoral, denantes de indicar algúns 
apontes da realidade económica e social do País Basca. 

A actual CCAA do País Basca é unha área económica de 
7 .261 km2, cunha povoación que supera os 2 millóns de 
habitantes dos que a maioria están na província de Vizcaia. 
As institucións próprias do País Basca deciden e controlan 
os principais resortes da economía pública de xeito que De, 
putacións Forais, Governo Basca e Concellos son os xesto, 
res e responsábeis do uso dos recursos públicos na sociedade 
basca. O poder económico do Estado Central é máis ben 
simbólico senda as competéncias relacionadas coa Seguri
dade Social, as derivadas da súa própria existéncia como 
axente institucional exclusivo en matéria de política exte, 
rior e comunitária xunto con certas decisións en matéria de 
investimentos suprarexionais as que poden influír na vida 
social e económica vasca. As organizacións empresariais e 
sindicais teñen un forre compoñente basquista. Así, os sin, 
dicatos ELA e LAB acadan a maioria na representación dos 
traballadores mentras que o empresariado non é especial
mente belixerante en matérias de tipo político, senda o 
PNV un dos interlocutores máis privilexiados. Nótese que a 
economía do País Basca está claramente orientada cara o 
exterior, de xeito que a dependéncia do mercado español, 
como demandante dos seus produtos, é rnoito menor que, 
poñamos por caso, no caso catalán. Tanto pola viadas ex
portacións como das importacións gañan terreo as relacións 
coa UE nas que se obtén un saldo favorábel mentras con 
España este saldo é deficitário. De todas formas arredor do 
60% dos intercámbios realízanse con España. 

A economia do País Basco está 
orientada cara o exterior, de 
xeito que a dependéncia do 

mercado español é menor que 
no caso catalán. 

As competéncias das institucións vascas abarcan cada vez 
rnáis aspectos da vida económica e social de Euskadi. O siste, 
rna de concerto económico dota de autonomía financeira ao 
país, ao tempo que se introduce progresivamente o uso do 
euskera, contrólase a orde pública, etc. En suma, Euskadi é 
unha sociedade cun rnoi alto grao de autonomía que se go
vema a sí mesma e que recoñece a súa pluralidade pactando 
o governo nas institucións desde hai moitos anos. Convén 
observar, finalmente, que a radicalidade de HB refírese, sobre 
todo, ao tema nacional e menos ao económico e social. + 
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A auséncia de lib~rdade si~dical provoca o descontento dos traballadore?· fi) 
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O sindicato amarelo de Citroin 
» 
@ 

@ 

* 'Nunca me * 
* 

logra o 88% dos votos no turno dos eventuais e 
% descubriron' e 

* 

-0- MANUEL VEIGA 

Ten cuarenta anos e saiu de
primido das eleicións sindicais 
na sua empresa, Citroen. "Qui
xen darlle o cambiazo, pero os 
do amare/o viñeron canda min 
até a turna. Tiven que votar 
por eles". Xosé (nome fictício 
deste traballador eventual) é 
un exemplo común do que su
cedeu o pasado Venres, 30 de 
Outubro, nas eleicións da fac
toría automobilística viguesa. 

De 8.650 votos emitidos, o sin
dicato da empresa (SITC), lo
grou 5.933 votos. UGT quedou
se en 1.058 votos, dous máis 
que a CIG. CCOO conseguiu 
505 papeletas. Con este resulta
do os amare/os revalidan a sua 
maioria no comité de empresa; 
UGT perde un delegado, que
dando en cinco ; a central na
cionalista mantense nos cinco 
que xa tiña, despois de incre
mentar levemente os seus votos 
e Comisións baixa en votos e en 
delegados, consecuéncia en 
parte da división interna que 
provocou a presentación dunha 
candidatura da CGT que sen 
embargo non logrou o 5% nece
sário dos votos para ot=ter re
presentación. 

O incremento de votos do sindi
cato patronal surprende en princí
pio, tendo en canta que os traba
lladores votaran maioritariamente 
en contra do último convénio e 
que unha boa parte participara 
nas mobilizacións do pasado 
mes de Marzo. Daquela os traba
lladores demandaran a supresión 
da xornada dos Sábados e a cria
ción doutro turno con novos tra
ball adores contratados. Foron 
precisamente estes últimos, os 
que provocaron agora o incre
mento do SITC, dado que o seu 
carácter eventual convertiunos en 
·vítimas propícias da presión dos 
encargados da empresa. 

,,, 

A.N.T. 

A proclividade dos novas traba
lladores á central nacionalista, 
coñecida polos mandos da fac
toría, levou a unha etapa prévia 
ás eleicións ·de fortes presións 
individuais. "Xa sabes o que tes 
que facer se queres quedar 
aquí'', pode ser o arquetipo de 
mensaxe-ameaza que con máis . 
insisténcia se ouviu. 

Dous mil seiscentos 
traballadores en precário 

O resultado foi o de dúcias de 
eventuais acudindo en grupo ás 
mesas de votación, tomando 
sempre as papeletas dos expo-

sitores á vista e sen entrar nun
ca na cabina que garante o voto 
secreto. No turno de noite, no 
que a proporción de eventuais é 
maioritária, o sindicato amarelo 
logrou o 88% dos sufráxios, ca
se un 30% por riba do resto· dos 
turnos. A factoría canta en total, 
na actualidade, con 2.600 traba
lladores con contrato precário. 

Os_ portavoces das centrai.s de 
clase non deixan de recoñecer 
que a situación familiar dos tra
balladores má.is novas e a ele
vada taxa de paro, facilita a la
bor represiva da empresa, ao 
tempo que insisten en que o tra
ballo sindical vai continuar e en 
que o resultado eleitoral non en-' 
cobre o forte descontento coas 
actitudes da empresa que aniña· 
nun sector maior.itário dos em
pregados. 

A falta de liberdade sindical dá 
por veces lugar a paradoxas ca
se humorísticas. Entre alguns 
traballadores comentábase o ca
so de vários eventuais despista
dos "que ian votar polo amarelo, 
pero como non se enteiraban de 
cal é a práctica habitual foron co
llera papeleta á cabina. O encar
gado anotounos na lista para 
q_ue non lle renoven contrato".+ 
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"As mesas de votación 
están tradicionalmente 
organizadas para 
grupos pequenos", co-
menta un xubilado, que 
ainda así · prefire non 
dar o seu nome. "Na 
miña sempre eramos 
cincuenta, dos cales 
trinta tiñamos carné do 
sindicato amarelo. Sa-
biase o número porque 
o membro do SITC que 
pide as cuotas e que 
moitas veces coincide 
co encargado, viña alí a 
cobralas persoalmente. 
Eu votaba pola CIG. 
Dos trinta eramos catro 
os que lle dabamos 
sempre o cambiazo. 
Nunca nos 
descubriron". 

A este veterano da mul-
tinacional francesa 
chámalle con todo a 
atenci'ón "o estarzo 
que poñian os xefes en 
descobrir o nome 
daqueles catro que lle 
fallaban. Pasaban un 
traballo moi grande, 
coma se fose algo fun- . 
damental para a 
marcha da empresa".+ 

IGNORANCIA E PRECONCEITOS_ 
SOBRE O ACORDO DE B.N.G., P.N.V. EC.iU. EN POLÍTICA FISCAL 

máxima qu 
r La entre ignoráncia atrevimento. 

a Declaración de Barcelona m r eu, co
m r p ta pri ritária de d o PP e o 
P OE, c m zo dunha campaña de r con
qui ·ta mediática da "España pátria común e 
indivi (bel", o Acordo de Gasreiz orixinou 
algunh reaci n mái e pccífica , a re pei
t d temáticas parciais comidas no mesmo, 
pcr n n p r i o menos reveladoras. 

A decisión de constituir un Grupo de Traba-
· no sobre a fiscalidade e o financiamento pú
blicos fo¡ recibida, en certo casos, con notá
beis doses pe frivolidade analítica. No canto 
de facer unha leitura completa e demorada 
dos textos aprobados por BNG, CIU e PNV 
houbo quen optou pola rápida e cómoda uti
lización dos seus preconceitos ideolóxicos. 

Un achegamento sério aos documentos 
permitiria comprobar que as tres organiza.
cións nacionalistas reclaman a necesária 
congruéncia entre a redistribución do po
der político derivada do recoñecime.nto do 
caracter plurinacional do Estado español e 
o funcionamento da fiscalidade e das finan
zas públicas. Como consecuéncia de tal 
premisa, acordan desenvolver unha tarefa 
concreta: "Mirando cara áo futuro, ternos 
que estudar que modelo de facenda pública 
seria o máis congruente coa reestruffiración 
do modelo de Estado que pretendemos; es
tudar se a actual vía de "corresponsabilida
de fiscal" é c~ngruente con este rr:~~e_lc? .o_u 

XEsus VEGA 

se, pola contra, debemos abordar como al
ternativa a segregación de figuras tributá
rias ou o istema de concerto". 

BNG, CIU e PNV recoñecen que, no tema 
da f¡ calidade, o modelo vixente apresenta, 
entre outra , unha singularidade relevante: 
"Eu kadi conta cun sis-

Ante este importante compromiso suscrito 
por CIU, PNV e BNG, alguns preferiron 
bunkerizarse na vella falácia, segundo a cal 
existe unha esencial e fatal incompatibili
dade entre unha maior autonomía -ou 
mesmo a soberanía- fiscal e a diminución 
das desigualdades rexistradas no desenvol-

vim en to económico 
tema próprio, o sistema 
de concerto que, ao 
no o parecer, é máis 
respeitoso coa configu
ración plurinacional do 
Estado". En todo caso, 
as tres forzas compar
ten que "no proceso 
evolutivo do actual sis
tema de financiamento 
das comunidades autó
nomas, debef!lOS avan
zar cara a modelos que 
non marquen unha di
reción diverxente do 
ponto de destino, é di
cer, un sistema de fi
nanciamento que verta 

'Alguns preferiron 
bunkerizarse na vella 
falácia, segundo a cal 

existe unha fatal 
incompatibilidade 
entre unha maior 

autonomia fiscal e a 
diminución das 
desigualdades" 

dos respeitivos espazos 
territoriais. 

Non semella ter rele
váncia, para eles, a ex
periéncia histórica vi
vida no Estado español 
durante os últimos ·vin
te anos. A existencia, 
até 1993 -e coa única 
excepción do País V as
co- dunha forte cen
tralización fiscal, mes
mo incongruente co 
nivel de transferén~ias 
competenciais realiza
das a unha parte dás 

no exercício polas na-
sas nacións da sobera-
nia financie ira". Ase-
made, coinciden nun-
ha significativa convi-
ción: "Queremos mani-
festar con toda clarida-
d e que estas posicións ~on son contraditó
rias, nen incompatíbeis, co mantenimento 
dun sistern'l solidário, senon que deb~n ser 
o ponto de partida como postulados políti
cos e facendísticos para o deseño dun mo
delo de solidariedade interterritorial con-
gruente cos m~smos": 

CC.AA., non foi quen 
de mudar a posición 
relativa de Galiza no 
cenário económico 
estatal. Os índices es
ta tís t icos certifican, 
por exemplo, que os 
anos de maioria abso-

luta f elipista non propiciaron unha diminu
ción da nidia diverxéncia cia economia ga
lega a respeito das dotacións básicas en in
fraestruturas ~ equip~mentos públicos. En 
realidade, cando se fai abstracción dos pro
cesos históricos que explican o papel subal
terno da economía galega no carro estatal e 

europeu remata-se tomando o efeito por 
causa, aceitando como inevitábel a instala
ción de Galiza nunha UVI económica e 
demonizando aqueles proxectos que pre
tenden mudar as causas profundas que ali
mentan o mantenimento da perversa diná
mica da dependénéia. 

O recente encentro celebrado en Compos
tela permitiu formalizar a constitución do 
devandito Grupo de Traballo sobre fiscali
dade e acordou, ademais, estabelecer unha 
equipa específica que estude a problemáti
ca dos sectores produtivos estratéxicos das 
tres nacións e analise as suas potenciais 
complementariedades de cara a formula
ción dunha estratéxia coordenada para a 
sua-defensa nos ambitos políticos do Esta
do e da Unión Europea. Comeza, pois, un
ha nova experiéncia que vai permitir com
probar a ·capacidade de entendimento so
bre unhas temáticas décisivas no proceso 
de construción nacional de Galiza. Mais 
ainda: a importáncia dos acordes que 
eventualmente se acaden virá determinada 
non só. pola calidade que teña o seu conti
do concreto senon tamén, ·e sobre todo, 
pala sua indubidábel contribución ao c m
bate dos preconceitos e das mensaxes re u
cionistas. Se hai unha coincidéncia rele
vante do BN G con CIU e PNV en maté
rias económicas tan sensíbeis como a fisca
lidade e os sectores estratéxicos ficarán ri
diculizados todos aqueles que, acusando ao 
BNG do que eles habitualmente practican 
("comparsas"), proclaman a imposibilidáde 
dun entendimento nese eido. Demostraria
se, con máis contundéncia a sua radical 
desconfianza nas enerxias liberadoras que 
latexan no seo donoso País.+ 
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Ambrossetti ten pendentes entregas de 150 millóns en pensións complementares 

A erebo dunha empresa de constr~ción lembra . 
que segue pendente recuperar o ouro da emigración suiza 
-o-x.c. 

Unha das ma1s coñecidas 
construtoras suízas, Ambros
setti, ven de declararase en 
quebra, cando tiña en planti
lla 320 obreiros. Moitos gale
gas teñen traballado nesta 
veterana empresa, que por 
mor de problemas especulati
vos, 'tiña caido nunha fonda 
crise nos derradeiros anos. Q_ 
Syndicat lnterprofesionnel de . 
Travailleuses et Travailleurs 
(SIT) de Xenevra teinia agora 

·en localizar aos posíbeis be
neficiários de pensións com
plementa res que están por 
pagar na caixa de Ambrosset
ti intervida pola xustiza suíza. 

Xesus Gómez, o sindicalista ga
lego que levantou o grave pro
-blema dos fóndos de pensións 
durmidos nos bancos suizos, 
ven de denunciar através do 
SIT, que os cartos da caixa de 
pensións Ambrossetti (estima
dos nuns 150 millóns), poden 
correr perigo porque a investiga
ción xudicial ten que determinar 
se foron utilizados acaidamente 
ou en operaqións especulativas. 

Xesus Gómez, sindicalista galega no Sil de Xenevra, que levantou o caso das pensións complementares. XAN CARBALLA 

Richard Ambroseti (descenden- _ 
te en·terceira xeneración de ita
lianos inmigrados) é un dos em-
presários que aproveitou os 
fondos r.ecaudados nas caixas 
de pensiónss para investir en 
operacións especulativas, que 
se converteron en enormes bu
racos financeiros chegada a cri
se dos anos 90, o que provocou 
a suspensión de pagos e a sub
seguinte quebra. 

A técnica seguida nos anos 80 

fondos controlados por eles 
mesmos pero pertencentes aos 
traballadores. Os representantes 
dos traballadores, que interviñan 
paritariamente na xestión dos 
fondos, ao non haber protección 
contra os despidos (na Suíza é 
libre o despedemento), non tiñan 
médios nen capacidade para 
cortocircuitar a especulación re
alizada polos empresários. -

Creba controlada 

tratar de salvar a empresa ou , 
caso de que sexa manifestamen
te imposíbel, liquidala. A caixa de 
paro garante o diñeiro adebeda
do polo patrón nos derradeiros 
seis meses e o resto das débe
das son clasificadas en diferen
tes clases e páganse segu11do 
se vaian recuperando fondos. 

Para o sindicalista galega na 
Suíza "urxe localizar as persoas 
que traballaron en Ambrosetti, 
unha constructora moi coñecida 
da área de Xenevra". Aqueles 
galegos que estiveran en rela
ción labora'! con Ambrosetti te
ñen que dirixirse por correo a 
Capra (Route de Frontenex 54. 
1207 Geneve. Suíza), e recla
mar, en caso de nón ter percibi
do os cartas ao marchar'de Suí
za, o seu posíber capital de pen
sión complementar. 

por moitas empresas fortes na Na Suíza, en caso de quebra, o 
Suíza foi montar caixas de pen- - xuiz nemea unha institución de 
sións, o que lles permitia atapar xestión independente que vai 

Os xestores da quebra declaran 
que a caixa de Ambrossetti (CA
PRA) ten un burato de 400 mi
llóns de francos. Na sua liquida
ción dáselle prioridade aes rentis
tas (por invalidez) que ultimamen
te están en constante aumento.• 

As famílias gastan menos 
As cifras que se van coñecendo sobre a eco
nomía do estado españól contrastan co exul
tante optimismo que mostran de cara aos 
médios de comunicación os voceiros do mi
nis tério de economía. Na conta comercial 
observa-se xa unha severa caída da exporta
cións, e no apartado da demanda interna, 
destaca a moderación das famílias no gasto, o 
cal só crece en alimentación. Estas cifras son 
'aínda piares en Ga,liza, donde o 90,4% das 
famílias consideran que o mom.ento non é 
<loado para facer compra.s importantes, salvo 
vi venda: · 

No mes de Agosto, o crecemento das impor
tacións duplicou ao das exportacións, que re
xistaron fortes descensos nos envíos a Xapón 
e aos "tigres asiáticos", mentres se desacele
raban as vendas no mercado de Estados Uni- · 

. dos. Para os oito primeiros meses do ano o 
saldo negativo da balanza comercial iricre
mentaba-se en 23,8% con respecto de 1997. · 

As exportacións do estado se ben manteñen 
·un crecemento sostido na Unión Europea 
( + 13,8%), reflicten importantes descensos 
nos envios a Xapón e aos "tigres", como con
secuéncia da crise recesiva·que afecta a estos 
países, e cuxa importáncia foi reiteradamente 
minimizada polo Ministério de Economia. 
As exportacións do estado a países non co
munitádos descenderon en 1,6 por cento. E, 
dentro .da Unión Europea, as vendas a Franza 

e Alemaña son as que manteñen un crece
mento elevado, correspondend6 coas altas 
taxas de demanda interna nesos países. 

da mensual crece do 25,2% ao 28,l %. A in
versión das famílias está-se concentrando en 
compra de vivencia e endebedamento hipote

_ Pero é a análise do gas
to nos fogares do esta
do a que encende as lu
ces bermellas no tabo
leiro de mando. Á vista 
do continuado descen
so da atividade e-xpor-

- tadora, s6 o mante
mento-dun alto ritmo· 
de gasto interno pode- _ 
ria soster un crecemen
to do PIB por riba do 
3 %, como espera o Go
v erno central para 
1999. O caso é que o 
gasto das famílias mo
dera-se, crece a pro
pensión ao · aforro e 
descende o ritmo de 
avance anual do consu-
mo. O gasto por fogar 

'A· .,, · 1nvers1on 
das famílias 

-está-se toncentrando 
en compra de vivencia e 

-endebedamento 
· hipotecátio,' 

-apartado que medrou 
nun30% 

nos oito primeiros 
-meses do ano" 

cário, apartado que 
creceu nun 30% nos 
oito primeiros meses do 
ano. 

No caso galego, as ci-
. fras sinalan ainda máis 
claramente que o per
sonal prepara-se para 
tempos non tan bós. O 
.70,4% das famílias ·ga
legas declara que non 
pode aforrar ou moi 
pouco. O 57,1 % das fa
mílias galegas sinala 
que chega a fin de mes 
con moita ou certa di
ficuldade .. E só o 9,7% 
das famílias galegas 
considera que iste é o 
momento doado para 
facer compras impor-

só creceu a taxas do 1,9%, mentres que no 
primeiro trimestre do ano crecía ao 2,03%. 
Para máis inriJ case todo o avance do consu
mo concentra-se na alimentación, e menos 
noutro tipo de gasto. 

tantes, salvo vivencia. As famílias galegas son 
as menos optimistas de todo o ~stado frente á 
situación económica. 

A enquísa de presupostos familiares do se
gundo trimestre do ano mostra que a propor
ción d~ famílias que aforran parte da sua ren-

. ¡ 1 , . 

O discurso oficiaÍ, acompañado de doces me
lodías sobre a situación económica, ten pou
co que ver coa experiéncia concreta das fa
mí~i~, 

1
que non o ~en tan claro.• 

5 DE NOVEM BRO DE 1998 

Os traballadores 
, de Frigalsa 
· maniféstanse o dia 6 

O Venres dia 6 os 
traballadores de Frigalsa, en 
taiga desde hai máis de dous 
meses, manifestaranse en 
Vigo en demanda dunha 
mellara do convénio. UGT e 
CGT, convocantes da 
mobilización critican a 
actitude da empresa de 
realizar subcontr,atas para 
non paralizar a actividade, o 
que na sua opinión vulnera o 
direito de folga. 

Frigalsa dedícase á estiba e 
desestiba e está ubicada no 
bairro de Chapela 
(Redondela). • 

O Governo 
é 'consciente' 
do problema provocado 
polas importacións 
de salmón de Noruega 

O Governo central é 
conscente do problema 
provocado palas 
importacións masivas de 
salmón de Noruega a 
prezos por debaixo dos 
fixados pola Unión 
Europea. Está opinión foi 
expresada polo Executivo 
ante unha pergunta 
parlamentar formulada 
polo deputado do BNG 
Guillerme Vázquez. 

O portavoz do Executivo 
afirmou que desde 1996 a 
UE está a tomar medidas 
contra as práticas de 
dumping realizadas por 
Noruega. 
O Governo deu canta 
tamén de que en 1997 as 
capturas galegas de 
salmón ascenderon a un 
total de 851 toneladas.• 

CCOOeUGT 
·pactan con Arenas e 
convocan mobilizacións 

As centrais estatais UGT e 
CCOO chegaron a un acorde 
co governo conservador 
sobre o novo contrato 
parcial. Ambas centrais 
decidiron asinar o preacordo 
presentado polo ministro do 
PP Javier Arenas. 

Pésie ao pacto logrado 
ambos sindicatos decidiron 
convocar mobilizacións "para 
pedir máis cobertura de 
desemprego". • 

Mínimo histórico 
do prezo de diñeiro 

O Banco de España decidiu 
baixar o prezo do diñeiro 
un cuarto· de ponto, de 
modo que o tipo de interés 
oficial é agora do 3,5%. 
Esta cifra é considerada 
histórica e supón que a ~ 
baixada ·acumulada no que 
vai de ano é do 1,25%. 

En Xaneiro_ de 1996 o prezo 
oficial era do 8,75%.• 
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A afeizón do Celta situa a sua equipa de primeiro 

'Nen Madrid nen Ba~a, nós' 
-O- PUCHEIRO 

O trunfo do Celta de Vigo an
te o Aston Villa por 1-3 no Vi
lla Park de Birmingham, non 
só foi unha vitória contra o lí
der da Liga Inglesa, nen tam
pouco unicamente unha gran
de lección de fútbol, senón 
un salto cualitativo nas ads
cripción de moitos afeizoados 
a un clube que marcará a par
te dunha xeración de rapaces. 

"Nen Madrid nen Bar':ta, nós". 
Esta frase repetida por moitos 
afeizoados desde os dez aos 
vinte anos na noite viguesa do 3 
de Outubro de 1998, marcará un 
antes e un despois na afeizón 
celtista. Hai cinco anos o Depor
tivo da Coruña tamén vencía no 
Villa Par'<. Ali comezou a história 
do Super Depor que ainda se
gue presidindo o corazóns de 
milleiros de afeizoados. 

É a toma de conciéncia do Nós 
sobmetido a unha realidade es
magante, alá na segunda divi
sión da mente, que impide que o 
latexar do corazón o situe de pri
meiro. Pero, como o fútbol é pai
xón, senón non hai espectáculo, 
cando se dan as mínimas condi
cións sae o querer verdadeiro. 

1 

As dificuldades están nas persoas 
xa adscritas a outras equipas. 
Eles terán que loitar contra a arte
rosclerose producida polos empa
chos propagandísticos do Madrid 
e do Sarga; palas enchentas de 
televisión e de títulos, polo réxime 
imposto socialmente no que só se 
pode comer deses dous pratos, 
para comer ben, ainda que perda
mos a nosa persoalidade. 

Pero os rapaces e os mozotes 
ainda non están contaminados, 
intoxicados e as ideas circulan 
por eles con máis libertada. 
Tampouco teñen a presión so
cial de definirse segundo as nor
mas políticamente correctas. A 
sua 'tensión tamén é a normal 
sen ·que os atafague o pasado 
nen as "glórias", que de existir, 
eles nunca viviron coma suas. 
Estes son os que berran: "nen 
Madrid nen Barcelona, nós". 

Ese "nós" é o Celta, pero tamén 
é a sua identidade. A loita por 
identificarse como algo distinto, 
diferente, ainda que esa busca 
do "eu" persoal se faga no con
xu nto nunha masa que eles con
forman e na que se ven reflexa
dos. "Nós somos asi, que lle 
irnos facer ... ", cantaban outros 
raparigos cara a Praza América. 

Son esas "barras" na procura de 
singularidade as que forman os 
afeizoados máis identificados coa 
equipa. Son eles os que impoñen 
esa adscrición vivencia! e afectiva 
ao resto dos siareiros que se ven 
arrastrados polo seu empuxe. Pa
las sensacións e polas vivéncias 
momentáneas. Outros polas án
sias de xolda, alguns porque se 
apontan a calquer movida e, hai
nos que, tamén, por notoriedade, 
por sair na televisión. 

Asi e todo, o clima social vai 
mudando. O Celta impónse co
mo primeira equipa, acreque
nando no querer a Madrid e 

DA 
TERRA 
ASllAw.ADA 

Desde hai uns días atrás, <liante 
da antiga fábrica de Barreras, en 
Ribeira, un garda de seguridade 
vixia os terrees e, ademais, en
carrégase de impedir aos viciños 
que acedan a unha rampa, na 
que desde sempre, atracan as 
suas barcas os mariñeiros. A ex
cusa é que a rampa pertence á 
empresa, pero viciños e viciñas 
da parróquia de Castiñeiras uti
lizan regularmente esta saida ao 
mar, que queda cuberta cando 
sube a marea. 

A antiga fábrica adicábase as 
conservas. Despois, pechou du
rante anos, e voltou a abrir da 

Barcelona. "Somos importantes. 
Nós contra o mundo", berraban 
catro rapaces en Torrecedeira. 
E, se cando viñan mal dadas -
que virán- aos maiores se lles 
esquece o Celta e volten a ser 
do Madrid e do Barcelona, estes 
rapaces, xa mozos ou casados, 
seguirán a suspirar, a querer, a 
defender ao Celta. Un Celta que 
viviu todos estes anos daquela 
faciana galeguista presente en 
moitos mozos da postguerra, 
imprimida polos seus pais e po
los éxitos de Pahiño e Muñoz. 

O que ninguén lles sacará aos 
celtistas e aos afeizoados ao fút
bol e ese partido do Villa Park. 
Ese espectáculo visto poucas 
veces e esa fe en si mesmo que 
tiña o Celta. Un fútbol e estado 
puro, tanto cando no primeiro 
tempo tiveron que criar, tocar, 
aprofundar, superar, mandar, 
templar, marcar os tempos, achi
car espácios, canear ... , e golear, 
como na segunda parte, cun ho
me menos, foi necesário bregar, 

traballar, destruir, agardar, colo
carse: xogar ao fútbol. 

Se os xogadores seguen a crer 
na equipa como xeito de enfron
tar a competición e o público a 
enviarlles ese estado de ánimo 
vitorioso, de fe en si mesmos, e 
os directivos se situan nun se
gundo plano deixando que o 
treinador sexa quen faga a leitu
ra futbolística, este Celta poderá 
gañar ou non competicións, pe
ro marcará unha época, marca
rá unha xeneración. Son eses 
recordos indelébeis os que, 
máis que os próprios títulos, tan 
grande a un clube. 

Dentro de moitos anos acorda
rémonos de Michel, Mazinho, 
Penev, Sánchez ... e Mostovoi. 
Pase o que pase, dentro de cin
cuenta anos, alguén lembrará 
aquela noite do Villa Park. Co
mo decía un siareiro pedindo 
auga para bañarse na Praza de 
América viguesa: "Como xoga 
esta xente! Non é normal".• 

O Banco Central ·Hispano contrata 
a un garda en Ribeira que impide o 
paso por unha rampa pública 

man dos Pérez Colomer, esta 
vez coa sua actividade centra
da no bacallao. Tivo que cerrar 
de novo e quedouse coa hipo
teca o Banco Central Hispano, 
que contratou ao garda de se
guridade que impide o paso. En 
Castiñeiras, a explicación que 
se lles acorre aos viciños é que · 
xa funcionando como planta 
de bacallao, os proprietários 
usurparan metros de solo pú
blico. 

Mália o rebúmbio que existe na 
parróquia, o garda segue custo
diando a propriedade ainda que 
coida máis a atitude cara os vi-

ciños. O grupo municipal do 
BNG fíxose eco da protesta e 
apresentou unha moción no 
pleno do concello, que rexe o 
popular Xosé Luis Torres, na 
que solicitan, en primeiro lu
gar, que se vaia o garda e, en 
segundo, que o concello verifi
que de que.n é o solo que o 
Banco fai pasar por seu. "As 
autoridades consinten por pasi
va que os proprietários da de
vandita indústria queiran facer
se donas do que nos pertence a 
todos", din. Os viciños non te
ñen información das inten
cións da entidade bancaria res
peito aos terreas.• 
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Homenaxe na Coruña 
polo 5()! aniversário 
da morte dos comunistas 
Gaioso e Seoane 

Cúmprense cincuenta anos da 
morte de Xosé Gómez Gaioso 
e António Seoane, condeados 
pola sua pertenza ao Partido 
Comunista. Padeceron un 
consello de guerra sumarísimo 
en Outubro de 1948, á beira 
doutras seis persoas. Eles 
dous foron executados a 
garrote vil o 6 de novembro 
dese ano. O PC organiza unha 
homenaxe no cemitério da 
Coruña ás cinco da tarde do 
Venres 6, no que estarán 
presentes compañeiros dos 
condeados e a viuva de 
Seoane. Intervén ademais 
Xesús Alonso Montero.• 

Educación elimina 
a matéria 
Aprender a razoar 

O Claustro e o Consello 
escolar do instituto de 
secundária A Sangriña 
denúncian que os alunas da 
Guarda e Oia, e por 
extensión todos os 
estudantes galegos, non 
poderán cursar a matéria 
optativa Aprender a razoar, 
pesie a ter sido solicitada 
maioritariamente por país, 
alunas e profesores. A 
oferta desta matéria é 
obrigatoria neutras 
comunidades autonomas 
pero unha recente 
resolución a Administración 
galega non autoriza a que 
se imparta no país. 
Considera que é o 
Departamento de 
Orientación do Instituto o 
encargado de Aprender a 
razoar e que esta tarefa ten 
un carácter transversal e vai 
implícita nas restantes. Os 
afectados manteñen que 
estes departamentos non 
poden facer un seguimento 
equivalente ao que suporian 
2 horas semanais de prática 
en procesos de razoamento 
e que o mesmo carácter 
transversal que ten esta 
matéria téñeno as demais 
sen que por iso se supriman 
dos planos de estúdio. • 

DebQte sobre 
o tratamento do lixo 
na Universidade 

O lixo, un problema ou un 
recurso? é o lema das 
conferéncias organizadas 
polos CAEF na escala 
Técnica Superior de 
Enxeneiros lndustriais e Minas 
en Vigo os dias 9, 11 e 17 de 
Novembro. lnaugúranse con 
Manuel Soto, presidente de 
Adega que talará do plano da 
Xunta e as alternativas. O dia 
11 Xosé Novas, presidente da 
Mancomunidade de Concellos 
do Morrazo e alcalde de Bueu, 
e Xosé Antón González, 
enxeñeiro, talarán sobre o 
proxecto alternativo a Sogama 
que se vai por a funcionar na 
comarca. O ciclo péchase coa 
preséncia de tres 
representantes da 
Coordenadora 
Antiempacadora de Vilaboa. • 
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A INMUNIDADE DIPLOMÁTICA E 
A DETENCIÓN DE PINOCHET 

O 17 de Outubro, con motivo de coñocerse 
a detención de Pinochet en Londres, o Go
verno chileno protestou formalmente pola 
"violación da inmunidade diplomática de 
que goza o senador Pinochet", e pola sua 
parte o Exército chileno, nun comunicado, 
afirmou que Pinochet encontrabase no 
Reino Unido en calidade de "embaixador 
extraordinário e plenipotenciário en misión 
especial do Governo de Chile". 

Paréceme que tanto a Chanceleria chile
na como a Auditoria Xeral do Exército 
chileno deberian, ao cabo de máis de 
trinta anos, coñecer que hai duas conven
cións das Nacións Unidas que regulan a 
inmunidade diplomática: a Convención 
de Viena sobre Relacións Diplomáticas 
do 18 de Abril de 1961 e a Convención 
de Nova York sobre as Misións Especiais 
do 8 de Decembro de 1969, en particular 
a segunda. 

Vaiamos a primeira. É evidente que a Con
vención de Viena non se aplicaria neste 
caso porque, que saibamos, Pinochet non 
era "xefe de misión", nen "axente diplomá
tico" do Estado Chileno, no sentido en que 
define a esas persoas o artigo 1 de dita con
vención, pero ademáis a Convención sobre 
Relacións Diplomáticas adoptouse para re
gular "o estabelecimento de relacións di
plomáticas entre Estados e o envio de mi
sións diplomáticas permanentes (artigo 2). 
Penso que está claro que Pinochet non fo¡ 
enviado a Londres polo seu Governo para 
dirixir a Embaixada de Chile ante a sua 
Graciosa Maxestade ou formar parte do seu 
persoal diplomático. 

Pinochet poderia entón acollerse, e fíxoo 
por él o Exército chileno, ao argumento de 
que se encontraba en Londres en misión 
especial, que se convertiu desde onte en 
"misión secreta". Pola prensa internacional 
sabemos que chegou a Londres o 21 de Se
tembro, e incluso un periodista do New 
Yorker, Jon Lee Anderson, entrevistouse 
con él nun elegante hotel, onde lle presen
taron a Anderson a vários altos cargos mili
tares chilenos vestidos de civil que, segun
do o periodista, se encargaban da sua segu
ridade persoal, o que significa que Pinochet 
ten medo a viaxar ao exterior. 

O mao para Pinochet e o seu Exército é 
que a Convención sobre as Misións Espe
ciais define en termos moi precisos o que é 
unha misión especial. En efeito, o apartado 
a) do artigo 1 di así: " Por "misión especial" 
entenderáse unha misión temporal ... envia
da por un Estado ante outro Estado co con
sentimento deste último para tratar con el 
asuntos determinados ou realizar ante él un 
cometido determinado" (a cursiva é miña). 
Pero, ademáis, o artigo 2 estipula que ese 
consentimento debe ser "obtido previamen
te pola vía diplomática ou outra vía convida 
ou mutuamente aceitábel (idem). 

Poderíamos engadir outras disposicións 
da Convención de 1969 que exixen cer
ros requisitos para o envio e as funcións 
dunha misión especial: por exemplo, o 
artigo 8 (comunicar ao Estado receptor 
os nomes e calidades das persoas que o 
Estado que envía se propón nomear para 
a misión); o artigo 11 (notificar ao Esta
do receptor a composición e a chegada e 
saida definitiva dos membros da misión es
pecial e de todas as persoas que os acom
pañen); o artigo 1 7 ( a sede da misión es
tará situada na localidade determinada 
de común acordo polos dous Estados); o 
artigo 4 7 (os membros da misión especial 
están obrigados a respetar as leis do Esta
do receptor) o no artigo 48 (os membros 
da misión non exercerán no Estado re-
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ceptor nengunha actividade profesional 
ou comercial en proveito próprio). 

Se os requisitos da Convención de 1969 
se respeitaron, sí está 

por exemplo, nunh<!. acción xudicial por 
danos causados no caso dun acidente de 
tráfico), e por último de inmunidade da 
xurisdicción penal do Estado receptor 

claro que os membros 
do persoal diplomático 
da misión especial go
zan de inviolabilidade 
persoal: así o dispón o 
artigo 29, que di que 
"non poderán ser ob
xeto de nengunha for
ma de detención o 
arresto", inviolabilida
de que se extende, se
gundo o artigo 30, ao 
aloxamento particular, 
aos seus documentos e 

'Non hai que 
esquecer que Chile 
con Pinochet f oi un 

bon cliente da 
indústria británica de 

armamento" 

conforme ao artigo 
31. 

A vista dos preceptos 
da Convención de 
1969 haberia que per
guntarlle ao Govemo 
chileno se enviou 
efectivamente en mi
sión especial, ainda 
que fose secreta, ao 
Reino Unido a Pino
chet e se o notificou 
previamente ao Go
vt:mo británico. Su

a sua correspondéncia, así como aos seus 
bens (is to último con carro excepcións, 

poñemos que é o que está facendo o diplo
mático chileno Santiago Benadava envía-

. '\-; 

do a Londres polo seu Govemo para conse
guir que liberen a Pinochet. 

Segundo a prensa, o pasaporte diplomáti
co levaría un visado británico que expi
raba o 9 de Outubro e o Govemo chileno 
teria extendido ex post a misión especial 
secreta de Pinochet desde o 14 de Outu
bro até o 5 de Novembro, pero o Gover
no chileno non pode prorrogar el só a 
misión, fai falta ademáis o consentimen
to do Governo británico . Deuno éste? 
Parecería que non. O que sí parece ser 
certo é que ese Govemo autorizou a sua 
entrada no chan británico previamente, 
como dixo o avogado británico de Ptno
chet, Michael Caplan. Supoñemos que o 
Foreign Office estaba ao corrente da ins
trucción da causa contra Pinochet por un 
xuzgado español. Pero coñecendo os an
tecedentes de Pinochet, o Governo de 
Blair debeu, como fixo Fráncia, negarlle 
a entrada, botando man para iso do arti
go 12 da Convención obre a Mi ión 
Especiais, que autoriza ao Estado receptor 
a declarar persoa non grata ou non aceitá
bel a toda persoa antes da sua chegada ao 
território dese Estado . Ou ben o Estado 
británico lle tendeu unha trampa a Pino
chet, ou ben actuou neste asunto con 
bastante inconsciéncia criándose asi un 
conflito diplomático con Chile innecesa
riamente. 

A un éntranlle dúbidas sobre o motivo re
al da suposta misión especial secreta de 
Pinochet no Reino Unido. O periodista 
do New Yorker antes citado di que· sabia 
que fora a Londres para unha revisión mé
dica e que cando o entrevistou o 25 de Se
tembro xa tiña concertada a cita médica. 
Son tan maos os ciruxanos chilenos como 
para ter que ir a Londres a operarse dunha 
hernia discal? Outra hipótese é que Pino
chet teña cancro e que o da hernia discal 
sexa unha tapadeira. Pero para unha cousa 
ou a outra non fai falta ir en mi ión diplo
mática especial, basta cun imple vi ado 
por razóns humanitárias. 

Seria divertido saber que o Governo britá
nico se prestou ao xogo de aparentar unha 
misión especial para que Pinochet poidese 
viaxar con inmunidade dipl mática a In, 
glaterra. A menos que o obxect real de a 
misión fose cerrar un contrato de compra 
de armas polas Forzas Armadas chilenas a 
Reino Unido. Non hai que esquecer que 
Chile con Pinochet foi un b n cliente da 
indústria británica de armamento, que as 
FF.AA. chilenas teñen un orzamento autó, 
nomo que escapa, por decisión de Pinochet 
cando era Presidente, ao control do Parla, 
mento chileno, e que Pinochet, como aca, 
ba de recordar a sua amiga Thatcher, cola
borou con as forzas armadas británicas na 
guerra das Malvinas. 

O asunto da pretendida inmunidade di
plomática de Pinochet require explica
cións por parte de ambos governos, o chi
leno e o británico, á opinión pública in
ternacional, con independéncia de que 
Pinochet non estea amparado por inmu
nidade algunha en virtude do artigo VII 
da Convención para a Prevención e a 
Sanción do Delito de Xenocídio de 1948 
e os artigos 6, 7 e 8 da Convención con
tra a Tortura e Outros Tratos ou Penas 
Crueis, lnumáns ou Degradantes de 
1984, sen esquecer o artigo 14 da Decla
ración das Nacións Unidas, do 18 de Se, 
tembro de 1992, sobre a proteción de to
das as persoas contra as desaparicións for, 
zadas que obrigaria moralmente as autori
dades británicas a someter a xuicio a Pi
nochet ao estar éste baixo o seu control 
nestes momentos.• 
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Enfrentomento no Senado chileno entre opositores e portidários a Pinochet. 

O governo español debe decidir sobre a petición de extradición fundamentada por Garzón 

En Chile a direita comeza a propor 
unha retirada de Pinochet do escenário político 
-0- x.c. 

O proceso que pode culminar 
no procesamento de Pinochet 
nun tribunal español segue 
cheo de obstáculos. Alguns 
deles despexaranse cando o 
tribunal supremo inglés, for
mado por cinco xuices que se 
reunen na Cámara dos Lores, 
resolva sobre a inmunidade re
troactiva considerada en pri
melra instáncia pola xustiza 
británica. En Chile a direita, e 
os poderes que a apoian, co
mezan a reconsiderar a utilida
de da sua cruzada vindicadora 
dun Pinochet ao que o mundo 
xa ten xulgado e condeado. 

Un coñecido dirixente pinochetis
ta xa avanzou que, cando volva 
ao país, o ex-ditador debe recon
siderar o seu papel na vida públi
ca. A sua teima en permanecer 
presente efectivamente na vida 
política do país como senador vi
talício, a sobérbia coa que amea
zaba sobre o fin do estado de 
dereito "se me tocan a un só dos 
meus soldados" e a fachenda 
coa que viaxou a Inglaterra sen 
apenas cautelas sobre o proceso 

aberto universalmente en Ma
drid, acabaron por metelo nunha 
tea de araña xudicial e mediáti
ca, na que o balance do seu pe
riodo de governo queda sinalado 
aos olios do mundo como tempo 
de extermínio e xenocídio. 

Choraba Carlos Slepoy na Au
diéncia Nacional. El é o avoga
do arxentino que xunto a Carlos 
Castresana pódese considerar 
muñidor da estratéxia de reco
rrer aos acordes internacionais 
que perseguen os delitos contra 
a humanidade e o xenocídio, 
para acabar coa impunidade 
dos ditadores latinoamericanos,. 
Choraba ao coñecer a decisión 
unánime da Sá do penal de con
siderarse competente na perse
cución de Pinochet. O acordo 
vai servir tamén para perseguir 
a unha manchea de militares ar
xentinos e chilenos procesados, 
que non poderán sair do seu pa
ís so pena de meterse no mes
mo remuiño que Pinochet. 

A persecución universal dos de
litos contra a humanidade, máis 
alá das contradicións que se po
dan producir nas relacións inter-

nacionais dos Estados, é un 
avance contra a impunidade coa 
que se produciron as democrati
zacións latinoamerianas da dé
cada dos 80 e 90, nas que os 
integrantes das xuntas militares 
impuxeron leis de autoperdón e 
automnistia, que secuestraron 
os procesos políticos, dividindo 
á sociedade que reclama que o 
ponto final se realice despois de 
os culpábeis ser condeados e a 
verdade restabelecida. 

Xenocídio 

O debate que se produciu na Au
d iéncia Nacional tendeu a de
mostrar que o actuado pola dita
dura militar tipifícase como xeno
cídio, porque perseguía a elimi
nación sistemática dun grupo ho
m oxéneo, por causa das suas 
ideas. A tese contrária foi sostida 
indirectamente polo governo de 
Aznar através dos fiscais Carde
nal e Fungairiño, e abertamente 
por Manuel Fraga que no colmo 
do cinismo acusou de "ataque á 
civilización" a persecución de Pi
nochet. A unanimidade da Sá do 
Penal da Audiéncia Nacional dei
xou en coiros a atitude guverna-

mental, que mesmo así teima en 
non enmendar as suas declara
ción s de "respeitar, pero non 
compartir" a tese xudicial. 

O auto no que Baltasar Garzón 
argumenta a petición de extradi
ción de Pinochet explica con 
abondosos argumentos o senti
do xurídico da expresión "xeno
cíd io", chegando a usar como 
exemplo do mesmo a hipotética 
persecución de corsos, cataláns 
ou bascos que defendesen os 
seus dereitos nacionais. 

O governo de Aznar vese abri
gado a tramitar urxentemente, 
mesmo antes da decisión xudi
cial británica, a petición de ex
tradición, porque parte da sua 
intención de virar políticamente 
para cobrir o centro sociolóxico 
depende de como se percebe a 
sua atitude neste caso. Esperar 
que a inmunidade de Pinochet 
sexa avaliada polos xuices in
gleses elimininarialle parte do 
problema, pero é posíbel que no 
Consello de Ministros do Ven
res dia 6, teña que dar curso á 
petición e non logre zafarse de 
ter que decidir.• 

U.S.A., EMPREGO E POBREZA 

Segundo os últimos dados da Oficina do Cen~ 
so dos Estados Unidos, en 1997, o 20% máis 
rico apropriouse do 49,4% dos ingresos, men~ 
tres o 20% máis pobre recollia un 3,6%. En 
1990 estas cifras eran de 46,6% e 3,9% respec~ 
tivamente. Ou sexa, que a quinta parte máis 
rica ingresa 15 veces máis que a máis pobre. 
Ademais, durante a etapa Clinton as diferén~ 
cias sociais seguiron a medrar, mália a imaxe 
de "progresista" que ten no exterior. Se a <leso~ 
cupación acadou as taxas máis baixas das últi~ 
mas décadas (7,5 en 1992 e 4,6% en 1998), 

MANUEL MERA 

debeuse á rebaixa dos salários, ao emprego a 
tempo parcial e a desregulación laboral: as 
mesmas recetas que predica a Unión Europea 
e que segue ao pé da letra o Partido Popular. 

Resulta clarificadora a distribución por étnias 
da riqueza neste país, que hoxe por hoxe ten os 
ingresos per~cápita máis altos do mundo, Ten~ 
do en conta a capacidade de compra e dando 
un valor de 100 aos ingresos dos brancos an~ 
glosaxóns, en 1997, os ingresos dos negros fo~ 
ron de 56,3, os dos asiáticos de 83,2 e os dos 

hispanos de 49,18. Non debe abraiar a nin
guén, en consecuéncia, que un 11 % dos bran
cos, un 14% dos asiáticos, un 26,5% dos negros 
e un 27,l % dos hispanos vivan por debaixo do 
umbral da pobreza. Cifras que por sexos repre~ 
senta, un 11,6% dos homes e un 14,9% das 
mulleres. Por iso, digan o que digan os políti
cos da dereita e os economistas do sistema, 
máis emprego e crecemento económico non é 
igual a unha millar distribución da riqueza.+ 

MANUEL MERA é presidente da CIG 

19 
Nº 855 - ANO XXI 

Sesenta inmigrantes 
morren queimados 
en Suécia 

O incéndio nun centro cultural 
de Gotemburg, en Suécia, 
provocou a marte de sesenta 
inmigrantes o Xoves 29 de 
Outubro. O local estaba 
alugado pola asociación 
Macedónia, de onde eran 
naturais a maioria dos 
xóvenes que se atopaban 
dentro na noite do Xoves, 
ainda que tamén participaban 
da festa mozos de orixe 
africano. As lapas 
propagáronse con moita 
rapidez e en pocuos minutos o 
local encheuse de fume. As 
tarefas de recoñecemento dos 
cadáveres foron moi 
dificultosas. O primeiro que 
pensou a policía foi nun 
atentado contra os 
inmigrantes ainda que xa 
descartou esa posibilidades. 

Partidos de futbol 
suspendidos, di.scotecas 
pechadas e a bandeira a 
média asta foron os sinais de 
loito durante o Venres 30 en 
Suécia.• 

Os demócratas fanse 
cos Governos 
de Alabama, Carolina 
do Sul e Califórnia 

Estados Unidos celebrou o 
pasado dia 3 as eleicións 
para escoller aos 425 
membros da Cámara dos 
Representantes, a 34 dos 
100 integrantes do Senado 
e 36 dos 50 governadores 
de Estado. A falta da 
publicación dos resultados 
oficiais ao peche desta 
edición apóntase que os 
demócratas obteñen os 
mellores resultados. 
Conseguen arrebatar aos 
republicanos os Governos 
de Alabama, Carolina do 
Sul e Califórnia. Asimesmo 
e pésie ao escándalo 
Lewinsky logran 7 postos 
máis do 265 que tiñan na 
Cámara.dos 
Representantes. • 

Cimeira en Bos Aires 
sobre o cámbio climá~co 

Delegados de 163 paises e 
de 170 organizacións 
ecoloxistas debaten en Bos 
Aires a forma de pór en 
marcha o Protocolo de Kioto 
que abriga aos países 
industrializados a reducir a 
emisión de seis gases 
contaminantes que causan o 
quentamento da atmósfera. 
Un deles, o dióxido de 
carbono, influe na aparición 
do Neno e no rexurdimento 
do cólera e o denque. Na 
cimeira do cámbio climático 
debátese tamén unha 
proposta sobre o control da 
natalidade que mantén que a 
menor povoación, menor 
contaminación. 

O BNG perguntou no 
Congreso sobre a posición do 
Executivo español a respeito 
do efeito invernadeiro e sobre 
as medidas que ten tomado 
para garantir que diminua a 
emisión de gases.• 

/ 
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O mapuche, xente da terra, é un dos pavos orixi
nários de América que máis resistiu as invasións, 
tanto inkas, como españolas. Non é até 1881 que 
perden a sua independéncia a mans do Estado 
chileno, despois dunha guerra que o governo 

chamou eufemisticamente "a pacificazón da 
Araucánia" e que deixou 30.000 mapuches mor
tos. Agora este povo, e en concreto unha das 
suas identidades territoriais, os pewenche, xente 
da araucária, volven enfrentar-se ao Estado a raiz 

do proxecto de ENDESA para a construción do 
encaro de Raleo, no Alto Biobio. Alberte Pagán, 
membro dos COSAL-Galiza, entrevistou a José 
Naín, voceiro do Aukiñ Wallmapu Ngulam, na se
de da organizazón en Temuko, IX Rexión de Chile. 

José Naín 
'O governo chileno está a favor de Endesa e en contra dos ·mapuche' 

* ALBERTE PAGAN 

O Aukiñ Wallmapu Ngulam 
{Cónsello de Todas as Terras) 
resurde en 1991, despois de 
109 anos de inexisténcia (des
de a invasión chilena de 
1881 ). En que consiste e con 
que obxetivos renace? 

O Consello de Todas as Terras 
está conformado polas nosas 
autoridades tradicionais. Un dos 
nosos labores é a recuperación 
do território, desde o Biobio até 
o Sul, considerando que ese é o 
espazo físico que se reivindicou 
a partir do ano 1641 , data en 
que os mapuche estabeleceron 
o primeiro tratado coa coroa es
pañola. Outro obxectivo foi er
g uer o proxecto de bandeira 
mapuche. 

A nosa bandeira sintetiza a loita 
e a sabedoria que hoxe en dia 
teñen as nosas autoridades, tan
to de Chile como da Arxentina 
(cuxa fronteira divide o noso po
vo). Tamén queremos resgatar 
os valores e as expresións cultu
rais próprias. A grande maioria 
das organizacións mapuche 
sempre respondeu a diversas 
ideoloxias políticas ou relixiosas 
e iso fixo que o proxecto político 
non se materializase dunha for
ma mellor. Nós non estamos en 
contra dos partidos políticos, nen 
da igrexa, nen de nengunha ide
oloxia: o que buscamos é expor 
a nosa própria forza organizati
va. Podemos estabelecer alian
zas, mais en igualdade de condi
cións, sen subordinazón política 
ou ideolóxica. 

A quen representa o Consello 
de Todas as Terras? 

Hai fortes discrepáncias entre as 
organizacións mapuche polo fei
to de que a maioria son militan
tes dos partidos políticos chile
nos. O 90% das organizacións 
mapuche que existen ao longo 
do país foron cómplices da pro
mulgación da Lei lndíxena de 
1993 que hoxe en dia permite 
que se construa o encero de 
Raleo. Nós chamamos a estabe
lecer alianzas entre as diversas 

· organizazóns mapuche e tamén 
chamamos a que se definan, a 
que tomen partido pola política 
do governo ou se queden do la
do mapuche. En 1992 xa tomos 
a única organización que desen
volveu mobilizazóns anti-quinto 
centenário e a única que partici
pou na recuperación de terras. 
Como resultado, a maioria das 
organizazóns mapuche dese 
tempo condenaron as nasas ac
cións, argumentando que non 
era o momento, nen o método. 
Daquela houbo 560 mapuche no 
cárcere. Como Consello non as
piramos a representar a todos 
os mapuche: representamos un
ha idea mapuche, o sentir das 
comunidades; en certa medida, 
o itrofill mogen [biodiversidade], 
que é a vida da natureza. 

O povo mapuche-pewenche 
saltou ás primeiras planas 
dos xornais chilenos debido 

José Naín na sede do Consello de Todas as Terras. Na parede, a bandeira mapuche. 

ao conflito entre ENDESA e 
os habitantes do Alto Bibio. A 
Lei lndíxena parece favorecer 
aos pewenche, sobre todo no 
ponto de que mentres haxa 
unha soa família que se ne
gue a permutar as suas terras 
o encoro non poderá ir arriba. 
Sen embargo vostede acusa 

directamente á lei de promo
ver o encaro. 

Desde o ponto de vista xurídico 
hoxe en dia non hai nengunha 
posibilidade de que non se 
construa o salto de Raleo. Por
que a Lei lndíxena é unha lei in
suficiente que non logra garantir 

Obras de acceso ao lugar onde ENDESA levantará o encoro, no Alto Biobio. 

os direitos á terra frente á Lei de 
Enerxia. Antonio Lara, subse
cretário do Ministério de Planifi
cación, do cal depende a Cona
di (Corporación Nacional de De
senrolo lndíxena), dixo aberta
mente: "o governo está porque 
se construa Raleo; mais o que 
queremos que garanta a empre
sa é unha maior 

surdiu o xogo do governo: "un 
mapu~he, pero nomeado por 
min". E un xogo no que caiu a 
xente mapuche que apoiou a 
promulgazón da Lei lndíxena. A 
CONADI actualmente compóñe
na só indíxenas. Mais, o tema 
xurídico e fiscal manéxano non 
indíxenas. Polo tanto a Conadi 

non é unha insti
tución autónoma compensación 

para os pewen
che que van ser 
desaloxados das 
suas terras". O 
governo, en cer
ta medida, quer 
dar a impresión 
de que o poder 
executivo non 
ten muito que fa
cer no tema. 
Agotarano pola 
via legal para po
der dicer que foi 

1 
Amaioria 
da terra 
recuperada 

do governo. Para 
nós todo este 
asunto significa a 
consolidación do 
sistema institucio
nal chileno no te
rritório mapuche. é de empresas 

forestais, 
principalmente 
transnacionais" 

Que porcentaxe 
das terras recla
mad as consi
guen? 

unha decisión do 
poder xud icial 
que outorgou as 
autorización s. 

Está a Conadi a 
favor da loita 
dos povos indí
xenas? 

A Conadí é unha 
institución de Es
tado, como a go-
vernación ou a intendéncia, só 
que se cria para canalizar os 
problemas dos povos indíxenas 
de Chile. Cando se comeza a 
xestar a Lei lndíxena formou-se 
unha comisón especial de po
vos indíxenas (CEPI), cuxo di
rector non era indíxena. Houbo 
unha série de disputas entre os 
mapuche que apoiaron a Lei ln
díxena e o governo: exixiron 
que apesar de ser unha institu
ción do governo ten que ser un 
mapuche quen a dirixa. E de ai 

Fotografias: MERCEDES ALONSO 

Actualmente te
rnos no naso po
der, como organi
zazón e nas co
munidades, arre
dor de 2.500 hec
táreas de terras. 
Poderíades-me 
dicer que iso é 
pouco en cantida
de, mais nas ac
tuais condizóns 
aos mapuche 
cústa-lles muito 

obter meio metro de terra. Aqui 
todo ten dono, non é o caso de 
Peru, Bolívia ou Ecuador, onde 
o Estado ainda ten terra para 
entregar-lle aos mapuche e para 
colonizar; aqui non hai nada, 
aqui non hai un só metro de te
rra que non teña dono. Portanto, 
hai que luitar muito para recupe
rar 200 hectares. A maioria da 
terra recuperada é de empresas 
forestais , principalmente trans
nacionais. 

Calé o papel do Idioma? 

O feíto de manter vivo o mapu
dungun permitiu-nos conservar 
até agora o coñecimento, a reli
xiosidade e a filosofia tradicio
nais. Estamos impulsando un 
proxecto de escola mapuclle 
onde podamos formar líderes 
mapuche. Sabemos que o Esta
do non nos vai conceder recur
sos para isto. A única experién
cia que hai aqui perto é un colé
xio técnico-agrícola que depen
de da lgrexa católica onde ensi
nan mapudungun, mais xunto 
co idioma van ensinando tamén 
o cristianismo. 

O povo mapuche é dos me
nos cristianizados de Améri
ca. Existe unha povoación 
mapuche católica? 

Existe, hai mapuche que se 
consideran católicos. A lgrexa fi -
xo un bon e sutil traballo, usan----
do os mesmos termos que usa-
mos os mapuche nas nasas ce-
ri mónias relixiosas. Para nós, 
que non ternos o conceito dun 
ser superior, o ngenemapun é a 
nai natureza. O catolicismo calle 
o morfema ngene e engade-lle 
chen para criar o neoloxismo 
"ser superior".• 

e 

( 
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Enfermeiro salvadoreño recolle a un ne· 
no afectado polo fvracán. 

Nicarágua 
• rexe1ta 

a axuda 
humanitária 
de Cuba 
*O.P./ M.L. 

Honduras e Nicarágua toron 
os países máis afectados po
lo furacán Mitch, con máis de 
4 mil mortos o primeiro e 
perto dos 2 mil o segundo. 
Tamén resultaron afectados, 
cun total de 300 mortos, 
Guatemala, O Salvador e, en 
menor medida, Panamá, Cos
ta Rica e Chiapas. Ademais 
do número de mortos e da 
cantidade indeterminada de 
desaparecidos, calcúlase 
que centos de miles de per
soas resultaron feridas. O 
presidente de Nicarágua, Ar
n o Id o Alemán, rexeitou a 
axuda humanitária de Cuba. 

"O país está ferido de morte", dixo 
o presidente hondureño Carlos 
Flores ao lanzar unha "urxente e 
angustiosa" chamada de axuda 
internacional para o seu país. O 
dirixente tamén declarou o toque 
de queda e a suspensión de vá
rias garantias constitucionais para 
enfrentarse a xeira de saqueos a 
comércios e vivencias. As medi
das de excepción proiben aos 
particulares circular de oito da noi
te ás seis da mañá e facultan ao 
exército e á polícia para actuar 
"sen contemplacións" para os que 
cometan actos de pillaxe. 

Os governos dos países centro
americanos solicitaron apoio in
ternacional para superar a situa
ción por diferentes méios e o 
Estado español, Estados Uni
dos, Suíza, Cuba e Xapón en
viaron os primeiros continxentes 
de axuda. Amoldo Alemán re
xeita axuda cubana. Pésie a evi
dente incapacidade das autori
dades de Nicarágua para soco
rrer á povoación, este governo 
rexeitou abertamente o oferece
mento de Cuba de enviar médi
cos para apoiar as tarefas asis
tenciais. Daniel Ortega, ex pre
sidente e líder sandinista, criti
cou a atitude do governo de Ni
carágua, acusándoo de "politi
zar as causas en momentos nos 
que soamente urxe receber axu
d a internacional máis alá de 
consideracións ideolóxicas". • 

MUNDO 
ANOSATERRA 

12000 

,, 
DE RECUPERAClON 
DA ARQUITECTURA 

POPULAR 

Hai construccións que forman parte da nosa memoria colectiva, da nosa cultura e que corren 
o risco de perderse. A Deputación da Coruña pon en marcha un programa, dirixido ós concellos, 
de recuperación da Arquitectura Popular. 
As bases publicáronse no BOP do 30 de setembro, e o prazo de presentación de 
solicitudes para os concellos remata o 12 de novembro. 
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En Alemaña hai 
duas listas de 
libros máis 
vendidos. Unha 
para a Alemaña 
do Leste e outra 
para a do Oeste. 
lso quere dicer 
que os alemáns, 
cando se deitan 
pola noite, teñen 
soños diferentes. 
Se cadra os do 
Leste soñan con 
que son nenos e 
están nunha praia 
onde agoniza 
unha balea varada 
e os do Oeste con 
que son 
condutores dun 
grande camión, 
cargado de 
colifrores, no que 
percorren Europa. 

Pedro Duque é o 
segundo-primeiro 
astronauta 
español. O 
pri mei ro-pri mei ro 
foi López Alegria, 
tillo dun madrileño, 
pero nacionalizado 
norteamericano. A 
Alegria paseárono 
por toda a corrala 
española, 
levárono a cantar 
zarzuelas e 
puxérono baixo os 
focos do orgullo 
nacional. Agora 
nen o mentan. 

O diário El 
Mercurio de 
Santiago de Chile 
xa usa a palabra 
xenocídio, para 
se referir á política 
de chumbo do 
xeneral Pinochet. 

Información 
verdadeira, 
pero enganosa 
Estamos acostumados a que en 
ocasións certos meios de comu
nicación distorsionen a realida
de para minimizar o impac-to 
que algúns actos de protesta 
poidan ter sobre determinados 
intereses que están empeñados 
en defender. Así vemos que a 
veces aumen-
tan ou baixan 
o número de 
participantes Non entendo cál 
en manifesta
ción s depen
dendo do inte
rese que te
ñan en resal-

pode ser a razón 
pala que A Nosa 
Terra deu unha 

tar ou minimi- información 
zar o acto. 

No último nú
mero de A 
Nosa Terra, 
na páxina 1 O, 

enganosa. 

infórmase moi brevemente da 
"Manifestación en Ourense con
tra o emprazamento de Ucosa" 
e comeza a nota informativa con 
"Centos de ourensáns saíron á 
rúa .. . ". É curioso que para ou
tros meios a cifra de participan
tes tora de 2.500 ou incluso de 
3.o·oo. Non entendo cál pode 
ser a razón pola que A Nosa Te
rra dera neste caso unha infor
mación enganosa, ainda que 
verdadeira, como tampouco se
ría falsa se en vez de "centos" 
puxese dúcias de ourensáns. + 

CELSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
(ÜURENSE) 

Fútbol ... sá feminino 
Comezou hai pouco na bisbarra 
de Ferrolterra unha febre inusi
tada polo futbol-sá. A razón ato
pámola na participación do Pa
rrulo na División de Honra. 

Por fin unha equipa na máxima 
categorial Aledámonos polo Pa
rru lo pero, para sorpresa de 
moitos-as xa tiñamos unha equi
pa na elite desde hai 11 anos: o 
Meírás F. S.F. 

Unha equipa cun só e, polo que 
parece, grave problema: son mu
lleres. E dicimos grave porque o 
é. O Meirás é unha equipa consi
derado un clásico no fútbol-sá fe
minino, foi campeón de Copa da 
Raíña, subcampeón de liga e 
conta nas suas vitrinas con infini
dade de trofeos nacionais e inter
nacionais. Esta formación leva 
aportando durante anos xogado
ras tanto á seleción española co
ma á galega. Xogadoras que se 
fosen homes serian un Pellón ou 
un Regueira, pero pola contra 
non as coñece ninguén, nen aquí 
na sua terra. 

Pois esta equipa no que por certo 
nengunha xogadora cobra un pe
so, vai facer esta tempada viaxes 
a Elxe, Sevilla ou Barcelona dun 
xeito penoso: ida e volta, é dicer, 
viaxar quince horas, xogar e vol
tar para casa, outras quince ho
ras. E o Luns han estar estas mo
zas nos seus traballos ou estu
dos coma se nada acontecese 
durante a fin de semana. Por que 
estas palizas? Por que os cartas 
non chegan para quedar no lugar 
de destino a pasar a noite ou 
descansar? A pesares das axu-
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das coas que cantan por parte do 
Concello de Ferrol, da Cooperati
va de Meirás e da Deputación, o 
seu presuposto non chega nen á 
décima parte da do Parrulo. E is
to é o que nos parece grave, hai 
xa un tempo nun periódico saiu 
publicada unha nota que talaba 
de maior igualdade entre homes 
e mulleres no 
deporte. Men-
tira! O Parrulo 
recibe só da 
Deputación 
catro veces 
máis que o 
Meirás. Por 
que? Alguén 
pode contes
tar que o de
porte masculi-
no é máis es-
pectacular. As 

O Parrulo recibe, 
sóda 
Deputación, 
catro veces máis 
que o Meirás. 

veces o é. Pero, e se ás xogado
ras, non só do Meirás, de calque
ra equipa de categoría lles desen 
unhas comodidades mínimas e 
un pequeno soldo. Abofé que ha
bían estar máis motivadas para 
xogar, máis centradas e habían 
dar máis espectáculo. 

Outro tanto acorre cos meios. En 
xeral, o deporte feminino é de 
segunda categoria. Para a maior 
parte dos meios de comunica
ción de Ferrol nen existe o Mei
rás nen hai futbol-sá feminino, 
salvo contadísimas excepcións 
en determinados xornais na súa 
edición local, en Radio Fene ou 
alí onde colabora Antonio Anei
ros. Parece que ignoran tamén a 
ilusión que lles debe facer a esas 
mozas ver o seu estarzo recoñe
cido, senón en forma de cartas 
polo menos escoitando o seu no
me na r' sdio, véndase na tele ou 
na foto do periódico. 

Nós, que as coñecemos e segui
mos habitualmente desde as 
bancadas, coñecedoras como 
somos dos atrancos que pasan 
cada tempada para manterse aí 
pedimos un maior apoio para es
ta equipa por parte de todos e 
todas, porque o teñen máis difícil 
que outros e porque levan es
tando arriba once anos segui
dos, que se di pronto, pero que 
se tardan en percorrer. Para 
elas que xa están e para as futu
ras que van vir, para que o te
ñan mellar, vai este chamamen
to a toda a Galiza, ás empresas 
para que colaboren na medida 
do posíbel, aos meios para que 

lles dean máis publicidade e á 
xente en xeral para que vaian ao 
pavillón e as axuden este ano a 
acadar un bo pesto na clasifica
ción. E non só a elas, a todas as 
deportistas mulleres que seguen 
na sombra pala sua condición a 
pesares de estar igualmente ca
pacitadas que os homes. Mulle
res coma Minchi, Susana, Vero, 
Rosa, Cris, Clara, Mavi, Moka 
ou Vane, que conforman o ac
tual plantel do Meirás. + 

SONIA, SILVIA E NURIA 
ARNOSO RIVERA, PATRICIA 

DOPICO RODRÍGUEZ, MARIA E 
MIGUEL GóMEZ MARTÍNEZ, 
CRISTINA RIVERA PIÑEIRO, 

ROSA Mª CASTRO 
CARBALLEIRA E FRANCISCO J. 

REY BREIJO 

Construir aquela 
Galiza Ceive 
O cenário político espanhol acol
he ritmos frenéticos e movimen
tos vangardistas, estes dias, bai
xo o guiom que está a impór o 
debate acerca das questons na
cionais e a estabilidade constitu
cional. Em poucas semanas, os 
olhos da espectadora e do es
pectador galego procuram assi
milar o torrente de acontecimen
tos, projectos e conceitos que 
circulam através dos meios infor
mativos, que desta vez dam en
trad a ao nacionalismo como 
protagonista indiscutido da sua 
vertiginosa história: Barcelona, 
unidade nacionalista, Lizarra, 
Constitugom estreita, trégua de 
E.T.A., direito de autodetermi
nagom, cámbio ou reinterpre 
tagom, oportunidade histórica, 
Espanha. O nacionalismo galego 
fala da necessidade dumha se
gunda Transí9om depois de duvi
dar durante vinte anos que tenha 
havido umha primeira. 

O debate percorre até o último 
recuncho da opiniom profissional 
(tertúlias, reportages, colunas, 
entrevistas) e vai assentando-se 
pouco a pouco no selo das opi
nións públicas do Estado. Euskal 
Herria e Espanha, guionistas da 
peca. lmprovisam dia a dia um 
argumento que por primeira vez 
alonja o debate encol da "ques
tom nacional" da dialéctica entre 
bandos irreconciliáveis, cons
truindo-o em base a propostas 
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políticas que, além de arrepiar ao 
espanholismo mais ráncio, si
tuam o problema em termos de 
avango concreto, e obrigam a 
Galiza a entrar em escena. O pú
blico galega olha finalmente a 
actuagom dum BNG situado co
mo torga de pesso e que, baixo o 
amparo "democratizante" da di
reita basca e catalana, já nom 
desentona no cenário político de 
Espanha. O transcorrer dos fac
tos entra polo olho estético e pro
voca esperanga, que nom polo 
olho crítico. Se neste tempo de 
cantos de serela, auges eleito
rais e subas de prestígio introdu
zir umha voz discordante semel
ha tora de lugar, nós considera
mos prioritário virar momentane
amente costas á luz e ao som 
que desprende o calor da esce
na, para focarmos em clave rigo
rosa e construtiva o papel da Ga
liza ante o debate constitucional. 

A gestagom dumha possivel mu
danga do aparelho político es
panhol nom vem nuclearmente 
alimentada por um factor deses
tabilizante galega, e sim principal
mente polo efecto que a contra
d icgom drástica que o MLNV 
conseguiu provocar com o actual 
marco jurídico-político está a pro
vocar nas altas instáncias dum 
macro-poder que precissa estabi
lizar definitivamente o panorama 
político do grande colosso euro
peu em construgom, e que -um
ha vez aliviadas coa política da 
socialdemocracia as tensons so
ci ai s centro-europeias e com o 
acorde de Stormont o contencio
so británico-irlandes- ve hoje por 
hoje na tensom nacional do Rei
no da Espanha, e na incapacida
de demonstrada pala fórmula au
tonomista para aliviá-la, umha 
questom pendiente. Este é o con
texto no que o nacionalismo vas
co atopa as condigons para mo
ver-se políticamente, plantejar as 
suas propostas e que estas se
jam escuitadas: a inestabilidade 
política que cria no Estado Es
panhol umha Euskal Herria na 
qual mais do 60% do voto é 
consciente da existencia dum 
conflicto entre os seus interesses 
nacionais e o actual marco cons
titucional, conflicto que tem a sua 
expressom mais drástica numha 
guerra nom declarada entre o Es
tado e umha ETA apoiada socio
logicamente desde hai mais de 
20 anos nunca por menos do 
16% da populagom, que no seu 
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conjunto padece as conseqüen
cias do confronto e exige umha 
solu9om, quer dizer, um cámbio. 
Sem comparangas simplistas, 
sem paralelismos estéreis, Gali
za, longe de ser protagonista do 
guiom político que na actualidade 
está a ser representado, convirte
se neste contexto em nom mais 
do que umha actriz de reparto. 

Nom se trata do auto-complexo 
próprio do colonizado e da colo
n izada, mas de introduzir em 
meio de tanto trunfalismo um 
pouco de claridade e realismo, 
tam precissos para sermos 
quem, por 
exemplo, de 

OBNGnomsó 
fuge (como vem 
fazendo desde o 
seu nascimento) 
da proposta da 
independencia, 
senom que 
mesmo 
esquence hoje a 
autodetermi· 

peneirar nos 
centos de 
milheíros de 
votos na
cionalistas na 
Galiza os re
almente com
prometidos 
con aquele 
projecto que, 
hai anos, 
aqui se cha
mava "liber
tagom na
cional". E tam 
necessários 
tamém, para 
p o d e r m o s na~m. 
advertir com 
preocupagom 
o nosso pos
te secundário 
nas exigen-
cias de liberdade para este povo, 
que o nacionalismo maioritário 
nom consegue artelhar desde 
umha base social desmovilizada; 
realidade, esta, que nengum 
chocar as maos e grande cober
tura mediática com os líderes ca
talám e vasco há paliar. Para de
catarmo-nos de que o nacionalis
mo galega nom dessenvolveu a 
potencialidade "exigente" deste 
povo mais que para recolher os 
miolos das conquistas do debate 
central que já está aberto. 

Se calhar é que nom lhe intere
sou. A construgom do projecto 
nacional do BNG, sobre a exclus
som ir racional da opgom inde
pendentista, eivou desde a sua 
gestagom um movímento que 
agora se ve dessembocado num 
possíbilismo exagerado que foca 
a conquista da soberanía como 
umha paulatina cessom de com
petencias do centro a nac;om que 
se pretende articular, na que a 
reivindícac;om histórica do díreíto 
a autodeterminagom nom é cru
cial, em palavras de Francisco 
Rodrlguez. O problema central 
nom é que o nacionalismo gale
ga tenha um papel secundário 
nos movimentos pollticos que es
tamos a presenciar, nem que ele 
próprio nom seja o guionista dum 
argumento que tala dos eijos 
centrais da sua própria existen
cia, quer dizer, dos direitos dos 
povos do Estado, da sua vio
lagom e da superac;om de tal si
tuagom: o problema é conformar
se com o papel e pretender em
pregar o efecto catárquico da 
obra para aliviar as reivindi
cagons históricas do nacionalis
mo, que seguirám senda válidas 
-e necessárias- quando a obra 
remate e a Galiza -se calhar bai
xo outra superestrutura política
sega sendo umha colónia, por
que o nacionalismo representado 
polo BNG nom age no senso de 
apontar o caminho para a so
lugom da dependencia. 

Como acertadamente advirte 
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Vilhar Trilho: "É consciente o 
BNG de que a estruturagom plu
rinacional do Reino de Espanha 
nom se pode encarar a sério se 
nom se faz desde um acto de 
independencia (tal e como é já o 
exercício do direito de autode
terminagom) das nagons que o 
integran e visando estas a inde
pendencia política como meta a 
conseguir caso de non ser satis
fatória para elas a reivindicada 
estruturac;;om plurinacional do 
Estado? A ver se o BNG -ao ta
lar, agora, de estruturagom plu
rinacional do Estado sem fixar o 
lugar prioritário que deve ocupar 
a autodeterminagom nesse pro
cesso- cal na "indeterminagom". 
Seria imitar a inimitável palhasa
da do chefe da Xunta de Galicia 
quando, num malabarismo léxi
co próprio dum prestidigitador 
circense , fala de "autoidentifi
cagom" para escamotear a auto
determ inagom. Sem autodeter
minac;:om nom se pode talar de 
auténtica federagom". 

O BNG nom só fuge (como vem 
fazendo desde o seu nascimen
to) da proposta da independencia 
como norte necessário, senom 
que mesmo esquence hoje a 
chave insubstituível para que es
te povo abra a porta á sua sobe
ranía: a autodeterminagom. Esta 
realidade suma-se á "ivernagom" 
da frente no relativo a movili
zac;:om social e a criagom de 
consciencia nacional e a medida 
ambigüidade na possigom (nou
trora clara) com respeito a UE, o 
qual pode fazer-nos entender de 
jeito mais claro um quadro políti
co que nom abre tanto um futuro 
prometedor como um porvir in
quedante para um pais, o nosso, 
que especta com esperanc;a ino
cente a proclama por parte do 
nacionalismo maioritário dum 
"éxito" que, para o processo de li
bertagom nacional , é sedante, 
desmobilízador, ficticio, mesmo. 

Desde a esquerda independen-

tista insistimos na necessidade 
de basearmos o nosso caminho 
a liberdade na construgom poll
tica dum país que, de seu, nun
ca caberá no corsé constitucio
n a I espanhol. Construgom 
fundamentada na defesa da 
nossa identidade nacional e nos 
direitos ínalienáveis que ela nos 
outorga. Do direito a autodeter
minagom e a independencia na
cional como reivindicagom es
tratégica írrenunciável. Esparte
mos do sonho que hai dentro do 
sonho, do trunfalismo injustifica
do. Comecemos a trabalhar 
conseqüentemente por Galiza.+ 

MIGUEL GARCIA 
(PORTA-VOZ NACIONAL DA 
ASSEMBLEIA DA MOCIDADE 

lNDEPENDENTIST A) 

A universidade 
de Santiago e 
o teatro en castelán 
Como moitos e moitas de vós de
bedes saber, a Aula de Teatro da 
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC) vén de facer 
un casting e está comezando a 
ensaiar en lingua castelá a peza 
La cabeza del dragón de Ramón 
María del Valle-lnclán. Levar 
adiante este proxecto é unha de
cisión controvertida de abondo, 
que non pode menos que escan
dalizarnos coma galegas e coma 
comunidade universitária. 

Este feíto prodúcese despois da 
intensa polémica desatada pola 
decisión do Centro Dramático 
Galego (CDG) de representar 
catro obras de Valle en caste
lán, co que rachaba coa súa tra
xectó ria monolingüe, coa do 
conxunto das compañías de te
atro profesionais galegas e co 
próprio sentido para o que tora 
criado. Oeste xeito unha institu-
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ción pública galega -o CDG
estaba colaborando e gabándo
se de colaborar cunha censura 
clara á nosa língua: a feíta polos 
herdeiros do escritor. 

No medio desta arrevesada po
lémica en ambientes teatrais, 
culturais e preocupados pota 
normalización lingüística, xorde 
a iniciativa rectoral, que non po
de ser inocente e que sorprende 
por diversas razóns: 

-Rompe coa liña seguida pola 
Aula de Teatro desde 1989, cria
da para ser bandeira do teatro 
universitário compostelán e que 
se caracterizara por representar 
sempre en lingua_galega, tanto 
dentro coma fóra das nosas 
fronteiras. Con este fin á Aula 
véñenlle sendo concedidas un
has dotacións orzamentais e un
has posibilidades de despraza
mentos que fan ridícula a suma 
dos cartas que se destinan ao 
resto dos grupos de teatro que 
tamén subsisten na nosa univer
sidade. A Aula, representante te
atral da use, mantíñá deste xei
to unha filosofía coerente co es
pírito dos estatutos universitá
rios. ''A lingua galega é a propia 
da use [. .. ] promoveranse ac
cións que contribúan á normali
zación e ó desenvolvemento da 
lingua galega" (Artigo 3). Daque
la esta iniciativa rectoral racha 
coa misión normalizadora que 
se estableceu democraticamen
te para a use coutando un dos 
escasos instrumentos a través 
dos que se articulaba de manei
ra efectiva esta misión. 

-Por primeira vez, a obra a re
presentar no canto de ser elixida 
polo director 
da Aula como 
adoitaba ser 

normal, é im- No médio desta 
posta desde 
instáncias su
periores sen 
opci(m á répli
ca. E esta un
ha intromisión 
dirixista por 
parte do recto
rado, nun eido 
que non lle 
competía, que 
non pode me-
nos que facer-
nos preocupar 

arrevesada 
polémica xorde 
a iniciativa 
rectoral, que non 
pode ser 
inocente. 

pola saúde do teatro e da demo
cracia que existe (ou non) na 
USC. O director da Aula de Tea
tro xa se manifestara publica
mente contrario á montaxe en 
español do CDG. 

-A estraña coincidéncia no 
tempo de ambas montaxes: un
ha por parte da compañia institu
cional de profesionais de Galiza, 
outra por parte do grupo institu
cional da USC. Nengunha delas 
prende coa traxectória e inque-

. danzas do teatro galego, nen 
profesional nen universitário, e 
ambas montaxes só son agar
dadas con compracéncia por 
parte de moi reducidas elites po
líticas (nen saquera culturais), 
desas que consideran que o 
exercício da expresión artística 
debe ser obxecto de control e di
ri xism o segundo os intereses 
dos poderes públicos, no canto 
de permiti-la libre expresión das 
voces e forzas que desde abaixo 
despuntan nas sociedades. 

:_A Universidade esá a lexitimar 
e defender unha censura da nosa 
lingua, no canto de promulgar a 
todos os níveis a súa funcionali-
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1 Todo un síntoma, 
1 porque El 
1 Mercurio é un 

periódico a médio 
camiño entre o 
ABC e o Alcazar. 
Vese que sinten 
floxeira, as hostes 
do ditador. 

1 

1 

Democrácia 
económica é o 
contrário de 
monopólio, de 
trust. Democrácia 
é libre mercado. 
Por isa o cliente 
poderá escoller 
entre: Airtel, 
Telefónica, 
Retevisión, UN/2. 
O que poucas 
veces sabe o 
cliente é que. o 
Banco de 
Santander é 
acionista 
principal dos 
catre operadores 
telefónicos. 

E o BBVmanda 
en Via Dixital e 
Canal Satélite. 
Manda nas duas 
beiras da 
competéncia. 

Din que un 20°/o 
da povoación de 
África pode morrer 
moi pronto de 
Sida. Son 
estimacións a 
rumbo, porque ·aos 
cidadáns de Africa 
sempre os cantan 
por miles, mentres 
que dun inglés ou 
dun 
norteamericano 
sabemos que se 
chama David ou 
John e na 
televisión mostran 
o xardín da casa 
na que vive. 

A xente de África 
é alegre e ten 
conciéncia de 

j • 1 t • , • • ~ 't . 6 1 " · , 



1 pobre, admira a 
1 Mandela, a Castro 
: e a Bob Marley, 
1 loita por quitar as 

pústulas do 
neocolonialismo e 
pensa en que 
pronto haberá que 
trazar de novo as 
fronteiras, 
segundo critérios 
africanos e non 
europeos. Os 
africanos saben 

1 que cada guerra é 
1 unha guerra 

nacida nas bolsas 
de valores de 
Ocidente, onde 
cotizan as suas 
matérias primas. 

Vai pedir perdón o 
Papa, polos 
crimes da 

1 Inquisición. 
Debe ria 
disculparse por ter 
paseado a Franco 
baixo pálio e 
deberia expulsar 
como anxos 
caidos aos cregos 
queian 
denunciando aos 
mozos palas 

1 parróquias para 
que os paseasen 
os falanxistas. 
Pero isa toca 
dentro doutros 
catrocentos 
anos.+ 
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dade tal e como lle corresponde. 

En resumo, o rectorado da Uni
versidade de Santiago, de manei
ra conscente e innecesária toma 
unha decisión de costas a boa 
parte da comunidade universitá
ria, á normal traxectória do teatro 
neste ámbito e os próprios estatu
tos dos que debe ser salvagarda. 

Móstrasenos logo un governo 
universitário autoritarista e arro
gante, que lonxe das frases coas 
que se autocalifica - "rector de to
dos" ou "rectorado que máis fixo 
polo galego'~ actúa contradicin
do os princípios da institución 
que rexe e alentando a decisión 
política de que o teatro institucio
nal galega comece a preparar 
montaxes en língua española, 
precedente especialmente preo
cupante ás portas do Ano Santo 
e da capitalidade cultural euro
pea, conmemoracións nas que 
se moverán moitos cartas desti
nados á promoción cultural. 

A USC ten como institución un
ha releváncia social que lle per
mite xogar un papel sobranceiro 
en procesos como a normaliza
ción da lingua ou a instauración 
democrática. Mais dependendo 
da direción que se queira tomar, 
a actuación da use pode contri
buí r ben a activar e dinamizar 
estes procesos, ben coma neste 
caso a apoiar e afianzar dinámi
cas prexudiciais para a nosa 
crenza nas institucións e a saú
de da nosa língua. 

A teor do anteriormente expos
to, parécenos que se fai urxente 
unha reflexión e un debate que 
anove as adormecidas estructu
ras e dinámicas nas que a use 
se está a ver sumida. 

-E precisa unha revisión da ac
tual política de normalización lin
güística da use, que a faga efi
caz segundo as necesidades lin
güísticas do país e acorde cos 
seus propios principios progra
máticos, facendo que por unha 
vez a teoría se achegue á prácti
ca e as boas disposicións e acor
des deixen de ser papel mallado. 

-É necesario un debate sobre 
o funcionamento interno da 
use, co obxecto de evita-los 
abusos de autoridade, as intro
mi~ións e a extralimitación nas 
súás funcións do rector e o seu ·· 
eq\jipo. Só deste xeito se pode 
comezar a gararJtir un pleno fun
cionamento dem.9crático para a 
Universidade de Compostela. 

. "' ... 

-É preciso salvagardar a ne
cesária coeréncia entre a xes
tión rectoral e os princípios es
tatutários da USC. Colaborar 
coa censura dunha lingua que 
se debe promover é unha grave 
contradición. 

Por todo isto esiximos que o go
verno da Universidade de San
tiago de Compostela suspenda 
de inmediato o actual proxecto 
de que Aula de Teatro faga re
presentacións en castelán, e de
mandamos que se continúe a 
anterior política de representa
cións unicamente en lingua ga
lega canto antes, para que os 
peores prexudicados non sexan 
os integrantes da Aula de Tea
trn. e teña así aínda tempo de 
reiniciar o curso cun novo pro
xecto. Só deste xeito o rectora
dQ poderá ser respectuoso co 
teatro galega e co compromiso 
que a comunidade universitária 
lexitimamente lle encomenda.+ 

PLATAFORMA POR UNHA 
UNIVERSIDADE NORMALIZADA 

A propósito 
de Pinochet e 
do olvido 
A proposito da detención de Pi
nochet e das declaracións do ex
ministro fascista Fraga lribarne, 
ao respeito da mesma, quixera 
facer chegar a 
xente, a trave-
so das páxi-
nas de A No
sa Terra, un 
extracto dun 
ensaio de Ma
ri o Benedetti 
que por ca
sualidade ca
eu nas miñas 
mans nestas 
datas. 

( ... ) Hai unha 
diferéncia 
substancial 
entre "o am-

De todo o 
legado dos 
evanxelios só 
rescatan aquilo 
de pór a outra 
meixela 

nésico" e "o olvidador". "O amné
sico" ten sofrido unha amputa
ción do seu pasado, "o olvidador'' 
amputao voluntariamente, non 
olvida porque si, senon por algo, 
que pode que sexa culpa ou des
culpa, pretexto ou .má concién
cia, pero que sempre é fuxida, 
escape da sua responsabilidade. 
Nembargantes, "o olvidador'' 
f1uncc;¡ acada o seu obxectivo, 

o :Cabalo_._ 
Colección ANIMAIS boMÉ.STÍcos. 

L ____ _ 

que non é outro que encerrar o 
pasado nun espacio inviolable, 
pois o pasado sempre atopa o 
xeito de abrir a tapa do cofre e 
asomar a sua faciana. 

Os pavos nunca son amnésicos; 
tampouco os governos o son, 
ainda que as veces tentan ser ol
vidadores. Curiosamente, o seu 
xeito de olvidar soe ser proselitis
ta, xa que o seu obxectivo é que 
os demais tamén olvidemos. 

Sempre é un mal síntoma cando 
un gobernante tenta basear o 
seu poder no olvido colectivo. 
Por o xeral, é entón cando pro
pón encomenzar desde cero, 
coma se iso fose posibel. Hai 
que mirar sempre cara diante e 
prohibirse mirar cara atrás. 

Tal proposta ten un significado 
superficial: que non cultivemos 
a xenreira nin a vinganza, (bra
vo!), pero tamén ten un signifi
cado recóndito: que renuncie
mos a ser xustos. 

De todo o legado dos evanxe
lios só rescatan aquilo de pór a 
outra meixela, e en consecuén
cia preparan minuciosamente a 
segunda labazada. Nembargan
tes ningún pobo acada unha 
verdadeira paz se ten un pasa
do pendente. "Os olvidadores" 
tamén o saben pero non lles im
porta moito, porque no fondo 
non lles importa a paz. 

Non é o olvido o que pode sal
var a unha comunidade da xen
reira e da vinganza. Só o exercí
cio da xustiza permite que a co
munidade recupere o seu equilí
brio. O povo non ignora que tras 
a mímica da xenerosidade, tras 
ise estrague de perdóns, tras 
ise simulacro de xustiza, o pa
sado de veras segue intacto. 

Ocurre que o pasado é sempre 
unha morada e non hai olvido 
capaz de demolela ( ... ).• 

EDUAROO LORENTE 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

Condea 
para o ditador 
Ninguen debería quedar abraia
do por escoitar as declaracións 
feitas en dias pasados por Fra
ga lribarne, Felipe González, 
Martin Villa ou as do mesmo fis
cal da Audiencia Nacional, 

Eduardo Fungueiriño. De sobras 
sabemos de que pé coxean es
tes señores e cales son as suas 
debilidades políticas, no seu dia 
Eduardo Fungueiriño xustificou 
as ditaduras militares do cone 
Sul, porque eran eficaces para 
rematar cos subversivos. 

E avergoñante ver coma aque
les cidadáns que ostentan os pi
lares da Lei, 
unha Leí que 
deixa moito 
que desexar, 
poden mos
trarse contra
rios a extradi
ción de Pino
ch et, dun si
copata que se 
empregou a 
fondo no ex
termínio dos 
seus próprios 
compatriotas 
e sen ningun 

Ogalláqueo 
xenocida non 
salga impugne 
neste 
requerimento da 
xustiza. 

reparo, manifestou máis dunha 
vez , que voltaria a actuar tal e 
coma o fixera hai 25 anos atras. 

Xa que o Tribunal inglés de 
Xustiza, o protexe da extradi
ción que solicita o xuiz Baltasar 
Garzón, ao xenocida de Pino
chet, terian que xulgalo ante un 
Tribunal Internacional que o 
condee polos miles de asasina
tos que coa axuda dos seus co
laboradores, levou a cabo du
rante a ditadura implantada por 
el e os seus amigos norteame
ricanos. 

Ogallá que o xenocida non sal
ga impugne neste requerimento 
da xustiza, no que é acusado de 
torturar, facer desaparecer aos 
seus opositores políticos, fusila
mentos en masa e incluso o ani
qu i lamento de nenas que é o 
máis horroroso. Se se logra 
condear ao Ditador, tamén se 
podera condear a outros fascis
tas coma Videla, Hugo Banzer, 
Galtieri, Masera ou Alvarez, pa
ra que dunha vez por todas, de
an cos seus osós na cadea. 

Se non se logra facer xustiza 
contra tantos e tantos atropellos 
cometidos por estes ogros da 
humanidade, correremos perigo 
de que acontecementos coma os 
do 11 de Setembro do 73, volvan 
a acontecer. Por ese motivo e 
por respeíto as vitimas da repre
sión, pido que Pinochet sexa xul
gado sen contemplacións. + 

HUGO BENTANCOR 
( SE!XO--MAR.IN) 

A NOSA TERRA 

O home león, 
A princesa lria e 
A árbore 
das tres torondas 
Colección CONTOS POPULARES. 
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-G· uieiro··_ 
CULTURAL . . 

O Centro de Arte Contemporánea prepara 
a reclamada exposición antolóxica de Seoane 
Exponse na Coruña a sua obra cártelís.tica· 

-0- CARME VIDAL 

O Centro Galego de Arte Con
temporánea (CGAC) organiza
rá a fins do ano que ven a expo
sición antolóxica de Luis Seoa
ne que se viña reclamando des
de a sua criación. En numerosas 
ocasións nos anos que o centro 
leva funcionando se tiñan feíto 
propostas e demandado a nece
sidade de que un artista galego 
como Seoane ti.vese a merecida 
preséncia nun organismo da fas
quia do CGAC. Só duas antoló
xicas de artistas galegas se tiñan 
celebrado até agora, a inaugural 
de Maruxa Mallo e a de Laxei
ro, pouco antes da morte do ar
tista. A capacidade do CGAC 
pode permitir a recuperación da 
obra de Seoane que continua es
pallada e a proxección da sua 
calidade artística neutros cen
tro semellantes de fóra do país. 

Unha mo tra da calidade artísti
ca e o traballo vangardista de 
Seoane está a vista na Funda
ción que leva o seu nome, con 
sede na Coruña. A colección de 
30 carteis que compoñen a ex
posición aberta durante o mes 
de Novembro, na Casa da Cul
tura Salvador de Madariaga on
de están os locais da Fundación, 
dá canta da sua faceta de dese
ñador, en especial coñecida polo 
seu traballo na edición de libro . 

A exposición, que permanecerá 
aberta todo o mes, recolle a tota
lidade da obra cartelf tica de Se
oane que evidéncia a importán
cia que arti ta concedeu ao de-

ñ gráfic . A m tra ábrese e 
péchase con dou canei de ca
rácter p lític -en apoio ao Esta
tuto e de propaganda da Candi
datura Democrática Galega apre-
entada á eleicións de 1977 con 

Ramón Pifieiro, Xacinto Calvo e 
Diaz Pardo como candidatos ao 
senado- pero inclue tamén al
guns que teñen un obxectivo es
trictamente comercial como son 
as singulares pezas de Cinzano e 
Coñac Otard-Dupuy ademáis 
dunha manchea de anúncios de 
exposicións de arte e libros. Su
pón tamén o primeiro acto pro
gramado polo novo director da 
Fundación, o crítico de arte Al
berto González-Alegre que ocu
pa o cargo dous anos despois da 
constitución da entidade. Para 
apresentar a obra cartelística de 
Seoane, o novo director escolleu 
a dous especialistas en deseño de 
fóra do país, Daniel Giralt-Mira
cle e Enrie Satué. 

"Deixa á vista o coñecemento 
das vangardas artísticas que el ti
ña e tamén o seu control do de
seño gráfico cun manexo das téc
nicas inovadoras, a escrita e a ti
pografía, mantendo tamén unha 
grande relación coa sua obra pic
tórica. Foi no seu tempo un dos 
grandes renovadores "do deseño 
arxentino e ?ai ven, por exem-

plo, o encargo de Cinzano" sina
la Alberto González-Alegre. A 
mostra complétase cunha peque
na escolla dos carteis gardados 
polo artista na sua vida -entre 
eles, un dunha exposición en Itá
lia de Picasso do 1953- resaltan
do a queréncia que o artista tiña 
co cartelismo, patente de igual 
fonna nas duas ponéncias do au
tor que se recollen no catálogo. 

"Nas paredes das ruas, nos avisos 
de xomais e publicacións, en fo
lletos, vidrieiras e films comer
ciais, comezan a distinguirse as 
máis diversas escalas dos nasos 
dias en pugna parecida á que se 
mostra nas galerías de arte" dixo 
Seoane nun relatório pronun
ciado no 1965 no que daba can
ta da multitude de referéncias 
que manexaba, tanto das co
rrenteE máis avanzadas do dese
ño europeo como americano. 

O director do Centro Galega de 
Arte Contemporánea, Miguel 
Fernández Cid anunciou a inten
ción de celebrar no ano que ven 
unha exposición retrospectiva de 
Luis Seoane, un dos reclamos que 
se lle veñen facendo ao centro 
público desde a sua criación. Para 
o desenvolvemento do proxecto 
os traballos comezarán a partir 
deste mes -ainda que xa se enceta
ron as conversas coa Fundación. 
O director González-Alegre 
aventura a posibilidade de que a 
mo tra poida viaxar logo a Ma
drid e calvez a Buenos Aires. 

Unha liña conceptUal e 
internacional 
Alberto González-Alegre afirma 
que, seguindo o espfrito "compro
metido coa arte do seu tempo" de 
Luis Seoane, ten previsto que a 
Fundación se converta nun cen
tro de arte contemporánea. Bus
cará con ese fin unha "apertura á 
arte conceptual coa celebración de 
tres ou catro exposición ao ano" e 
como primeiro paso no Nadal 
programarase unha video-proxec
ción do artista portugués Feman
do José Pereira, presente xa na 
pasada Bienal de Pontevedra. 

Para o mes de Marzo, a Funda
ción organizará un ciclo de acti
vidades e unha exposición · sobre 
a figura de Arturo· Cuadrado, 
comisariados por Lino Braxe. "A 
intención é manter sempre un
ha vinculación con Buenos Ai
res, cidade que tanta relación ti
vo co artista" aponta o director. 

A Fundación ten previsto mu
dar de sede proximamente a un 
edifício de maiores dimensíóns e 
para iso conta co compromiso 
do Concello da Coruña de habi
litar o Cuartel de Macanaz. Con 
toda probabilidade será o arqui
tecto Manuel Gallego Jarreto, 
vocal do Patronato . da Funda
ción, o que se encargue dos tra
ballos de rehabilitación.• 
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A nova 
cultura 
do plural 

~ LOIS DIÉGUEZ 

~t:ra ~ makstar dos poderes 
mediáticos do Estado, andan 
cataláns, vascos e galegas, no 
empeño de construir unha nova 
cultura máis acaída aos tempos e 

· aos desexos democráticos das 
nacións sen Estado. Valente tarefa 
esta, asentada nesa idea "normal" 
tan combatida durante anos ou, 
mesmo, séculas. Se no decurso <leste 
tempo o "anormal" foi o que 
imperou, non resultará doado 
cambiar nun curto período de 
tempo a cultura de millóns de 
persoas formadas obsesivamente nos 
conceptos- da pátria "una, grande y 
libre" que non se abandonou desde 
o 77, senón que, con formas novas, 
se mantivo na sua fundamental 
substáncia. 

g¿ro saber, sentir mesmo, a 
diferéncia entre rexión e nación, 
autonomía e soberanía, Estado e 
Govemo descentralizado, ou língua 
nacional e língua estatal, 
imperialismo e dependéncia; ou, 
simplesmente, culturas fronte a 
cultura ... seria como facer prático 
dun xeito realmente democrático, o 
.respeito á diversidade e pluralidade, 
esteo sen o cal a tan traída e levada 
democrácia non pode e~istir. 

aerer mudar as mentalidades 
sempre resistentes aos cámbios e ás 
transformacións profundas, sobre 
todo nun Estado que, como o 
español, se formou babeo a 
imposición e a intransixéncia, 
converte-se, xa que logo, na obra 
máis digna desta nova História. 
Non é nova, desde logo, pois tempo 
hai que se pregoa. Mais a novidade 
vén desa .unión tan traballada por 
aqueles e aquelas que ao longo dos 
anos sofreron as espiñas de 
obsoletas grandezas. Tres nacións 
do Estado español, pois, abren as 
follas da História e din-lle á cuarta á 
poderosa: sexamos iguais e 
admitamo-nos tal como cada unha 
somos, e actuemos nos marcos 
. intemacionáis; realmente, xuntas. 

Ágora, que falen todos. ~ero 
que falen e debatan, abertos, 
deixando os prexuízos na porta dese 
grande.salón do diálogo en que se 
ha con verter a lbéria ( tamén 
Portugal existe). Mais sobre todo, 
que non se siléncie a ninguén. Só 
isto seria grande: que o completo 
aparato informativo existente, 
ofi~ial ~privado, se abrise aos 
diferentes tons, ás voces variadas, 
aos idiomas ricos con que cada quen 
se expresa.• 
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•Nenas 
surrealistas no -
Hospital Xeral 
de Compostela 
Vinte nenos ingresados no Hospi, 
tal Xeral de Galiza, en Cornposte, 
la, pintan estes días as paredes do 
centro esquecéndose durante este 
tempo-de que están enfermos. A 
idea partiu da Fundación Granell, 
que colabora coa escala do hospi, 
tal na realización de obradoiros de 
teatro, debuxo, pintura, collages, 
música etc .. A coordenadora peda, 
góxica da Fundación, Laura Ro, 
·bés, que quer achegar aos nenos 
ao surrealismo, sinalou que "a pre, 
tensión fundamental é que os ne, 
nos perciban os corredores do 
hospital dun xeito djstinto, 
pintando nas paredes, tratamos ae 
desenvolver a criatividade e ima, 
xinación. Están cambiando un 
entorno moi monótono".• 

• Berces e prensas 
de viño na última 
mostrado 
Museo do Povo 
Dous meses será o tempo que se 
rnanteña no Museo do Povo Ga, 
lego, en Compostela, a 
e:xposición dos fundos etnográfi, 
cos que se incorporaron recente, 
mente aesta institución. Amos, 
tra quer servir, ademais de com, 
pletar o "discurso" do museo en 
canto á recuperación dos instru, 
mentos das tarefas tradicionais, 
de agradecemento para todas as 

•........................................................................................••••••.......• . 
· • Escaso público nas representacións do Valle do CDG 

Unha media de duascentas 
persoas os días que se 
representaban as pezas 
completas e algo menos de 
150 cando só se puñan en 
escena duas, é o calculo de 
público ao espectáculo de 

Valle do CDG que realizou a 
Mesa pola N onnalización. 
Segundo a asociación, este 
aforo supón pouco máis do 
25 % do aforo do Teatro 
Principal de Compostela, 
onde se estreou a montaxe. 

Por outra parte, a Mesa 
apresen tou o Mércores 4 de 
Novembro en Pontevedra a 
iniciativa "Comedia Bárbara", 
un maratón de leitura que 
coincidirá coa estrea do CDG 
nesta cidade. • 

=····························~·······································································~· 

persoas_que contribuen dun xeito 
desinteresado a aumentar os fun, 
dos do museo. Moitos particu}e, 
res doan "verdadeiras obras do 
Arte Popular que gardabah no 
seu fogar como recordo das anti, 

gas faenas", desprazadas hoxe a 
un lugar secundário. Durante No, 
vembro e Decembro, poderase 
paser entre vellos berces, prensas 
de viño, máquinas de coser "pri, 
mitivas" ou roupas de faena.• 

lgnácio Ramonet, director de ie Monde diplomatic, e Ramón Villares. · 

• Encontros da relixión e da cultura 

O movemento Encrucillada organiza o XIII Foro sobre Relixión e Cultura 
en Galiza, que ten lugar no Auditório da Universidade de Compostela o 
Sábado 7 ·de Novembro. "Pensamento único e réximes globalitários" é o 
título da primeira conferéncia, a partir das dez e media da mañán, e que 
corre a cargo de Ignacio Ramonet, natural de Redondela e director de Le 
Monde Dipl.amatique: Na tarde, ás catro e media, Xaquin García Roca in, 
tervirá baixo o título "Por unha cultura de solidariedade". Tras as duas 
conferéncias artellaranse mesas redondas nas que participan, entre ou, 
tros, Ramón Garcia Crespo, director de Proxecto Home, Moisés Loza, 
no, do Seminário de Educación para a Paz, Nazaré Guerreiro, misio, 
neira, o historiador Ramón Villares, Elvira Santos e Francisco Sineiro. • 

• Berrogüetto 
de xiia por 
Alemaña e Suíza : 
As cidades de Offenburg, Basilea, 
Zurich, Munich, Regensburg e 
Plauen son as paradas que o gru, 
po Berroguetto fan na sua segun, 
da visita a Alemaña e Suíza, que 
remata o 6 de Novembro. Será 
neste último concerto en Plauen · 
onde reciban o "Prémio Europeo 
de Música Folk", galardón que 
outorgan na cidade. Xa nesta xi, 
ra, na que cantan coa colabora, 
ción da sociedade Xeral de Aut0' 
res, interpretarán parte do seu 
novo repertório, que incluirán 

- no vindeiro disco.• 

•AMesa, 
Díaz Pardo e 
Xavier Comesaña, 

,, . 
premios 
SanMartiño 
A Fundación San Martiño, da 
Estrada, fallou os seus prémios 

ANOSA TERRA 

anuais á promoción da língua o 
pasado 27 de Outubro. Nesta 
oitava edición, a fundación pre, 
miou a Isaac Díaz Prado no 
apartado de "Toda unha vida" 
adicado aos galegos e galegas so, 
branceiros; no caso da Mesa po, 
la Normalización, foi galardoada 
pala sua labor comprometida 
pala língua en todo o país, e 
Xavier Comesaña, director do 
Conservatório da Estrada, foi 
premiado pola s~a labor norma, 
lizadora na comarca de 
Tabeirós,Terra de Montes e por 
ter revitalizado o ensino no mu, 
nicípio.• 

• Arte Barroca, 
un CD 
daAS--PG 
premiado 
en Canárias 
Na modalidade de CD Rom do 
Vlll Festival Internacional de Vi, 
deo de Canárias resultou gaña, 
dor o traballo multimedia "Ar, 
te Barroca" da Asociación Só, 
cio,Pedagóxica de Galiza, que 
cohtou coa colaboración das 
empresas Iris Produccións e 
Quenda Comunicación Dixital. 
Foi Eduardo Álvarez, 
coordenador de Meios Audioi, 
suais da AS,PG, quen recolleu 
o prémio o 31 de Outubro. 
No CD Rom galardoado faise 
un percorrido polas mostras 
universais de arte barroca en 
arquitectura, escultura e 
pintura cunha análise de 320 
obras. O xuri valorou a combi, 
nación de amenidade e o rigor 

• do traballo. • 

A Seminci prémia o cine comprometido e de reflexo dos desesperados 
My name is Joe de Loach gañou a Espiga de Ouro do festival vallisoletano 

*F. ALVAREZ /VALLADOLID 

Valladolid converteuse, do 23 ao 
31 de Outubro, nunha cidade 
comprometida coa r·ealidade (o 
paro, as .drogas, a guerra, a super, 
vivencia cotiá) na que as panta, 
llas dos cinemas enchéronse de 
películas espello da vida cotiá. O 
mellor expoñente foi a última 
maravilla de Ken Loach My Na, 
me is ]oe, que acadou a Espiga de 
Ouro, o premio do público e o pré, 
mio ao mellar actor Peter Mullan. 
Loach falanos de .sobrevivir nos 
arrabaldos dunha grande cidade 
industrial através da vida dun 
parado e o seu desexo de disfru, 
tar das causas sinxelas da vida, o 
arnm, as afeizóns, o carácter, e 
mesmo do futbol (xerme do 
compañeirismo e da unión). 

SeLoach foi o grande triunfador 
do festival, Goran Paskaljevic e 
O polvdrin, falando das secuelas 
da guerra nos Balcáns como cul, 
pábel da violencia cotiá nas ci, 
dades en paz, convértense nos 
i~ustos esqu.encidos no palma, 
rés. T amén toca o terna das gue, 
rras fraticidas a _película West 
Beyrouth, trasládanos ao primei, 
ro día oficial da guerra do Liba, 
no cando Beirut queda dividida 
en duas partes claramente en, 
frentadas, unha película feita 

Loach, con My name i~ Joe, é a segunda vez que gaña en Valladolid. 

con máis paixón que médios 
económicos. Noutras películas 
de grande compromiso, desta 
vez tocoulle o tumo aos inmi, 
granres e a sua precária forma de 
vida, puidemos ollar: Le gone du 
Chaaba, acercamiento a vida dos 
emigrantes arxelinos dun bairro 
periférico de Lyon, acadando 

Christophe Ruggi,a o premio Pilar 
Miro (mellar director novel), ea 
gañadora da Espiga de Ouro das 
curtametraxes. T out Le Monde 
Descend, aproximación ao racis, 
mo latente en Francia, un home 
de cor é conducido a unha co, 
misaría para a sua identificación 
e posteriar deportación e marte 

(o seu único delito é viaxar sen 
billete nun autobus urbano). 

A lenda do Robín Hood irlan, 
dés plasmada na pantalla por 
]ohn Boonnan na extraordinaria 

. The General que xunto á última 
incursión cinematografica de 

. Shohei Imamura ·coa sua pérola 

Doctor Akagi e a en íbel aproxi~ 
mación de Roberto Benigni ao 
campos de concentración nazis 
na La vita é bella, c nverter n o 
final d festival nunha fe ta 
apoteósica de bo cinema. 

As expectativas criadas p lo b 
momento do cinema e pañ l 
non se reflexaron na du pelf, 
culas españolas a comp tición: 
Finisterre de Xavier Villaverde aca, 
dou a unanimidade d publico e 
critica, factura técnica e estética 
irreprocháveis ao servizo dunha 
história inconexa e previsibel; 
Lágrimas negras de Ricardo Franco 
e Femando Bauluz, decepcionan, 
te aproximación ao mundo da 
marxinación e dos personaxes 
con problemas emocionais, aca, 
dou o vacuo consolo dopremio á 
mellar actriz para Ariadna Gil. 

Mención aparte merece o ciclo 
adiéado a T akeshi Kitano, o gran, 
de descubrimento do festival. 
Proxectouse toda a filmografía 
completa como director, 7 pelí, 
culas, deste polifacético artista 
(actor, director, guionista, pintor, 
showman tv.). O seu hierático 
rostro combinado coa su peculiar 
modo de andar e unido á peculiar 
e lírica visión que transrp.iten as 
suas películas convérteno nun ci; • 
neasta único a reinvidicar. + 
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Os fados 
de Francisco 
Souto 

Título: Fado. 

Autor: Francisco Souto. 
Editorial: Letras da Cal. 1998. 

De Francisco Souto coñeciamos o 
poemário As árvores do incesto 
(1995), coque gañara o m Prémio 
de Poesia Espiral Maior, e xa da, 
que la non nos decepcionou. Todo 
o conttário. Gostounos e valora, 
mos a verdade da sua poesia e ese 
equilíbrio entre o sentimento e a 
intelixéncia. Pero se aquel libro 
nos gostou, esta sua segunda en, 
trega causounos un imenso pra, 
cer. Non sempre ten un a marabi, 
lla de ler algo tan verdadeiro, tan 
fondo e tan fermoso como este li, 
bro de poemas de Souto. É a sua 
unha poesia con vida, con pulso, 
cunha carga de emoción impre, 
sionante, e é, ademais, poesia ben 
escrita, moi ben escrita. 

Como o seu título indica, o libro 
é un canto sentimental e dramá, 
rico. A tristeza, a derrota e a mor, 
te invaden o conxunto da obra. 
A isto contribue tarnén a arqui, 
tectura dos textos, a brevidade, a 
concisión, o siléncio que habita 
en cada poema, a sobriedade ex, 
presiva, o discurso pausado, lento; 
Todo conduce á pura emoción. E 
imposíbel ler esta poesia sen sen, 
tir o peso das palavras: 

Esra é a pátria 

Catro paredes sen r.el1aD.o 
e unha maceira florida 
onde onte foi a sala 

A pátria, a terra, o mar, a ama, 

Francisco Souto. 

da, a lo ita, o eu ... son elementos 
temáticos que aparecen unha e 
outra vez ao longo do poemário, 
sempre cun tono de tristeza e de 
amargura. Hai aqui moito de de, 
rrota, de ruina, de destrución ... 
A ria devora, a luz é nefasta, o 
poeta é o galo degolado e o ba, 
rro calcinado, a laranxa é amar, 
ga, as mapoulas están orfas, a 
guitarra está triste, a lua é unha 
laranxa apodrecida, o canto das 
fontes é inútil, o cristal está ro, 
to, as mulleres andan enloitadas, 
o sol suicídase na fin da tarde, o 
poeta ule a pólvora da morte ... 
Se algo hai neste libro de opti, 
mismo, de soño e de futuro son 
os últimos versos do poema de, 
dicado a Rafa Villar, ao Bata, 
llón Literário da Costa da Morte 
e a Arre,Sentelha! 

G~~O 

A. PANARO / ARQUIVO 

Vós 
que sabed.es do suicídio do sol 
na fin da tarde 
que é como dizer na fin do mundo 
que erguedes a palavra 
de entre os mortos 
calcinalÍiJs 
para nomear o que é vitio 
e sobrevive 
acadaaceno 

Vós 
irmáns 
asina rua 
como na aventura 
e no verbo unxido 
e no síléncio 

Restaurad.e a palavra 
Reconstruid.e o mundo 

A marte é, efeitivamente, un dos 

eixos cardinais no conxunto da 
obra de Francisco Souto. No seu 
primeiro libro a morte estaba pre, 
sente en case todos os poemas e 
neste segundo 
ocupa tamén 
un espazo im, 

Chama a portante. 
Chama a atención 
atención, des, 
de logo, que que nun 
nun escritor escritor tan 
tan mozo a mozo a 
mor te sexa morte sexa un ha cons-

unha tante temáti, 
ca, ainda que constante 
as suas razóns temática. 
terá para es, 
creber tantos 
e tantos ver, 
sos con esa re, 
alidade humana de fundo. O pre, 
sente volume péchase precisa, 
mente co seguinte texto: 

Calcina,me 

Fai 
dos meus ósos 
o clarinete que sopre 
a música para a fin dos tempos 

Non falta tampouco a visión 
apocalíptica do T erceiro Milénio, 
representada por duas mulleres 
enloitadas e un carro de argazos 
pola estrada do esteiro: "As mu, 
lleres,gando carrexando a pátria". 

A poesía de Souto, ademais de ter 
unha alta calidade literária, trans
mite autenticidade e chega ao co, 
razón, e iso é moi importante, 
porque a literatura ten que ser 
moito máis que un mero exercício 
de palavras. Este Fado, con esa ex, 
presión fondamente dramática e á 
vez cálida e serena, situa ao seu 
autor nun lugar destacado entre 
os poetas máis mozos.• 

MANUEL LÓPEZ FOXO 

5 DE NOVEMBRO DE 1998 • Nº 855 27 

11 conta de libros 11 

O vello e o mar 
de Hemingway 
"Era un vello que pescaba el só nun 
bote en augas da Corrente do Golfo e 
que levaba oitenta e ca-

~~.l~i:~ido t~~ • . \ 
pescador coa ').: · l'<,;i.>.'l«",,,..,,.;r_. \ 
natureza arran- · o~E.'ü? \ 
ca asi en O ve, .· t.o~üil \ 
llo e o mar, a 
coñecida novela · ' \ 
de Emest · · \ 

~:i~~n:;:~u~eÍle \ ' ·· ·:.;.:;··· \ 
concederan o No- \ ,..;.• ---1 
bel en 1954. A L:~~_.lm' _..-.,.-
novela, cuxo 
protagonista soña cos leóns, aparece 
en Galaxia e está traducida ao galega 
por Carlos Casares.+ 

Das opinións dos 
viaxeiros pala Galiza 
A série titulada Viajeros por Galicia 
que Juan Arias publicou na prensa 
desde 1993 até 1996 aparece agora 

. nun volume de 
Ediciós do Cas
tro, no que se 
convocan a 
moitos dos que 
opinaron sobre a 
nosa terra. 
A venturas diplo
máticas ou políti, 
cas troixeron a 
numerosos 
visitantes xa desde 
o século XVII, 
converténdose Galiza 
no XIX nun lugar de recepción masi
va de visitantes. A fotógrafa Ruth 
M. Anderson, o xornalista Prosper 
Devos, o hispanista Richard Ford ou 
Gerald Brenan son alguns destes via
xe iros.+ 

Oroza en portugués 
A chama emprestada/La llama pres, 
tada é o título do poe, 
mário que pu
blica a portu
guesa Edi\:5es 
Tema, que xa o 
fixera anterior-
mente con ou
tros galegos co
mo Luisa Villal
ta, Xosé Mª 
Álvarez Cáccamo 
ou Carlos Bernár
dez. Destacan de 
Oroza a sua adesión ao movimento 
"beat" e as suas experiéncias poético
jazzísticas. "As características do seu 
discurso son tan labirínticas e harmó
nicas como a paisaxe da Galiza" . + 

Memórias do 
lehendakari Aguirre 
A editorial Txalaparta publica os es
critos do que fora o primeiro lehenda
kari do Governo basca baixo o título 
Diario de Aguirre. José Antonio 
Aguirre y Lecube comezou a escreber 
as suas notas perseguido po
lo fascismo es
pañol e deixa de 
facelo aos sete 
meses de chegar 
a Nova Iorque. 
Foi deputado po
lo PNV nas Cor
tes Republicanas, 
é elexido lehenda
kari unha vez se 
alzan os militares e 
instálase en 1939 
en París até a ocu, 
pación nazi. 
Despois percurará o 
apoio dos estadounidenses á causa 
basca, que se ven abaixo co apoio 
americano ao réxime de Franco. Ma
rre en 1960 en Paris. • 

• 
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Graham 
Green e 
periodista 

Titulo: Reflexiones. 

Autor: Graham Greene. 

Editorial: Prensa Ibérica, 1998. 452 pp. 
1.950 pta. 

Todos sabemos que en literatura 
a autenticidade non provén da 
honestidade persoal do escritor, 
rnais, polo que sexa - a nosa ide, 
oloxia, as nosas paixóns, os no, 
sos erros-, cando acharnos un 
escritor honesto que, nos pare, 
ce, cria unha literatura auténti, 
ca, a nosa alegria é maior. Tal 
acontece cando caí nas nosas 
mans un libro de Graham Oree, 
ne. Claro que o británico ten 
novelas mediocres (O cónsul ho, 
norário), mais nas suas obras 
sempre sentimos o latexar do 
corazón humano, a compren, 
sión, a compasión, a solidarieda, 
de, a piedade. Se ben o catoli, 
cismo do escritor ten muito a 
ver co que acima se reseña, algo 
terá que ver a sua honestidade, e 
a sua autenticidade. 

E vén Graham Oreene agora por, 
que recentemente apareceu un li, 
bro que é unha escolla de artigos, 
reportaxes, prólogos, reseñas de 
libros (das que fixo máis de 800), 
conferéncias, discursos, etc., apa, 
reciclas e/ou <litados ao longo da 
sua vida (1904, 1991): Reflexiones. 
Setenta (70) "textos" que van 
desde o seu primeiro artigo publi, 
cado, en 1923 ("Impresiones de 
Dublin), até 1988 ("Pescados en 
la papelera"). Se o primeiro é a 
crónica dunha viaxe a Irlanda 
despois da independéncia deste 
país, o último é a presentación de 
diversos apuntes que eran inícios 
de novelas ou contos. [Compre 
lembrar que na presentación de 
O décimo home, novela que se 
coidaba perdida e que apareceu 
nos arquivos dunha produtora 
cinematográfica nos 80, Oree, 
ne regalaba a escritores noveis 
e non tan noveis diversos temas 

Poesía e 
,,, . 

mus1ca para 
únha escala 
máis galega 

Titulo: Recreo. 

Autores: Xoán Neira e Manuel Rodríguez. 
Editorial: Bahía Edicións. 

Unha das principais transforma, 
cións que, en teoría, o sistema 
educativo e pedagóxico deriva, 

Graham Greene en 1959. 

para outras tantas novelas]. 

Os "textos" foron recollidos por 
Judith Adamson, en por ela pro, 
legados. Falan de muitas e di, 
versas causas, desde a espionaxe 
até a literatura, pasando palas 
duas guerras mundiais, o Haití 
de Papa Doc, o Vietnam en 
tempos dos franceses, a Cuba re, 
volucionária, o cinema, lem, 
brama de Borges e de amigos 
seus, etcétera. Mais o importan, 
te non é só a calidade literária 
(e humana, como valor engadi, 
do) e periodística de Greene, 
non é só ver através deles como 
varían certas posicións ideolóxi, 
cos sen mudar un ápice no seu 
catolicismo, non é só comprobar 
como Oreene chega á traxédia 
como quen non quer a causa e 
como se apousenta na comédia 
con facilidade, ceibando unha 
sátira virulenta e despiadada, se, 
nón ver corno a obra periodísti, 
ca de Oreene, non é un cornple, 
mento, pero toca os mesmos te, 
mas que a sua obra literária. 
Non hai o típico "desdobramen, 
to". O home como terrível mis, 
tério do amor, a desconfianza 
apaixonada da natureza humana 
(que lle vén do seu mestre 
Henry James), a alegria, a bús, 
queda da grácia e do perdón, a 
solidariedade, a procura da liber, 
dade, e, sobretodo, esa teirna de 
situar o home no centro dos 
acontecirnentos -léanse os di, 
versos artigos sobre Vietnam-. 

Oreene, corno na sua obra literá, 
ria, demostra nestes artigas que é 

do da LOXSE quere promover 
afecta á formación musical. Ma, 
téria "maria" ou simplesmente 
inexistente en épocas anterio, 
res, semella haber acordo agora 
en que esta faceta formativa das 
persoas debe gozar dunha consi, 
deración rnoito máis intensa nos 
centros de ensino. 

A editorial coruñesa Babia, apli, 
cando esta perspectiva, puxo 
non hai moito na rua un libro 
titulado Recreos que servirá, sen 
lugar a dúbidas, para achegar 
moito e moi bon material ao 
profesorado de educación primá, 
ria (e non só ... ) interesado nun, 
ha aprendizaxe musical novido, 
sa e, ao tempo, ben asentada na 
realidade máis próxima e na tra, 
dición máis enxebre. 

un irónico dotado de humor (Lé, 
ase o divertido "Mala hierba en, 
tre las flores"); un amigo dos ami, 
gos, unha amizade nunca debe 
traizoarse ("El que quitaba las 
máscaras"), un home comprome, 
tido que ama os homes compro, 
metidos contra a inxustiza ("La 
virtud de la deslealtad", deslealta, 
de cara á nación, cara aos pode, 
res, se actuan inxustamente; a 
única lealdade que non pode trei, 
zoarse é a lealdade á causa da li, 
berdade -léanse as últimas páxi, 
nas desa grande novela que é O 
factor humano). Mais, aparte de 
todo isto, como periodista, e es, 
quezamos as reseñas e artigas de 
tipo literário, non sen antes dicer 
que Oreene amaba a Conan Doy, 
le, a Conrad, a Stevenson, a 
Henry James e cando non ama 
un escritor como escritor é capaz 
de recoñecer que durante un 
tempo foi a voz da conciéncia hu, 
mana en luita contra o mal: J. B. 
Priestley; como periodista, dicia, 
mos, Greene non baixa o "ton", é 
o mesmo que o das suas novelas. 
O mesmo nível de criación e per, 
cepción da realidade. Como 
grande observador da realidade, 
sabe diganosticar: en 1924, falan, 
do da ocupación francesa do 
Rhur prognostica unha próxima 
guerra entre Alemaña e Franza 
para dentro de 20 anos (equivo, 
cause en un lustro). Porque can, 
do fala da ocupación francesa, co, 
mo sempre, Oreene está cos que 
sufren: os alemáns. Os alemáns 
de clase baixa, o proletariado. 
Dez anos despois, Max Horkhei, 
mer, en Crepúsculo - "Socialismo 
e resentimento"- , escribía: "O 
Tratado de Versalles determina 
de feito unha miséria inecesária, 
mais en Alemaña quen máis 
fortemente se queixan son os que 
sosteñen despiadadamente a orde 
da propriedade capitalista que o 
fai posíbeL Esta orde que conde, 
na aos fillos do proletariado a 
morrer de fame e convida aos 
membros dos consellos de admi, 
nistración a grandes banquetes, 
desperta, de feito, resentimento". 
Reprocha aos comunistas vietna, 
mitas, en luita contra Fráncia, 
non querer ter en conta o factor 
nacionalismo, cando saben -os 
comunistas- que este move á 
maioria das xentes que integran o 
Vietminh. Dáse conta que cando 
os franceses deixen Vietnam_, vi, 

Subtitulado "poemário infantil 
musicado", Recreos é o resulta, 
do da coordenación de esforzos 

rán os americanos ~experiéncia 
que reproduce en O americano 
tranquilo). Explica mui ben o que 
era o Haiti de Duvalier. En 1956, 
mália o seu catolicismo, acaba 

· por non condenar de todo á Po, 
lónia comunista. Defende á ROA 
contra certos elementos da RF A. 

Refle::dones é un libro que non só 
axuda a reflexionar sobre o papel 
do escritor -o escritor, dinos o 
británico, "está no bando das ví, 
timas, e as ví, 
timas van 
cambian, 
do"-, senón 
que nos dá a 
entender que 
o escritor 
non pode fu, 
xir da reali, 
dade circun, 
dante, como 
se enfronte a 
ela, é outro 
tema, que po, 
de ser de di, 
versas manei, 
ras. Pode fa, 
cerse á ma, 
neira de Ore, 
ene, con cali, 
dade artística 
e moral -pa, 
lavra nua, 
dese ric ión 
certeira, fuxi, 
da de todo 
adorno e flo, 
ritura que, 
rendo aprei, 
xar o centro 
do "corazón" 

Sexacomo 
for que o 
escritor se 
enfronte coa 
realidad e, 
sempre que 
foxa do 
miserabilis-
mo, se é 
honesto, 
veremos que 
os seus 
textos 
estarán 
moldeados 
por certa 
conciéncia e 
princípios 
políticos. 

humano, coas suas grandezas, as 
suas misérias e as suas contradi, 
cións. Mais sexa como for que o 
escritor se enfronte coa realida, 
de, sempre que foxa do miserabi
lismo, se é honesto, se a sua li, 
teratura é auténtica, veremos 
que os seus textos estarán molde, 
ados por certa conciéncia e prin, 
cípios políticos, como as nove, 
las, como estes "textos" de Ora, 
hamOreene. 

Mais non todo é "política" nestes 
artigas e conferéncias. Greene ex, 
plica as suas relacións co cinema, 
homenaxea as únicas duas figuras 
verdadeiramente revolucionárias 
da Inglaterra dos anos 30, Claud 
Cockbum, o que quitaba as más, 
caras e Kim Philby, o que levaba 

de dous profesionais do ensino 
no agora extinto Coléxio Pú, 
blico "Pastor Díaz" de Viveiro: 
o poeta Xoán Neira e o músico 
Manuel Rodríguez. O primeiro, 
natural das terras de Santiago 
de Meilán, en Lugo, ten recebi, 
do nos últimos tempos diversos 
prémios poéticos como o "Mei, 
gas e Trasgos" de Sárria 
(1994), o "Chao Ledo" de Vi, 
lalba (1995 e 1996) ou o "Ro, 
salia de Castro" de Barcelona. 
En edición de autor, deu ao 
prelo en 1996, no seu Viveiro 
adoptivo, o poemário Memoria 
e soño, prologado por Manuel 
Maria e ilustrado polo artista 
Neira Brochs. Membro directi, 
vo do Seminário de Estudos Te
rra de Viveiro, Xoán asina con 
frecuéncia colaboracións no 
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as máscaras ("duas figuras xenui, 
namente revolucionárias que, sen 
coñecimiento mutuo, loitaron no 
mesmo bando con métodos que 
estaban en flagrante contradi, 
ción", p. 360), fai un canto ás li, 
brarias de "lance" nunha <lesas li, 
brarias, en Niza, en Outubro de 
1982, vendeume un libreiro un 
folleto, "une brochure", díxome, 
de Greene proibido polo govemo 
francés --daquela o presidente era 
Miterrand e Greene, inxenua, 
mente, pensou que este permete, 
ria a publicación ou difusión do 
seu folleto no país gaulés. T rátase 
dun pequeno texto titulado ]' Ac, 
cuse. The Dark Side of Nice, 1982, 
publicado en inglés e francés, en 
versión de Jean,Paul Carasso, no, 
me que pouco dirá a muita xente, 
digamos que ainda se pode ler con 
muito proveito o seu libro O ru, 
mor irlandés, que en versión espa, 
ñola publicara Siglo XXI nos anos 
70. O folleto era, é, unha dura 
acusación contra os métodos 
gangsteris do entón, e durante 
muito tempo, alcalde de Niza, 
Jacques Médecin, que anos des, 
pois fuxiu ao Uruguai perseguido 
pola xustiza francesa. Lembra be, 
los cafés, reseña fitas, escrebe poe, 
mas á liberación de Cuba, comen, 
tários irónicos aos informes que 
sobre el tiña a CIA, etc. 

Reflexiones non só axuda a refle, 
xionar, senón tamén a coñecer a 
un escritor comprometido coa 
verdade e a liberdade, un escri, 
tor que fuxiu toda a sua vida dos 
"xestos" para entregarse en cor, 
po e alma -e esta palabra talvez 
sexa a que mellar acai ao britá, 
nico- á solidariedade cos opri, 
midas. Non é de estrañar, xa 
que logo, que estexa a ser, pos, 
tumamente, denigrado polo sta
blishment tanto británico como 
americano, con biografias que 
nolo presentan como un "mons, 
tro". Claro que en tempos de li, 
bre mercado pensar como Oree, 
ne que a democracia é unha rei, 
vindicación moral do direito ifl, 
dividual a decidir en base a que 
critérios unha acción debe con, 
siderarse xusta ou equivocada, 
quer dicer, xulgar que a demo, 
cracia surde do princf pio da 
consciéncia e non do prindpio 
da eleición, é ser un monstro. • 

X.G.G. 

xomal local, o Heraldo, ou na 
edición da Mariña do xornal 
lugués El Progreso. Pola sua vez, 
Manuel Rodríguez, natural de 
Fisteus, nos lindeiros do Cou, 
rel, é un virtuoso saxofonista 
integrante, xunto co seu pró, 
prio fillo, da remozada Banda 
Municipal de Música de }./_-!-'. ~'---l---' 
ro. Está, desde hai seis anos, á 
frente do Coro do coléxio, far, 
mado por unha vintena de ca, 
tivos e cativas que aproveitan 
tardes e recreos para ensaiaren. 
O Coro ten participado__,,....,_-+-- 
Certarnes de Panxoliñas con, 
vocados anualmente pola Con, 
selleria de Cultura, chegando a 
obter na V edición (1996) o 
terceiro posto na sua categoría. 

(Continua na páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 

A idea desta orixinal obra, pen, 
sada máis como un material 
complementário que como un 
libro de texto ao uso, xurdiu 
hai agora tres anos. O proceso 
de elaboración partiu duns pou, 
cos textos que o Xoán Neira ti, 
ña elaborado á calor da sua ac, 
tividade didáctica ou cultural: 
alguns versos preparados con 
motivo do intento de resurrec, 
ción en Viveiro (coroado polo 
éxito, finalmente) do tradicio, 
nal "maio", algunha letra de 
"panxoliña" para as celebra, 
cións do Nadal, etc. Manuel 
Rodríguez foi compoñendo mú, 
sica para cada un dos poemas e 
deseñando tamén as ilustra, 
cións, realizadas por Calros Sil, 
var. O fio condutor da obra é o 
ciclo do ano, coas suas esta, 
cións, festas, labores e costumes 
característicos: a vendima, a es, 
follada, o magosto, a matanza, o 
N.idal, o An, 
troido, o 
Maio, o San 
Xoán, etc ... 
Di versas ac, 
tividades 
propostas ao 
longo do li, 
bro, todas 
adaptadas 
para un pú, 
blico entre 
os 6 e os 12 
anos, van 
permitindo a 
familiariza, 
ción coa ter, 
minoloxia 
musical, a 

Ofio 
condutor da 
obra é o 
ciclo do ano, 
coas suas 
estacións, 
festas, 
labores e 
costumes. 

aprendizaxe de nocións básicas 
do solfexo, a distinción dos no, 
mes e partes de diversos instru, 
mentos musicais, a exercitación 
do senso do ritmo, etc. Tam, 
pouco se descoida o aspecto po, 
ético, con determinadas activi, 
dades sobre rima ou acrósticos, 
por exemplo, ou o simplesmen, 
te lingüístico, con encrucilla
do , opa de letra , e demais 
exerdcio , empr moi lúdico , 
que p rmitan o manex dun 
vocabulário esp dfico. 

Acompañ.a-se este libro, de 
pre entación e corido realmen, 
te atractivo e esmerado, cunha 
ca ete gravada no próprio co, 
léxio e interpretada polo seu 
Coro, reforzado para a ocasión, 
iso si, con alguns ex
alumnos/as, coas pandereteiras 
do grupo folclórico viveirés 
"Bágoas da T erra" e coa voz de 
Mari Carmen Tasende. Facer 
de nenes e nenas verdadeiros 
protagonistas do feito musical, 
fronte á tendéncia machacante 
do mero consumo musical pasi, 
vo, do play back fraudulento e 
da karaokización esterilizante, é 
o obxectivo que trespasa a con
cepción e a proposta global que 
a obra encerra. Material atrac
tivo de traballo na aula en edu, 
cación primária, perfecto aga
sallo para o N ad al, poemário e 
cancioneiro infantil todo a un 
tempo, Recreos pode convertir, 
se no seu ámbito, cunha pouca 
de sorte, nun punto de referén, 
cia inexcusábel no lento e tra
ballqso proceso de normaliza
ción¡ cultural e educativa do 
país. 'Ügallá que asi sexa. + 

EMILIO XOSÉ (NSUA 

Un refrito 
do espectáculo 
da guerra 
Salvar 
ao soldado Ryan 

Título: Salvar ao soldado Ryan. 
Autores: Steven Spielberg. 

Nacionalidade: Estados Unidos, 1998. 

Xenial, maxistral, feroz e con
tundente alegato acerca dos ho
rrores da guerra son alguns dos 
calificativos que se teñen em
pregado para definir o esforzo de 
Spielberg. A unanimidade abso
luta e a reiteración dos califica
tivos gloriosos definen en todas 
partes esta película que se pre
senta como unha das mellores 
fitas da história do cine bélico. 
Ao meu xuízo, sen embargo, é 
un produto vácuo, grandilo
cuente, excesivo na sua metra
xe, inexacto historicamente 
(ver ANT 851), e aburrido. 

Sempre disposto a facer o cine 
que lle gustarla ollar, Spielberg 
está obsesionado polo recordos 
das películas que admirou de ne
no. Por iso o filme que nos ocu
pa é, como case todos os da sua 
filmografia, un mostrário das 
suas obras favoritas e dos seus 
tebeos máis amados. 

Spielberg decidiu organizar o 
seu material de traballo seguin
do unha estratéxia baseada en: 
1) xuntar recordos cinematográ
ficos nun coctel de prioridades 
indiscriminadas, 2) deixar que 
estes medren e tomen forma nos 
fotogramas do seu filme e 3) fa
gocitar non só contidos senon 
tamén formas de narrar xa olla
da noutros cineastas e neutros 
filmes bélicos ben máis meritó
rios. E así, segundo avanza a pe, 
lfcula, iremos atopándonos ao 
Lewis Milestone de Paseo baixo o 
sol, ao Raoul Walsh de Obxecti
vo Birmania, ao John Wayne de 
O Alama (exemplo execrábel de 
cinema que nada ten que ver 
cos outros exemplos aquí cita
dos, pero que esta ben presente 
no delirante final da fita), ao 
Anthony Mann de A colina dos 
diaños de aceiro, ao William A. 
Wellman de Fogo na neve (a se
cuéncia do soldado que chama á 
sua nai cando vai morrer esta 
extraída directamente de aquí), 
ao Stanley Kubrick de Seruleiros 
de gloria (a cámara de estética de 
reportaxe de guerra levada en 
man na praia normanda). E un 
longo e impúdico etcétera, do 
que tampouco estarán ausentes 
os esplendidos documentais de 
guerra rodados por John Ford, : 
Frank Capra ou William Wyler 
entre 1941e1945. 

Todos sabemos que o criador de 
Parque Xurásico, que coñece 
ben o seu of ício de caloteiro e 
que sabe do anafilmismo uni
versal da maior parte dos espec
tadores, endexamais tivo difi-

Fotograma de Salvar ao soldarlo Ryan. 

cultades para vender como ouro 
en pano o que non era máis que 
ferralla de consumo emocional. 
Esta circunstáncia, ademais do 
seu bon ofício como artesán, foi 
en grande parte posíbel grácias 
ao apoio dunha longa nómina 
de mercenários mediáticos e ta
mén ao emprego de enormes re
cursos económicos. Ambos fac
tores servíronlle para artellar 
con eficácia 
propostas ci-
nematográfi-
cas que, pro
t ex id as por 
un perfecto 
material téc
nico e for
mal, eran ca
paces de aga
char un 
guión intras
cendente, 
plegado ás 
esixéncias do 
mercado. 
Nun segundo 

Spielberg 
deixase levar 
por esa 
pulsión de 
quen olla 
todo desde a 
dinámica do 
espectáculo. 

. plano quedaba, como elemento 
! accesório, o proceso criador 

dunha obra artística de trascen
déncia permanente. 

O protagonista, Tom Hanks. 

Un achegamento pausado ao 
guión de Salvar ao soldado Ryan 
permitiria - unha vez liberados 
do choque inicial que provocan 
as secuéncias da praia- compro
bar as boberías dun texto que 
por momentos beirea o ridículo. 
Quen pode imaxinar ao xeneral 
Marshall, xefe do Estado Maior 
do exército dos Estados Unidos, 
decidindo salvar a un rapaz con
creto na frente de Normandia, 
con máis de 250.000 homes pu
lulando por território francés 
nas primeiras 72 horas despois 
do desembarco? Quen pode crer 
neste comando de média dúcea 
de homes buscando polo campo 
a un soldado descoñecido do 
que, por certo, non teñen nen 
foto e que no colmo da indisci
plina militar non obedece ás or
des dos seus superiores? 

Poren, a pesares da pretendida 
trascendéncia que Spielberg de
sexa aportar ás conversas-confe
sións dos soldados ou a esas lon
gas terápias colectivas nocturnas 
que pratican nos momentos de 
pausa entre a morte e a vida, o 
certo é que o que atopamos ali 
non son máis que aportacións de 
filosofia vulgar, própria dun se
rial radiofónico. 

Do realismo 
ao espectáculo 

Salvar ao soldado Ryan escomen
za con enorme destreza narrati
va e cunha evidente dose de re
alismo. Os momentos prévios ao 
desembarco son moi eficaces 
desde o ponto de vista da posta 
en escena. T amén a atmósfera 
criada pola situación de angúria 
e terror é críbel. O mesmo se 
poderia dicer da recriación da 
espera dos soldados antes de 
chegar ás praias. O seu medo an
ticipa a forza brutal da metralla 
penetrando nos seus corpos can
do se abren as rampas das barca
zas para escomenzar o salto ao 
mar. Neses primeiros momentos 
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da fita, os espectadores están ali 
e forman parte dos destacamen
tos de soldados que escomenzan 
a batalla. Agora ben, de súpeto, 
o Spielberg infantil, o Spielberg 
que ere nos heroísmos de Way
ne, Mitchum, Fonda, ou Errol 
Flynn, decide sair do fundo de si 
mesmo para volver do revés o 
que durante uns breves momen
tos (5 minutos, dunha secuéncia 
que dura 24) semellaba un 
abraiante achegamento aos ho
rrores da guerra. 

Coma se fose unha necesidade 
que respostase máis a unha pa
toloxia, Spielberg (como xa lle 
ocurrira en non poucos mo
mentos de O Império do sol ou 
A lista de Schlindler) dá un brin
co e deixase levar por esa pul
sión de quen olla todo desde a 
dinámica do espectáculo. E fai
no introducindo un elemento 
de ralentizado da secuéncia que 
afoga o son das balas e o susti
tue, primeiro polo protagonis
mo da banda sonora (John Wi
lliams) e despois, pola indivi, 
dualización dun heroi concreto 
representado por Tom Hanks. 
Ao actuar <leste .xeito, Spiel
berg decide non só rachar co 
anonimato inicial, senón cre
bar, de forma definitiva para o 
resto do filme, a dinámica 
identificadora co elemento co
lectivo, co conxunto duns ho
mes que agardan a morte. Por 
outra parte, esta eleición aca
bará por violentar de forma 
abrupta a dinámica interna e o 
tempo dunha secuéncia até ese 
intre perfecta. 

Spielberg decide convertir pois 
a guerra nun espectáculo entre
tido, onde as mortes e as mutila
cións (hai risos na sá cando apa
rece, a camara lenta, un soldado 
buscando o seu brazo arrincado) 
adquiren o mesmo valor de cám
bio que as dentelladas traicio
neiras do seu T abeiron. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 
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Teatro Bruto denúncia manobras políticas 
do IGAEM na xestión de axudas ás .compañias 
A comisión de valoración reunirase de novo para estimar a reclamación . ~ 

A comisión de valoración que 
estudou conceder ás axudas do 
Instituto Galego de Artes Es, , 
cénicas e Musicais (IGAEM) 
ás compañías teatrais desesti, 
mou, alegando falta de calidade 
artística, a solicitude de Teatro 
Bruto para a montaxe de As 
Amargas Lágrimas de Petra 
Von Kant, baseada nun texto 
de Fassbinder con traducción 
e versión de Manuel Louren, 
zo. Os membros da compañia 
denunciaron os critérios polí, 
ticos cos que se resolveu a 
convocatória encamiñados a 
"esquilmar as compañias pe, 
quenas e eliminar a pluralida, 
de de liñas do teatro galego". 

Os proprietários dos direitos de 
autor de Fassbinder tiñan xa da, 
do o visto bo a Teatro Bruto para 
a montaxe da obra, A negativa 
do IGAEM de concederlle axu, 
das impide a realización do am, 
bicioso proxecto ,que incluia a 
edición dunha unidade didácti, 
ca sobre homosexualidade femi, 
nina con textos de Chus Pato e 
Manuel Lourenzo entre outros e 
a edición dunha cortametraxe, e 
mesmo pode condear á desapari, 
ción da compañia, 

"A decisión demonstra unha 
actitude homofóbica porque a 
montaxe fala de cousas que in, 
comodan. O público respon, 
deu nos catro espectáculos 
montados por Teatro Bruto pe, 
ro desde o IGAEM están impe, 
dindo a expresión das mino, 
rías. Conseguimos atraer mes, 
mo a nova xente que nunca ia 
ao teatro" sinala Pablo Rodrí, 
guez, representante da compa, 
ñia. Acusan tamén que a co, 
misión alegou o único critério 
subxectivo, a "calidade artísti, 
ca", xa que nos outros a com, 

Catro montaxes avalan a traxectória de Teatro Bruto. 

pañia cumpria os requisitos: 
unha traxectória na que se in, 
cluen espectáculos autoxestio, 
nados, 21 persoas implicadas 
cun elenco de 6 actrices e for, 
mación dos seus membros, en, 
tre outros. A Pablo Rodríguez 
parécelle lamentábel que se 
desbote por cuestións artísticas 

un proxecto "cun texto de 
Fassbinder e versión de Ma, 
nuel Lourenzo, nome de reco, 
ñecido valor no teatro e que 
era na única montaxe na que 
participaba das apresentadas á 
convocatória". Critican que na 
relación de concesións se de, 
sen subsídios a textos sen es, 

Agricultores das palabras 
A experiéncia dun obradoiro literário 

9* LUPE GÓMEZ te de súpeto no mundo das pala, caso rarísimo facer un curso de li, 
bras. Estes obradoiros teñen un, teratura nun bar". Pero as causas 

Todos os Luns, no pub Pepa Loba ha duración de oito semanas, por raras son as que moven o mundo. 
de Santiago, hai obradoiros de Ji, un pequeno prezo de 1.000 pese, 
teratura. Unha maneira de xogar tas. O ano pasado Paco Souto fi, Libros e rua 
coa escrita. Un ensaio aberto ao xera en Santiago un obradoiro 
público. Un xeito de democratizar dun só día e agora, como conti, O próprio E. Estévez é hoxe es, 
o arte. Eduardo Estévez, poeta, nuación, a aventura prosegue. critor e gañador do premio Mi, 
autor de Os paxaros q1f€ sairon des, guel González Garcés por obra 
te nom", é o mestre. El opina que É unha iniciativa máis para di, dun obradoiro ao que acudeu 
"A literatura é traballo. A inspira, namizar a vida cultural da zona cando tiña 16 anos, animado por 
ción non existe, Pode existir a vella de Santiago. En palabras un profesor seu. Nunca antes es, 
imaxinación pero é unha parte de Eduardo: "Penso que o que cribira_ De todos xeitos, pensa 
pequena do proceso literario. Hai fai o Pepa Loba é de loubar. que para ser un bon escritor an, 
que acostumar á xente a traballar Ademáis do lóxico contacto en, tes hai que ter moitos libros. 
contra o papel e co papel". tre a xente que, como bar, pro, 

pícia, créase, con estes obradoi, A idea deste obradoiro é acercar 
Eduardo pensa que perfectamente ros, unha vida máis social. Pero a literatura á xente. Levala ao 
unha persoa que nunca escribira social no senso de construir, fa, nivel da rúa. Facela cotián, li, 
pode converterse ntín escritor. cer outra sociedade". bre. N es tes encontros búscase a 
Lembra o caso dunha rapaza á que participación, o diálogo e a 
a poesía lle parecía aburrida e rara Ábrese un buraco para a creación complicidade. 
e que acabou sendo poeta, despois e os soños. Contribúese a facer 
de participar nun taller literario. unha sociedade máis autónoma, "Escribide" é a proclama. Ra, 

máis dona de si mesma. Asimes, chade o silencio. Atrevédevos a 
E. Estévez ere en sumerxer á xen, mo, Eduardo considera que "é un falar. Fóra do lucimento persoal 

creber mentras se bota abaixo 
unha obra dun autor coñecido, 
do mesmo xeito que se dan 
axudas á distribuición de obras 
que están fóra de cartel. 

O IGAEM negoulle a axuda, co 
mesmo critério, á producción 
da obra e tamén á distribuición 
de Detritus Corazón, espectácu, 
lo que recebera 2 millóns para a 
montaxe na anterior convoca, 
tória. Valoran tamén desde 
Bruto o feíto de a compañia ter 
definido unha liña de actuación 
clara nos catro espectáculos que 
ten na sua história. Pablo Ro, 
dríguez é pesimista a respeito 
do seu futuro , "autofinanciamos 
montaxes pero agora non pode, 
mos ir cara atrás, seria unha re, 
gresión absurda. O espectáculo 
de Fassbinder seguía a liña de 
progresión da compañia e non 
podemos enfrontar sós o seu 
presuposto". Ao seu ver, o lns, 
tituto público ten que "garantir 
o espazo ás compañías que ofre, 
cen cousas distintas e non pe, 
charlle o paso con critérios sub, 
xectivos". 

Teatro Bruto ten presentado re, 
clamación diante do IGAEM e 
será resolta o dia 8 cunha nova 
reunión da comisión de valora, 
ción ,en quen derivou a res, 
ponsabilidade o xerente do or, 
ganismo, presidida por Damián 
Villalaín e composta por Che, 
ma Paz, Dores Vilavedra, Euló, 
xio Ruibal e Luciano Femán, 
dez. A compañia ,primeira que 
ten unha editorial virtual con 
información própria, textos te, 
atrais e poemários, porá na sua 
páxin a W eb toda a info rma, 
ción sobre a negativa do IGA, 
EM e as suas reclamacións e so, 
licitará o apoio de co lectivos 
de gais e lesbianas.• 

e da fama. "Ninguén vai a un 
obradoiro destes para que lle di, 
gan que o que fai é bonito, se, 
nón para saber onde-están os 
seus erros", di Eduardo, 

E. Estévez leva dous anos diri, 
xindo obradoiros de literatura 
en institutos de toda Galiza. A 
experiéncia foi enriquecedora. 
Os alunnos/as aprenden a escre, 
ber de xeito divertido. Con, 
tactan coa literatura de xeito di, 
recto. Non como receptores de 
nada senón como autores de to, 
do. Eduardo, por exemplo, lée, 
lles unha frase e a partires dela 
teñen que escribir un texto. En 
calquer intre poden recibir outra 
frase e ter que mudar o que din. 

É como unha diversión de ne, 
nos pequenos. É un reto tamén. 
Traballar a linguaxe como tra, 
ballar a terra. Mirar a literatura 
cos ollos dunha vaca. • 

ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Tempos Novos 
Nº 17. Outubro 1998. 600 pta. 
Edita: Atlántica de información e Comunica
ción de Galicia. 
Director: Luís Álvarez Pausa. 
Edición Electrónica: 
http://www.corevia.com/enisa/tempos. 

As reunións dos nacionalistas galegos, 
cataláns e vascos en Barcelona e 

Gasteiz son, xun~-.. --1!'!~~~· 
to coa trégua .. . 'C 1\. ApQS 
de ETA e o l i:;.Pl-·l 
govemo de es- ~ MA pOÚt\CA 

querdasen ~ 
Alemánia os 
temas de carác- •· 
ter polftico que .·'· / 
a revista leva á 
portada, baixo o 
epígrafe "Borras
cas na política". 
En canto investí, 
gación, 
ofrecenun amplo in-
forme sobre os nenos adoptados e a 
compra de Xerais polo grupo francés 
Havas. Unha ampla entrevista ao depu
tado do BNG nas cortes, Francisco Ro
dríguez e un debate con cinco especia, 
listas sobre a situación da arqueoloxia 
son outros contidos da publicación . • 

O Xistral 

Edita: cenrro Galega de Bizkaia en Barakaldo. 

Telf. 944 903 429. 

O informe do ano e o proxecto de acti
vidades dan boa conta do interese da pu
blicación á hora de divulgar entre os 
emigrantes galegos en Euskadi a dinami
zación e lugar de encontro no que se 
conforma o Centro Galego de Bizkaia O 
pregón de Xosé Es
tévez no Dia 
de Galiza en 
Euskadi e di
versos artigos 
coa referéncia 
posta na dina
mización do Pª' 
ís como son a 
evocación dos 
dias da Pátria, a 
recuperación dos 
sinais culturais e 
tamén a defensa 
da lingua forman 
parte da publicación que incorpora ta
mén un interesante apartado de criación 
poética. Publkas tamén o relato "A do
madora de versos" de Ant'n Riv iro 
Coello, gafiador da XXX Edición d 
concurso de Concos Breogán. + 

Cadernos 
de Psicoloxia 
NG 24. Setembro 1998. 1.500 pea. 

Edita: Xunta Rectora do Colexio Oficial de 
Psicólogos de Ga licia. 
Director: Elíx io A. Domarco Álvarez. 

Edición Electrónica: 
http://www.corevia.com/enisa/tempos. 

As discapacidades, abordadas desde 
diversos aspectos, son o tema monográfi
co deste número. Experiéncias e bilbio
grafia súmanse á análise dos aspectos psi
co-biolóxios do autismo, á proposta do 
reto dunha educa
ción bilin
güe para a 
comunidade 
xorda, á valo
ración da in, 
tegración co
mo resposta 
no ámbito 
educativo ás 
minusvalideces, 
e á función do 
psicólogo diante 
das discapacidades. 
Estúdanse várias experiéncias e apresén, 
tanse artigos sobre as discapacidades no 
cinema ou a intervención no deporte.+ 
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Unha Historia da Arte Galega 
feita desde Galicia como centro 
desde o que interrogar a historia, 
ollar cómo realizamos na arte o 
que somos e cómo os períodos 
históricos dependen das dinámi
cas internas da propia Galicia. 
Existe unha arte galega na que 
está depositada a nosa memoria 
histórica e social, a nosa identi
dade, a nosa interpretación do 
devir, a nosa concepción do sa
grado, etc. 
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OPtNIÓN · 

AJOTA 
A ORIGEM DAS FORMAS MUSICAIS GALEGAS 

Nas actas do Feito Diferencial Galego que vem 
de publicar o Museo do Pavo Galega há un ar, 
tigo que me chamou especialmente a atern;ao. 
Trátase do relatório de Anxo Martínez San, 
martín com o título "Historia e evolución da 
danza en Galicia". Infelizmente nao sao mu itas 
as ocasoes nas que podemos ler estudos sobre 
folclore feítos com rigor e aa documentac;ao 
<leste do que estamos a falar. Eu creio poder 
acrescentar informac;ao sobre algumas das pre, 
guntas que se questiona o membro do grupo 
Ultreia e que quic;a enriquec;am um bocado o 
conhecimento de todos, nao entanto o objecto 
de estudo neste caso nao sejam as danc;as senao 
a música que as acompanha, e concretamente 
a jota e o fandango. 

O Cancioneiro Galego de Tradición Oral é sem 
dúvida o projecto mais ambicioso levado a cabo 
na história da antropología musical galega. Nos 
estudos que oferecem Dorothé Schubart e An, 
tón Santamarina, há urnas informac;oes muito 
interesantes. 

Para ordenar os materiais fazem,no segundo gé, 
neros e tipos: "Entendemos por géneros, nao 
tanto a cantiga em sí com as suas características, 
senao a cantiga em relac;ao com o ambiente e 
com o lugar onde se canta; também com o am, 
biente que, pela sua parte, cria a cantiga ao ser 
cantada. Por tipo entendemos a forma literária." 

Como se pode apreciar dá,se urna total prefe, 
réncia a critérios funcionais ou literários sobre 
outros como por exemplo os musicais. O que 

· poderiamos chamar as formas musicais galegas fo, 
ram escassamente estudadas, pela que contamos 
con um mínimo material de partida. 

Schubart e Santamarina fazem um trabalho on, 
de o homem e a mulher galega sao o centro em 
tomo ao qual gira tuda. lsto faz que perguntem 
aos informantes o nome dos diferentes tipos 
musicais chegando a seguinte conclusao: "A 
terminología tradicional galega referente aos di, 
ferentes tipos de música, mesmo a usada nos liv, 
ros de musicología, está em contradil;ao corn a 
que usam os nossos informantes". 

N iste sentido acho que deveriarnos fazer urna 
diferenciac;:fo metodológica. O grau de concién, 
cía que acerca do que está a interpretar tem o 
informante, e um dado que sempre deve ser tido 
em canta mas, no estudo ulterior do material 
recolhido, há que dispar duma terminología da, 
ra para cada forma e é aquí onde a divic;ao da 
professora alemá parece,nos um tanto simples. 

Ela divide as jotas em novas e velhas e o mesmo 
faz com a muinheira. Nao eremos que ista di, 
visao seja o suficintemente clara nem precisa 
pelo que nos permitirnos fazer urnas poucas re, 
flexoes e aportar alguns dados por se alguém 
quisera acometer iste trabalho tao necessário. 

Gonc;alo Sampaio no prólogo ao seu cando, 
neiro minhoto (1944), diferenc;a entre vira e 
fandango. Os viras seriarn "quadras de redondil, 
ha menor, de metro de seis sílabas (ou de cin, 
co), ao passo que o fandango só se ajusta aos 
versos ordinários de oito sílabas." Acrescenta 
que sao de origem galiziano, que o vira é das 
danc;as mais antigas e que antes de ser tocado 
corn instrumentos cordofones, fixo,se com a 
gaita de foles. 

Os viras sao urna realidade no folclore galega 
nao só levando no seu interior o termo génerico 
senao com letras muito variadas. Muitas veces 
estes dous metros vao juntos, conformando o 
que na Galiza se sói chamar foliada. 

FOLIADA DE TENORIO 

O gaiteiro de soutelo 
Mau raio de Deus o mate 
Nao quere tocar a gaita 
Sem que lhe déem chocolate 

Mira Maruxinha 
Remenda o ref aijo, 
Que o levas rachado 
Por riba e por baixo. 

JosÉ Luís 
DO PICO ÜRJAIS 

'Ede-se 
intuir que o 

fandango esta va 
tao asentado no 
nosso folclore 
que é usado 
comouma 
espécie de 
símbolo de 
enxebrismo 
junto coma 
muinheira" 

'Elizmente, 
a gente esqueceu 

os nomes mais 
nao os ritmos 

que se 
encobriam 
tras deles" 

MENINAS V AMOS AO VIRA 

Meninas vamos ao vira 
Ai, que o vira é coisa boa. 
Eu já vi danfar o vira, 
Ai, as meninas de Lisboa 

O vira que vira, 
E toma a virar 
As voltas do vira 
Sao boas de dar. 

Em lnzenga ( 1888) podemos atopar esta mesma 
convina<;ao na cantiga LXII corno nome de ma, 
neo. O nome de jota, com fonética espanhola, ou 
xota, ou gota no Minho Litoral, de qualquer modo 
deve ser rejeitado. A jota como vocábulo nao se 
documenta no portugués (Da 
Cunha) antes da data recente 
de 1873. O curioso é que no 
castelhano Coromines nao o 
atopa muito mais cedo, 1765-
83. O profesor catalao nao 
acredita na etimoloxia clássica 
que o deriva do castelhano an, 
tigo jatar "bailar" senao que 
mais bem do árabe vulgar satha 
"baile ou danc;a". O vira, como 
pensava o intuitivo Sampaio, 
tem muita mais antiguidade. 
Em Nau d' Amores já cita esta 
dan<;a Gil Vicente. 

É curioso o que acontece com 
o fandango. Casto Sampedro 
chamava,o "exotico" frisando 
a sua origem espanhola. Ar, 
mado Lec;a também diz que o 
"fandango nos veio da Eapan, 
ha". Da Cunha, incrivelmen, 
te, data,o em 1858, senda, segundo ele, tambén 
desta origem. T em de ser Coromines quem apor, 
te algumas dúvidas. Para ele, que o documenta 
no castelhano em 1705, a origem é incerta, mas 
pode derivar do fado "canción y bailes populares 
del Portugal". Com tuda acrescenta que aplicado 
a um tipo de canto popular, empregava,se já em 
portugués a principio do século XVI. Para Peter 
Burke, chegou á Península Ibérica procedente da 
América en 1700 aproximadamente. Como sim, 
ples hipótese,e atendendo a estes dados, poderla 
pensar que estamos ante urna cantiga de "ida e 
volta", originária da área galega-portuguesa, le, 
vada pelos nossos marinheiros a ultramar e que 
retomou com grande sucesso pelos partos do sul 
da Espanha. Em quanto ao seu valor dentro do 
folclore galego há que sinalar que na Gaita Galle, 
ga de Pintos só aparecem muinheiras e fandangos 
nas suas quadras. 

V ou tocar com a minha gaitinha 
Vou tocar un fandango muito bom 
Vou tocar a muinheira das festas 
Vou fazer foliada de "Dios". 

Em El idioma gallego de Antonio de la Iglesia, de 
- 1886, na página 145 le,se: "No cancioneiro 

tampouco se véem excluidas as cantigas adaptá, 
veis ao baile do fandango, verbi gracia as seguin, 
tes que despois da quadra octosílaba, usam,se 
para cantar na animac;ao e viveza do pateado. 

Ao passar a barca, 
disse-me o barqueiro: 
a mofa bonita 
niío paga diñeiro; 

Ao passar a barca 
dissMne o Farruco: 
a mofa bonita 
niío paga trabuco. 

Martínez San Martín inclúe o pateado ou sapate, 
ado como urna variante da jota. O pateado e c0' 
mo se danc;a o fandango ainda hoje no Ribatejo, 
e visto o texto de António de la Iglesia como se 
dan~ou na Galiza. Leandro Carré no seu diciona, 
río de 1928 definía ao fandango do seguinte mo, 
do: Antígua dan<;a sapateada e a sua música ale, 
gre. T ambém no Idioma Gallego livro aparece um 
poema de José Benito Amado (1882) que é urna 
verdadeira enciclopédia do folclore. Como en 
Pintos só há fandangos e muinheiras: 

Nao quera perder a misa 
Que a canta bem o nosso crego, 
Nem do fandango um só ponto, 
Nem da muinheira o comefo. 

Noutra quadra <leste poema, numa cena onde se 
esta a criticar a um indiano desertor do arado, 
há dados significativos: 

Desde que andou lá longe 
Por essas terras de pretos 
Aprendeu essa gíria 

]á niío quere bailar fandango 
Nema muinheira o laberco 
Que só quer bailar danzitas 
Como el latrica em seus termos. Que traz tolas mais de cento 

Pode, se intuir nestes últimos versos que o f an, 
dango, na altura, estava tao asentado no nosso 
folclore que é usado como urna espécie de sím, 

bolo de enxebrismo junto 
com a muinheira. 

Tampouco no cancioneiro 
popular é fácil outra coisa 
que nao se ja muinheira e f an
dango. Na magnifica recopi, 
lac;ao de Domingo Blanco, 
no tomo primeiro que vai 
desde 1745 a 1885 o fandan, 
go aparece ern uatr aca, 
sioes: 

Quadra 115: Em A Gaita 
Gallega (ja comentado neste 
trabalho). 

Quadra 1066: 

Adeus, minha meninha; 
Adeus, meu ringo rango, 
T ocadara das ferrenhas, 
Bailadora de fandango. 

José Casal Cantares Gallegos. (1869). 

Quadra 1142: 

Hoje é dia de fandango 
De muinheira e triquilhar 

Idem. 

Quadra 1424: 

Hoje é dia de páo de ooos 
E torresmos a fartar. 

Eu tenho um cancinho que se chama José 
Que baila o fandango coma ponta dopé. 
Eu r.enho um cacinho que se chama Laredo 
Que baila o fandango com a panca do dedo. 

Milá i Fontanals, M. De la Poesia Popular Galle
ga (1877) 

Com tempo podeMe,há chegar a urna clasifi, 
cac;ao das nossas formas musicais desde posicio, 
namentos "lógicos" e nao simplesmente "gráfi, 
cos". Os nasos dados que nos aporta o infor, 
mante sao fundarnentais mais nao os únicos. O 
extermínio de palavras absolutamente nossas do 
léxico galega, ou o seu uso quase residual obe, 
dece a factos históricos nao sempre casuais. 

Urna linha de investiga\:ªº interessantfsima 
poderia ver como no final do século passado 
comec;a a haber um nacionalismo musical es, 
panhol que fez intentos, por exemplo, de criar 
urna ópera espanhola na que derivou o sucedá, 
neo da zarzuela. A partir deste momento muí, 
tos músicos incluem nas suas obras quadros re, 
gionais onde a jota passava a ser o mais na, 
cional (espanhol) de todos os géneros. A polí, 
tica centralista do estado deveu fomentar este 
tipo de uniformac;oes na procura impossivel 
dum folclore espanhol. 

Felizmente, a gente esqueceu os nomes mais 
nao os objectos que se encobriam tras deles. 
Haverá que elaborar trabalhos comparativos 
das diferentes tipologías rítmicas, melódicas, 
harmónicas, estudos sobre danc;as que acorn, 
panhvarn a música, a análise dos textos, os seus 
acentos, a sua rima, etc. O trabalho é grande 
mas o esforc;o paga a pena.• 

}OSÉ Lms DO Pico ORJAIS é profesor de música no colegio "O 
Areal" de Camarinhas e membro do Colectivo Arma-Dani;as. 
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Xoán Juega Puig 

'A represión contra os xudeus 
conversos comezou cando lle 
disputaron os cargos á 
oligarquía cristiá' 

-0- A. ESTé:VEZ 

Apelidos como Saraiva ou Pereira e obras como o Hospital de 
San Xoán de Deus son parte da pegada dos xudeus conversos en 
Pontevedra. Manéxanse poucos datos reais pero o historiador 
Xoán Juega, autor da obra colectiva Pontet1edra, tJilla 
amurallada, sinala que "hai un mundo por diante para coñecer o 
fenómeno dos xudeus que, fuxidos de Portugal, chegaron a 
Galiza, onde tamén sufriron a represión". Investigadores como 
Carlos Barros e Jaime Contreras participan estes dias nas 
xornadas que se adican en Pontevedra ao papel da Inquisición na 
represión xudea. T orquemada ou Santa Teresa eran, 
curiosamente, desecendentes de conversos. 

Como se levaba a cabo o proce
so de conversión? 

A partir de 1492, na Galiza son 
obrigados a converterse ao cris
tianismo e catro anos máis tar
de, en Portugal, Manuel III 
bautiza aos xudeus á forza. Na 
Galiza e en Castela, a partir da 
política de 1492, da actuación 
inquistorial 
e da desco
nexión que 
padecen res
pei to ao res
to das xude
rias europe
as, o proble
ma xudeo 
desaparece. 
Cando vol
ve? Cand 
en Portugal 
a actuación 
da Inqui i
ción faise in
soportábel e 
comezan a 
emigrar para 
as cidades da 
raia, Ouren
se, Tui, Sal
vaterra, Vi
go, Ponteve

dunha famJlia, obrigada por de
creto a ser bautizada. O home 
fuxe, agáchase nunha pipa de 
viño, van buscalo e bautízano a 
forza con el blasfemando. 

A lgrexa colocáhalle o san beni
to aos xudeus. En que consistia? 

Era un mandilón no que se ins
cribía o no-

d ra, e mes- 01 xudeo1 portuguese tiveron que emigrará 
mO chegan Galiza, Placa na IUG homenaxe no Porto. 

me e a peni
téncia; pasá
base a lenzo 
e colgábase 
nas Igrexas 
a perpetui
dade. Todo 
o que fora 
penitencia, 
do tras o 
xufzo da In
quisición, 
ainda que 
volvera a 
integrarse 
na Igrexa, 
padecia o 
san benito. 
El máis os 
seus descen
dentes. Pen
samos que 
se perderan 
todos os san 
benitos pero 

até Santia-
go. O xudaismo é sempre un fe
nómeno urbano, que mantén 
uns lazos moi fortes con outras 
comunidades internacionais. 
Galiza respeito da Castela tarda 
máis en ter tribunal próprio da 
Inquisición até máis alá de 
1560. A intensidade da repre
sión tamén tifia que ser menor 
aqui porque se o xudaismo é un 
fenómeno urbano e Galiza, un 
país rural, o fonónomeno non 
era tan conflitivo. O inquisidor 
xeral, Frai Antonio Sotomayor, 
personaxe clave da história de 
Europa, é de Vigo. 

Por documentos atopados en 
Tui, coñecemos a conversión 

apareceron 
cinco na catedral de Tui den, 
tro dun arca. O material da In
quisición perdeuse en case to
dos os lugares, hai que conten
tarse cos resumes que se atopan 
en Madrid. A xente que tiña 
moitos cartas podia conseguir 
que o san benito en vez de ser 
colocado en Santiago, onde vi
vían, fose pendurado en Ou
rense, por exemplo. En Ponte
vedra non houbo moitas quei
mas, algunhas eran a bonecos 
que imitaban aos xudeus e a 
persecución chegaba a ponto 
de queimar osos dos mortos. 

Ata cando están os xudeus por
tugueses "tranquilos" na Galiza? 

· G~~O 

Están tranquilos até que inten
tan desprazar aos crisitiáns ve
llos do seu cargo, das rexidurias, 
dos cabildos catedralícios etc. 
Até onde se era tolerante? Ate 
que non ameazaban o próprio 
estatys. Era un problema de po
der. E no ano 1618 cando o pri
meiro converso consegue unha 
rexiduria en Pontevedra, Juan 
de Inés; o segundo en conseguir 
outra, ao ano seguinte, é Mar
cial Saraiva. Inmediatamente 

actua a Inquisición. Todo de
pendia do poder: o conde du
que de Olivares ten como alia
do ao inquisidor Sotomayor pe
ro ao mesmo tempo precisa dos 
cartos dos banqueiros portugue
ses. Na outra banda, estarian os 
fidalgos turrando para que se 
desen medidas máis duras con
tra os xudeus. 

E a conversión, era real ou 
non? 
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Hai de todo: o cristianismo sin
ceiro, por exemplo Jorge de An
drade que favorece a instalación 
dos xesuitas, que se apuñan á 
limpeza de sangue; está o escép
tico, que busca unha relixiosida
de interior; hai quen percura 
unha relixión de conveniéncia, 
e tamén o criptoxudeu, por 
exemplo, Marcial Saraiva é rexi
dor en Pontevedra pero o seu ir, 
mán é rabino en Salónica e, in
cluso hai casos de mesianismo, 
dos que declaran que as lapas 
non lle fan dano. Eran frecuen, 
tes tamén os casos de conversos 
que remataban sendo axentes da 
Inquisición. 

É unha emigración relixiosa ou 
na que influen factores comer, 
dais? 

Obviamente ten implicacións 
comerciais. Trátase dunha emi
gración de calidade. En Ponte
vedra, por exemplo, hai unha 
diáspora de médicos chegados 
de Braga, altos comerciantes co
mo os Pereira, arrendadores do 
sal, xente de leis, etc. O factor 
comercia+· é mot importante; 
cando Pontevedra padece a crise 
do século XVII, os conversos 
marchan á Corte. Son banquei
ros dos monarcas. 

Que hai de mito e realidade na 
pegada de xudeos e conversos 
na Galiza? 

En todos os lados deixan lendas. 
En Pontevedra clise que a lgrexa 
de Santa Maria está feita por 
xudeus porque ~risto está á es
querda do pai. E un absurdo. En 
Ribadávia hai unha preséncia 
medieval, pero moitos dos datos 
nos que se basean son literários;· 
indican que habia 1.500 xudeus, 
pero é que non habia nen esa 
cantidade de viciños en total. 
Ternos poucos datos reais, hai 
moito que investigar.• 

~A r\i\o paz \ega 
Ramón ~v,a \\ngua ga 
H\stonada 
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GAYOSO E BENIGN0: XUNGUIDOS POLA TRAXÉDIA 
O PRIMEIRO DELES FOI TORTURADO E EXECUTADO NA CORUÑA HAI CINCUENTA ANOS 

É pouco habitual, case insólito, atopar duas 
biografias da época republicana, da guerra e da 
resisténcia antifascista con tantas concomitán
cias como as que amosan estes dous .mártires; 
os máis sobranceiros dos moitos que naceron 
na vila de Maceda cando emerxia como un dos 
centros neurálxicos da província de Ourense e 
que, desde o xenocídio do )6, endexamais vol
tou ser a mesma: Benigno Alvarez viña ao mun
do o 11 de Marzo do ano 1900. Xosé Gómez 
Gayoso facia o próprio o 28 de Abril de 1909. 

Posuian estudos que, homologados cos actuais, 
poderiamos denominar como superiores: Benig, 
no estivo matriculado na escola de veterinária 
-actual sede do Parlamento- en Compostela en, 
tre 1915, 1920. Gayoso optou polos cursos de ma, 
xistério en Vigo entre 1925,28. Escomenzaron a 
traballar moi novas: Benigno, con vinte anos, de 
veterinário en Maceda. Gayoso aos dezaoito C0' 

mo administrativo na Singe:r de Vigo e, máis tar, 
de, como docente no concello .roxo de Lavadores. 

Militaron no mesmo proxecto político: Benig, 
no, que iniciara os seus pasos no Partido Radi, 
cal Socialista, artellou o PC en Ourense -do 
que foi primeiro secretário político-, con Xesu, 
sa Prado, Soto, Gayoso Frias, Nóvoa, Formigo e 
o médico Carnicero entre outros. Gayoso, que 
viña das Xuventudes Socialistas, entrou tamén 
no 3 2 na forte agrupación viguesa de Figueira, 
Garrote e Arauxo con 21 anos e da man da sua 
compañeira -traballadora nunha cónserveira
Carme Díaz. Seria secretário xeral do partido 
desde o 46 ao 48, á par, que responsábel máxi, 
mo da guerrilla antifranquista en Galiza. 

Tiveron no eido afectivo unha vida intensa: Be, 
nigno con sana de dandi até que estabilizou a sua 
relación con Enriqueta Femández Iglesias no 32 
coa que casou polo civil anos despois e que· o 
desvencellou, en parte, da naj e os outros oito if, 
máns. Desa relación naceu Icaro, que finou en 
plena contenda con pouco máis dun ano. Gayo, 
so tivo tres compañeiras recoñecidas na sua aza, 
rosa vida. En Vigo Carme Díaz Brunet coa que 
conviviu a penas cumpridos os dezaoito co con'. 
seguinte malestar familiar. Casou tamén polo ci, 
vil e tivo duas fillas, Socorro e Pilar que visita, 
ron, logo de moitos anos, a seu pai no cárcere da 
Coruña denantes da sua execución no 48. Cofie, 
ceu en Barcelona -coa guerra case perdida- á 
valenciana Concha Abad Rodríguez coá que. se_ 
reencontrou no exílio. en T oulouse e Paris e coa 
que se asentou. provisoriameni:e ~a Habana até 
Outubro do 41. Ali viu nacer ao seu terceiro fi, 
llo -Pepe-, hoxe profesor universitário na capi, 
tal cubana. En Madrid no 44,45 e na Coruña até 
o 48 compartiu vida clandestiñ'a con Maria Bláz, 
quez del Poro coa que tivo outro fillo, chamado .. 
tamén Xosé, que naceu no penal pr()y~cial des;. 
pois de que seu pai fose executado. As suas com, 
pañeiras foron loitadoras moi concienciadas; ac, 
tivistas con relevante protagonismo na vipa re, 
publicana e despois -as que permaneceron vi, 
vas- na resisténcia e no exílio. 

Participaron activa e fervorosamente na campaña 
a prol do plebiscito estatutário do 36 cos galeguis, 
tas máis egréxios: Benigno compartíu amizade e 
fementes mitins con Alexandre Bóveda .. en Qu, 
rense. Gayoso acompañou entusiasmado a Caste, 
lao en Vigo. Dotados de espléndidas facultades 
oratórias -estilo directo e prosa fluída- gañaban 
con sedución ·ao auditório. Estaban unidos por 
profundas e consecuentes convicións marxistas. 
Os dous profesaban unha identificación con Gali, 
za que ía moito máis aló do puramente coxuntu, 
ral e partidário, cunha visión de país que poderla, 
mos considerar na avangarda do seu tempo. 

Publicaron en diferentes meios e coincidiron 
con artigas políticos en Mundo Obre:ro: Benigno 
denantes do 36 preferentemente de asuntos rela, 
donados co ~indicalismo agrário. Gayoso, desde · 
finais do 3 7 con temas vencellados coa con ten, 
da e a moral dos seus, estivo tamén ao fronte de. 

SANTIAGO PROL 

'Gayoso 
sofreu garrote vil 

06 de 
Novembrodo 

48, ainda que o 
parte de 

defunción poñia 
que morrera por 

'hemorráxia 
interna"' 

várias publicacións. Salienteínos El Combatiente, 
Loica, El Guerrillero e, sobre todo, Nue.va Galicia, 
portavoz de los antifascistas galegos' 1

', na órbita do 
PC, na que inxertou artigas sobre Benigno. 

Compartiron amigos comuns: Xesusa Prado 
coñeceu a Benigno en Ourense nos albores da 
República e máis intensamente a raiz da cons, 
titución do primeiro comité executivo provin, 
cial. Gayoso tivo con ela unha relación de so, 
lidaridade profunda no exílio cubano onde a 
tintoreira ourensá o acolleu con moito agari, 
mo; a Pedro Checa e Dolores lbarruri tratóu, 
nos Benigno no Comité Central onde evolui, 
ron desde un partido marxinal cara unha forza 
ben implantada con unidade de acción cos so, 
cialistas e, máis tarde, co resto das de centro 
esquerda e nacionalistas que derivou no trunfo 
da Fronte Popular. Gayoso foi o segundo de 
Checa na comisión de organización do partido 
ao comezo guerra. Contactou coa Pasionaria 

Decantáronse -na última etapa- por un acen, 
tuado anticlericalismo: Benigno ao traveso das 
máis de cincuenta sociedades agrárias perten, 
centes á Federación Campesiña Provincial que 
presidia, onde demandaba a expropriación dos 
bens da lgrexa para redistribuilos entre os máis 
desprotexidos. Gayoso -ademais da connivén, 
cia ideolóxica- na cadea, despois de meses de 
torturas e calabozo, en réxime de semi,illa, 
mento, no que se negaba a ir á misa. Forzado 
polo director da prisión, asistia escoltado sen 
axeonllarse boicoteando o acto relixioso -nos 
intres de maior gloria do nacional,catolicis, 
mo-, o que provocaba situacións moí tensas 
cos funcionários e a complicidade dos dous, 
centos cincuenta presos políticos que tanto o 
admiraban. 

Agardaban que o fascismo non fose máis que 
un terríbel pesadelo pasaxeiro: Benigno puido 
coller cara América via Oporto co deputado 

Leandro Carro ao traveso 
dun contacto infiltrado en 
Portugal para recuperar de 
Galiza aos cadros que que, 
daran vivos. Optou por 
permanecer organizando a 
resisténcia na Serra. Ga, 
yoso agardaba, desde o seu 
inquedo exilio americano, 
unha vitória contundente 
dos aliados na Segunda 
Guerra Mundial que dese 
os seus froi tos contra 
Franco e Salazar. Decidiu 
regresar cunha fortísima 
<lose de idealismo que o 
ennobrece en grado sumo. 
A comezos do 44 -finais 
do 43, segundo a policia
arribou en Bilbao e axiña 
se instalou en Madrid cos 
nemes de guerra Emilio e 

nos primeiros tempos do 
exílio francés e despois, ao 
traveso dunha relación 
epistolar fraternal na 
cJandestinidade; Santiago 
Alvarez via en Benigno ao 
seu pai político e en Ga, 
yoso un irmán co que 
coincidiu por primeira vez 
en Madrid nun curso teó, 
rico,político de tres meses 
que organizara o partido 
en Xuño do 36; Luís Soto 
foi o que mantivo a rela, 
ción máis forte cos dous. 
Benigno sostivo con el 
unha amizade íntegra des, 
de os flirteos políticos de 
entrambos co Partido Ra, 
dical Socialista e nos ali, 
cerces do PC ourensán. 
Gayoso, maiormente, no 
exilio en México desde fi, 
nais do 42 até outubro do 
4 3. Chegaron a· compartir 
centro de traballo e moi, 

Unha das derradeiras fotos de Xo.sé Gómez Ga- Julio. Actuou de enlace co 
yoso, na clandestinidade, na Coruña (1948), Buró político asentado en 
pouco antes da sua detención T oulouse como secretário 

tos intres, con mantel incluído, na casa de So, 
to que daquela tiña unha cativa da idade do fi, 
llo cubano de Gayoso. 

ÜS DIRIXENTES MAIS RELEVANTES DO PC. 
Foron os dirixentes máis relevantes do PC a 
nível de Galiza nos intres históricos nos que 
Hes tocou asumir aquela misión: Benigno na 
época da Fronte Popular cun incremento da 
militáncia e simpatía desmesurado onde, por 
pucheirazo manifesto, privárono de escano no 
Congreso dos deputados. Gayoso desde Abril 
do 46 até Novembro do 48 onde, como secre~ 
tário xeral do partido e na sua condición de lí, 
der da resisténcia armada en Galiza conqueriu 
un forte protagonismo para a organización 
clandestina. Dotouna -xunto con Seoane
dunha maior politización e propaganda con 
accións armadas espectaculares. Identificado 
como López e, por veces, como Xan imbuíulle 
aos cadros menos concienciados unha ideolo, 
xización e militarización intensa que deu os 
seus froitos, xa que logo, tiña contactos e infil, 
trados no exército, policía e garda civil. · 

Abandeiraron a resisténcia contra o poder opre, 
sor: Benigno na bisbarra de Maceda onde lle 
prantou cara á revolta militar desde o primeiro 
intre e despois na Serra de San Mamede. Gayo, 
so, ademais da sua valiosísima contribución no 
exército republicano, desde o seu transcendental 
regreso até o 48. Os dous voltaron a misións que 
consideraban ineludíbeis e que ben poderian ob, 
viar. Nelas padeceron penúrias, frustracións e 
gravísimos problemas broncopulmonares que fi, 
xeron, se cabe, ainda máis árduos os seus derra, 
deiros intres. Viviron situacións límite boa parte 
da sua activa vida política e sofriron o indecíbel 
por mor 8.aquela ignomínia; por mor daquela 
brutal metáfara, en verbas de Manolo Rivas. 

de Axitación e propagan, 
da do Comité Central. A finais do 45 voltou a 
Galiza cunha misión de altísimo risco nunha 
época de extrema violéncia das forzas represi, 
vas. 

Toparon unha marte tráxica e impactante que 
reflectiu como un balbordo estremecedor nas 
xentes de ben e na opinión pública democráti, 
ca do seu tempo: Benigno rematado, na xélida 
mañá do 13 de marro do 37 por un sicario fas, 
cista e paseado como un trofeo de caza. Gayoso 
a garrote vil ás 7 :45 do 6 de Novembro do 48 
-"hemorráxia interna", segundo o parte de de, 
función-, despois de que fose condenado á pe, 
na máxima no consello de guerra sumarísimo 
do 18 de Outubro e que non foi comutada a pe, 
sar da intensísima presión internacional incluf, 
do o secretário xeral da ONU, o noruego Trig, 
ve Halvdan Lie que, mesmamente, padecera 
exílio no 1940. 

Finaron denantes dos corenta anos: Benigno 
con trinta e sete cumpridos dous dias antes do 
fatal desenlace. Gayoso con trinta e nove, seis 
meses e nove dias. Levaban demasiado tempo 
no ponto de mira: Benigno desde o 33 cando xa 
se decantaba como alguén inquietante para os 
intereses da oligarquía ourensá. Gayoso maior, 
mente desde o seu regreso do exílio no 44. So, 
friran tamén detencións e cadea: Benigno no 
Bienio Negro, en pleno intento insurreccionista 
de Outubro do 34. Gayoso, como consecuéncia 
doutro chivatazo, o 11 de Xullo do 48 despois 
de fuxir desangrado pola Avenida da Mariña e 
polas ruas do casco vello coruñés.+ 

( 1) Non confundir con Nova Gal.iza, boletín quincenal dos 
escritores antifeixistas galegas da que eran artífices Dieste 
(Felix Muriel) e Castelao, con colaboracións de Blanco, 
Amor, Jaime Cortesao, Cabanillas, Guerra da Cal, Sua, -
rez Picallo e do recentemente .finado Arturo Cuadrado. 
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Ruth M. Anderson. Muros 1924. ~ 

Carmen Pérez. ~ 

Jeon Goumy. 1' Felipe Loiolo Arriola. " 

Enrique lópez-Tapia. 1' 

Olladas curiosas e solidárias 
na chegada do Outono foto gráfico a Ourensé 
As exposicións exténdese por todo o país durante ·o mes de Novembro · 

Fotografia social, exibicionismo 
dos sentimentos, imaxes históri~ 
cas, experimentos coa cámara e 
rostros sen nome no papel. Un
ha máis que ampla variedade de 
fotografias teñen cabida neste 
novo Outono Fotográfico, que 
parte da Casa da Xuventude de 
Ourense para espallarse por to
do o país. O seu coordenador, 
Benito Losada, reseña a "calida
de" do programa que, un ano 
máis, enche de imaxes a cidade 
de Ourense coa implicación de 
moitas institucións e colectivos. 

Ruth Anderson encabeza a lista 
de exposicións individuais dese 
Outono, inaugurado o 30 de Ou
tubro e do que o seu coordena-

dor sinalou a incorporación de 
todas as galerías de arte da cida
de á iniciativa. O fundo docu
mental desta fotógrafa inclue a 
sua visión da Galiza dos anos 
vinte. "Unha contribución deci
siva para a recuperación da nosa 
rnernória histórica", para os orga
nizadores do Outono. Na sala de 

. exposicións do edifício da Xun
ta, outra rnuller, Maribel Lon
gueira, amasa mediante acenos e 
rostros das xentes da Habana, 
"trazos esenciais do ser colectivo 
de Cuba". A atracción polos ras
tros ou as explosións de amor es
pontáneas son outras das rnostras 
que se poden visitar na cidade de 
Ourense, coas sinaturas de 
Eduardo Dea e Fernando Fer-

nández Novo- respeitivamente. 

Pero o Outono, como xa é cos~ 
turne, espállase por outras vilas 
con especial protagonismo para 
as da província ourensá. No Bar- · 
co de Valdeorras, expóñense as 
irnaxes urbanas que vintetrés fo
tógrafos, quince mulleres, que 
sairon á rua decidido~ a plasmar 
os contrastes das grandes cida
des. Trátase de reflexar á xentes 
que buscan o seu lugar nos espa
zos urbanos loitando contra a 
máxima de "non hai sítio para 
ti" . . Na mesma vila, fotografías 
para a consciéncia, corno as que 
apresenta Femando Moleres bai
xo o título "Adultos á forza" e 
nas que retrata o mundo do tra-

ballo infantil. En Celanova, 
lembran a través das fotografías a 
história da romaria local da Vir-

. xe da Armada, e en Ribadavia, 
as romaxes tamén ocupan as pa
redes na igrexa da Magdalen_? 
coa sinatura de Carlos Puga. A 
beira das romaxes, explícase en 
Ribadávia através das fotos a ex
periéncia do Museu da Límia e 
do concello de Vilar de Santos 
de recuperar o cultivo do liño. 

Allariz, V erin, Carballiño -coa 
exposición de Fernando Rey que 
perseguiu coa cámara durante 
dous anos aos músicos sobre o 
escenário-, Xinzo, Monforte, 
Ponteareas, Cangas, Chantada, 
Lugo, Pontevedra, Compostela 
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Xosé L. Abalo Abolo. 1' 

ou A Coruña completan o rotei
ro ·des te Outono. O pr:ograrna, 
que reserva o Ateneo de Ouren
se : para a experiéncia Galiza en 
foco, que reune a trinta e cinco 
fotógrafos que resumen un ano 
de prensa no país, abranxe máis 
actividades que as exposicións: 
os cursos do colectivo Olio de vi
dro, os safaris ou as proxeccións. 
Son trinta dias nos que as fotos 
-xornalísticas, experirnentais, 
solidárias ou paisaxísisticas- via-

~ xan por toda Galiza na percuta 
de observadores. Para os curiosos 
e para os que queiran coñecer 
datas, · lugares e incluso ter un 
primeiro contacto coas fotogra
fias, hai un enderezo en Internet: 
www .outonofotografico.corn. • 
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O espírito socialdemócrata de Portschach 
O espírito de Postchach alenta 
hoxe en Europa. Se cadra é o 
espírito da socialdemocracia, 
todo o suavizado, centralizado, 
Ip.er<.~antilizado que vostedes 
queiran. Mais o certo é que dos 
quince xefes de gobemo dos pa, 
íses da Unión Europea que con, 
curriron á cumbre austríaca, ca, 
torce diles pensu que perteñe, 
cen á Internacional socialista. 
Agás o gobernante español, o 
cursi Aznar, que desafortunada, 
mente representa ao seu Estado 
no máximo órgano europeo. 

Incluso un home, coma D' Ale: 
ma, formado dende rapaz na 
doctrina e a praxis do que foi o 

maior partido comunista occi, 
dental, ao chegar a sua brillante 
maturnidade política, ten o lecer 
de incorporarse, coma un social, 
demócrata máis, á pleiade dos 
novas constructores, ou recons, · 
tructores, de Europa: Jospin, 
Blair, Schroder, Klima, Gute, 
rres, etc. Cecáis D'Alema persa, 
nifique aos miles de individuos 
que formaron denantes da caída 
do muro de Berlín militantes co, 
munistas, e ainda tardostali, -
nistas, para logo topar no socia, 
lismo democrático o xeito de se, 
guir actuando na vida pública, 

· sen desviarse excesivamente das 

Nas formas, na maneira de en, 
caixar a pedra ou na posición 
que adopta unha figura, o can, 
teiro é un notario do seu tempo; 
tanto que a súa especialidade se, 
xa a escultura como a construc, 
ción, el pode representar o sentí, 
mento dun pobo e dunha época. 

N. on é necesario para iso ser 
. un Cerviño, o canteiro que 

antes dos trinta anos xa es, 
culpira o cruceiro de Hío, famoso 
por representar un elaborado de, 
sencravo nun só bloque de grani, 
to. O canteiro desta historia.será 
menos xenial; pero é igualmente 
sensible e preocupado por acadar 
a unión entre a súa obra e a sen, 
sibilidade da xente . . 

Este, fora chamado para facer un 
cruceiro no adro dunha parro, 
quia pontevedresa, pero antes de 
visítar ªº crego que o contratara, 
dedicouse a pasear polos arre, 
dores, a falar e coñecer aos pai, 
sanos para os que ía traballar; a 
id~ar un bosquexo da obra. 

Na hora do xantar, franqueou a 
porta dunha taberna coa cha, 
queta colgada do brazo, o chale, 
co aberto, a pucha calada e a 
cabicha apagada entre os beizos. 
Saudou aos fregueses e, mentres 
lle preparaban a comida, seguiu 
a leriar co taberneiro e un pai, 
sano a quen chamaban don 
Olegario; un ve!lo mestre sen 
escola, descrido, pequecho pero 
osudo, de perna corta e algo bo, 

suas conviccións fundamentales. 

Anque tamén podería afirmarse 
que volveron a súas puras, his, 
tóricas raíces socialdemócratas, 
cantos de· aqueles marxistas-le, 
ninistas,stalinistas, e non sei si 
tamén do pensamento de Mao 
T se T ung, gobernan agora, co, 
ma conspicuos socialistas, a súas 
respectivas nacións. Xa que ho 
século XIX practicamente, non 
teoricamente, sería moi difícil 
·diferenciar á militancia comu, 
nista da socialista. Tanto que 
unha e out:ra, cas suas sofistica, 
das diverxencias ideolóxicas, 
estaban acollidas no seo da II 
Internacional, ao final dese sé, 
culo e nos principios do actual. 

en que houbera tampouco 
~oita di;ersidade id~~ló, 
x1ca, senon que xeográf1ca, 

entre os chamados socialistas e 
os denominados socialdemócra, 
tas. Pois esta segunda titulación 
era a que usaban os partidos 
obreiros do norte, centro e máis 
o leste de Europa, mentras que 
os do sur e o oeste --o francés, o 
italiano, ·o español...- preferían 
nomears_e socialistas. 

Foi, pois, unha trapallada nomi, 
nal a de bautizar, como ocurreu 

en Portugal e outros países, co 
nome de socialdemócrata a orga, 
nizacións políticas de inclina, 
cións claramente dereitistas e 
conservadoras. Esquencíanse do 
que o partido, axiña dominado 
por Lenin e demáis bolcheviques, 
chamóuse Partido Obrero Social, 
Demócrata Ruso (POSDR), ata 
que no congreso celebrado no pa, 
lacio .de Taurida (agosto de 
1918), trocóu o seu nome polo de 
Partido Comunista da Unión So, 
viéticq., por imposición de Lenin. 
Anque moitos vellos bolchevi, 
ques, cal Kamenev, choraron ao 
perder o seu partido o nome que 
levaba dende vinte anos antes; 
pois fora fundado no seu primer 
congreso simbólico, celebrado en 
Minsk (1898). 

Puseránlle o nome, arreme, 
dando o do Partido Obre, 
ro Social,Demócrata ale, 

mán, fundado xa en 1865 polos 
marxistas Bebel e Liebnecht. 
Quenes utilizaron o neoloxismo 
que empleou por primeira vez o 
sucesor de Lasalle (pouco antes 
de que is te morrera en duelo) 
Juan Bautista Schwitzer, en 
18.64, coma título do seu perló, 
dico, o Social Democrat. 

O nome co que agora podería 

Os cinceis dun canteiro 

tado para <liante, de cabeza for, 
te, sempre alta, de mirada aten, 
ta, e cun leve sorriso que non 
perdía mentres falaba de causas 
da vida e do mundo. 

Don Olegario, ao notar que 
aquel forasteiro, nunha 
mañá xa sabía da parro, 

quia case tanto como un natural, 
quixo saber queti. era, por se de, 
bía limitar a conversa con el; e 
cando o canteiro lle dixo que fo, 
ra contratado para facer un cru, 
ceiro no adro, o paisano pregun, 

toulle estrañado: 

-¿Es a ferra, 
menta? 

Entón o cantei, 
ro fixo sonar os 
cinceis no peto 
do chaleco: 

-Aquí están os 
meus bolígrafos. 

- Eu son quen le, 
vanta acta dos 
sen timen tos. 

Nese intre, don 
Olegario e o can, 
teiro fixéronse 
amigos. 

Cando á media 
tarde se presen, 
tou <liante do 
párroco e este lle 
preguntou por, 
que tardara tan, 

to, el respondeulle que anclara a 
estudiar o entorno. 

Xa instalado, un dos ~áis asi, 
duos visitantes ao alpendre do 
canteiro, mentres lle durou a 
obra, era don Olegario; a quen 
o crego non saudaba, cando pa, 
saba a carón del. 

Oque máis lle molestaba 
ao cura era que sempre o 
oía bisbar co canteiro, 

tal que andase con cantos e ne, 
gociacións secretas; e cando o 

servir de primeiro apelido á 
Europa dos quince. Ou, mellar 

· <lito, dos catorce, xa que o Es, 
tado español ten a mala sorte 
hoxe de quedar fóra da con, 
ducción socialdemócrata da 
Unión Europea, que só foi un 
bienio, predispoñía ... Po is o es, 
pírito de Postchach xa alenta, 
ba no ánimo de quen entón se, 
mellaba ser o guieiro hispánico 
da futura Europa. 

Iioxe terá que ser quizaves 
António Guterres, o xefe 
de gobemo de Portugal, o 

que leve a voz peninsular na 
Europa socialdemócrata que na, 
ce cos mellores auspicios. Ata 
que no que queda de século po, 
da acompañarlle un home, ou 
muller, que represente diña, 
mente a todos os pobos de Es, 
paña. Para iso é imprescindible 
e urxente que se maragallice o 
PSOE e se poña de acordo con 
cantos partidos son, sin sabela 
ou sabéndGo, socialdemócratas 
nas múltiples comunidades. 
¡Cantos D' Amato haberá, en, 
tre nós, que estarán arelando 
contribuir cos seus votos a que 
triunfe nos próximos comicios 
xeraes, e denantes nos munici, 
país e europeos, o espírito so, 
cialdemócrata de Portschach! • 

FRANCISCO A. VIDAL 

crego lle preguntaba ao seu 
contratado que lle contaba 
aquel condenado, este dicíalle 
que eran degoxos de humanos. 

Foi cando se rematou a obra, 
que o crego anunciou unha so, 
lemne misa campestre-presidí, 
da polo Cristo do cruceiro, pa, 
ra celebrar a inauguración. Pe, 
ro algo non encaixaba: don 
Olegario, o ateo, andaba tan 
contento como se a obra a pa, 
gara el mesmo. 

O dia do solemne Oficio, o 
canteiro, feliz polo acabado lo, 
grado, preguntáballe a todos se 
lles gustaba, e todos dicían que 
si, pero ficaban pensando que 
había algo raro naquela imaxe. 

Xa estaba o altar posta-. O 
vello mestre nun apartado 
vixiaba sorrindo o espec, 

táculo, e os fregueses agardaban 
ao crego, quen xa ·viña para mi, 
sar cando oíu como unha nena 
lle dicía a súa nai: 

-Ese Cristo seméllase a don 
Olegario, pero con barba. 

Entón o crego virou de cor, 
mandou recoller todo para m1, 
sar dentro da igrexa e ordenou 
trasladar o cruceiro ás aforas da 
parroquia. 

Daquela don Olegario decíalle 
a todos que el fora, desterrado 
por un cura ciumento. • 

ANOSA TERRA 

R. Vidal Bolaño 
'Doentes canta con 
soma unha história 
tráxica do 
franquismo' 

Son un 'leitor disperso, de várias 
leituras e agora ando con Unha vi, 
da con Brecht de Ruth Berlau, unha 
amante sua, co Manual mínimo do 
actar de Dario Fo e tamén co en, 
saio de Alonso de Santos La escri, 
tura dramática. En canto criación 
estou lendo o texto de Cortezón, 
Xelmirez ou a glória de Compostela 
que vou montar o próximo ano. 

Que recomenda ler? 

Teatro, unha leitura moi gratifi, 
cante, e, infelizmente, nada co, 
mun entre nós. Cando no ensino 
se recomendan textos teatrais, os 
rapaces devóranos e disfrutan dun 
imaxinário de criación enorme. 

Estrea Doentes, un texto gañador 
do Rafael Dieste que afonda no 
seu particular humor amargo. 

Hai quen fala do pseudoxénero da 
desgrácia, histórias tráxicas canta, 
das con soma, cun personal senti
do do humor. Doentes ambiéntase 
no franquismo trunfante dos ano 
cincuenta e, cunha grande do e 
crítica, recupera un momento defi, 
nitivo que é o peche do Hospital 
Real e o início das obras do que lo, 
go seria o Hostal dos Reís Cat6li, 
cos. Ese epi ódio pon na rua a un, 
ha série de enfermos e na obra 
cónta e a aventura de dous dele . 

É tamén unha homenaxe a Valle 
e ao seu esperpento. 

En especial ao Valle de Luces de 
Bohemia, que é mentado polos per, 
sonaxes e mesmo se leva a escena o 
momento no que a tradición canta 
que se lle cincelou unha cruz na 
sua lousa do cemitério de Boisaca. 

Emprega un escenário múltiple e 
anúncia unha longa estadia na sa
la Nasa de Compostela. Teatro 
do Aqui mantén ao tempo Ras
tros e · Anxeliños, unha situación 
insólita para unha compañia. 

Están vintecatro funcións progra~ 
madas e dará tamén proba da capa, 
cidade dunha cidade como Com, 
postela para manter un espectáculo 
tanto tempo en cartel. A progra, 
mación de tres obras ao tempo fala 
da capacidade de xestión e de fa, 
cerse cun repertório que ten neste 
momento a compañia, unha situa, 
ción, de certo, nada habitual.• 

Escritor, actor e director de teatro. Com
postela (1950). 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Missing 

Xa que nengunha televisión se 
digna emitir, cando máis se pre
cisa, esta magnífica película 
protagonizada por J ack Lem
mon, procúrena nun video-clu
be e convide aos seus amigos a 

vela e comentala. A búsqueda 
dun desaparecido-asesinado nos 
baixos do Estadio Nacional de 
Chile en 1973. Un feíto real 
que serviu para denunciar a 
ominosa ditadura de Pinochet. 
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Burela 
• ACTIVIDADES 

HISTÓRIAS E CONTOS 

Candido Pazó apresenta en 
A Zarada o seu espectáculo 
Como dicia o outro ... narra
ción oral de história e can
tos. O Xoves 5 ás 22,30 h. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

VIAXE AO VELLO 
SEMINÁRlO DE 
Esruoos ÜALEGOS 

Mostra cronolóxica do tra
ballo do vello Seminário de 
Estudos Galegos (1923-
1936), que abre na Casa de 
Administración en Sargade
los. Até finais de Novembro. 

A Coruña 
• CONFERÉNCIA 

HISTÓRIA DA CIDADE 

O ciclo de história da cida
de, organizado pola Agrupa
ción Alexaru:l:re Bóveda, re
mata esta semana coa con
feráncia de Francisco Car
ballo, A Coruña na Cidaáe 
Moderna. Ás 20 h, na Aula 
de Cultura de Cabra Galicia 
(Médico Rodríguez). 

• EXPOSICIÓN$ 

Luís SEOANE 

Todos os carraces concebi
do por Luís Seoane, desde 
o Estatuto do 36 até 1977, 
trinta traballos, conforman 
a terceira mostra da funda
ción Luís Seoane. 

A ARTE NA CENA 

Comp sta por máis de no
venta obra , coreografías, 
vestiario , c nografias de 
ópera e teatro, abre no 
Ki koAfi nso. 

GRACIELA lTÚRBIDE 

M stra ant tóxica da foto
gr fa mexicana Gracicla 
lturbide, na que se recolle 
grande parte do traballo re
alizado na sua terra. Aberta 
na sala de exposicións da 
fundación Caixa Galicia, 
pódese ollar até o 30 de 
Novembro de Luns a Sába
do de 12 a 14 h, e de 18 a 
21 h, Domingos e festivos 
de 12 a 14 h. 

UNHAMIRADA 
CARA SULÁFRICA 

No pub Atlantis (Pita,4) 
encóntranse as diapositivas 
de Xacobe Meléndrez, Un
ha mirada cara Suláfrica. 

ELISAABALO 

Exibe a sua pintura na sala 
de exposicións da bibliote
ca pública Miguel González 
Garcés. 

F. SOTOMAYOR 

No Museu de Belas Artes, 
mostra cronolóxica de F . 
Álvarez de Sotomayor 
(1875-1960), un dos repre
sentantes máis importantes 

da pintura galega da pri
meira metade de século. 

• LEITURAS 

RUTA FOLC 

A Agrupación Cultural 
Alexandre Bóveda organiza 
a apresentación do libro 
Ruta folc Terra Galega que 
rerá lugar o Venres 6 ás 
20,30 h, no Teatro Rosalia 
Castro. No acto interviran 
Mercedes Peón e Xurxo 
Souto. 

•MÚSICA 

LA TRAVIATA 

Dentro do Festival de Ópe
ra, represéntase, no Pazo de 
Congresos, o Sábado 7 ás 
20,30 h, La Traviata de 
Giuseppe Verdi. Interpreta 
a Coral Polifónica dn Li· 
ceo de Vilagarcia e Ars 
Musí.cae. 

CARLOS NÚÑEZ E 
CRISTINA RODRÍGUEZ 

O Domingo 8 ás 12,30 h, 
terá lugar no Museu de Be
las Artes a actuación do 
duo de frauta e piano com
posto por Carlos Núñez e 
Cristina Rodríguez. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO SOTO 
LÍDER DA PATAGÓNlA 
REBELDE 

Os avatares e a vida de 
António Soto{l897-1963), 
na mostra Antonio Soto, lí
der da Patagónia rebelde, 
aberta na Asociación Cul
tural A Estrada. 

Fe trol 
• EXPOSICIÓNS 

YOLANDA FERRER 

Exibe na galería Sargadelos 
a mostra de fotografia So
ños. De Luns a Sábados de 

11 a 14 h, e de 1 7 a 22 h, 
Domingos de 21,30 a 14,30 
h, até o 15 de Novembro 

Moaña 
•CINEMA 

A ESTRADA 

O Cineclube Alexa.ndre Cri
beiro proxecta, o Venres 6 ás 
22,30 h, no Centro Cultural 
Daniel Castelao (Quintela) a 
fita A Estrada. Para o Ven
res 20, no mesmo lugar e 
hora, proxectarán XUlia 

•TEATRO 

FINIS MUNDI CIB.cus 

Nesta semana actua, no 
programa de Teatro Profi
sional, o grupo Mofa e Be
fa con Finis Mundi Circus, 
dirixe Quico Cadaval. Sá
bado 7 na Casa da Cultura. 

Oleiros 
• EXPOSICIÓNS 

TALLER EMPREINTE 

A Casa Charry acolle a 
mostra de gravados do Taller 
Empreinte de Luxenburgo e 
de artistas invitados, da 
China, Dinamarca, Franza, 
Xapón, Irán e Gal iza. T rinta 
gravados de distintas técni
cas, obra de artistas como 
Jan Danebod, Mari Ezoe, 
Shoelia Knaff ou Marité 
Bordas. Até o dia 14, de 
Luns a Sábados de l 9a 21 h. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

EXTERJORIDADES 
INTIMAS 

É o título da mostra foto
gráfica de dous autores por
tugueses, Júlia Ventura e 
Luís Palma. Exterioridades 
íntimas dalle continuidade 
ao proxecto Una película de 
pel, chegando a sua cuarta 
edición na galeria Marisa 
Marimón. De Luns a Sába
dos de 12 a 14 h, e de 18 a 
21 h, até o 5 de Decembro. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL PEREIRA 

Miguel Pereira titula Sen Li
mites a sua mostra pictórica, 
aberta na galeria Sargadelos. 

FRANCISCO LLORÉNS 

O Venres 6 ás 20 h., terá 
lugar no Museu de Ponte-

~~ . .:;,~ .· ... "%::·.-:-:::. W' BAlRR{),' Tr~' ii;aées qu 
van descobrindo que~ non vai tamén , 

como din os telexomais. Retrato oe tempoo dífíci-
les no arrahaldo da cidade onde á traxédia bate 
contra as espec.tativas falsas criadas pai;a acalar ~ . 
miséria. Emocionante gUi:ón e clli.álogos ben f;ralJa,. 
dos que pe~ nos espectadores. ImprescindíbeL 

vedra (Edificio Sarmien
to), a inauguración da ex
posición de debuxos de 
Francisco Lloréns, perten
centes á colección de arte 
de Caixa Galicia. 

S . antlago 
•CINEMA 

CINEUROPA 

O ciclo Cineuropa 98 desen-

vólvese durante o mes de 
Novembro no Teatro Prin
cipal. Esta semana podemos 
ollar o Xoves 5, The wrong 
man de Alfred Hitchcock, 
Criti.cal care de Sindey Lu
met, El evangelio de las 
maravillas de Arturo Rips
tein, Ayneh de Yafar Pana
hí, Big Night de Standley 
T ucci e Campbell e A vida 
soñada dns anxos de Erick 
Zanca. O Venres 6, Niága
ra Niágara de Bob Gosse, 
Finais de Agosto, primeiros 

de Serembro de Olivier As
sayas, Henry Fool de Hal 
Hartley. O Sábado 7, Looe 
etc de Marlon Vernoux. 
Domingo 8, Sindney de 
Paul Thornas Anderson, e 
De todo cor~ón de Robert 
Guédiguian. O Luns 9, El 
pianista de Mario Gas, e 
Lágrimas negras de Ricar
do Franco e Femando Bau
luz. O Martes 10, My name 
is joe de Ken Loach. Mérco· 
res 11, T emptress moon de 
Chen Kaige. E o Xoves 12, 
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A biblia de Neon de Teren
ce Davies e High art de Lisa 
Cholodenko. As proxec
cións son ás 12; 16; 18,15; 
20,30; 22,45 e 0,45 h. 

PLATAFORMA 
DE VÍDEO 

Remata o ciclo ¡Coidado! 
que se leva proxectando, 
desde Setembro, na plata
forma de vídeo do Centro 
Galega de Arte Contem
poránea, coa fita Vicleogra· 
ma dunha Ret1olución de 
Harun Farocki e Andrei 
Ujica (Alemaña/Rumania, 
1992). Reconstrución elec
trónica da violenta "tele
revolución" rumanesa de 
1989, baseada nos cámbios 
de punto de vista da cáma
ra . Farocki, realizadór de 
documentais, e Ujica, filó
sofo, manteñen rixidamen
te a arde cronolóxica dos 
sucesos. O Mércores 11 ás 
20 h, no taller do Servizo 
Pedagóxico do CGAC. 

• EXPOSICIÓNS 

A ÍNDIA, . 
PÓRTICO DO NORTE 

Producida polo Auditório 
de Galiza, onde se pode 
ollar, e comisariada por Ro
bert Clark, mostra un am
plo abano artístico tanto de 
pintura como de escultura 
en moi diversos tamaños e 
aplicacións. Arte ritual e sa
cro. Até o 10 de Xaneiro, 
de 12 a 20 horas. 

ALFONSO XIII E 
ASUAÉPOCA 

A mostra Alfonxso XIII e a 
sua época, fotografias reali
zadas por Goñi, fotógrafo de 

Convocatória.s 
CONCURSO NACIONAL 
DE POESIA Ü FACHO 

A Agrupación Cultural O Facha convo
ca o XX Concurso Nacional de Poesia. 
Poderán concursar todas aquelas perso
as, sen límite de idade, que non teñan 
publicado un libro poético individual 
en galega. Os traballos serán de tema li
bre, inéditos e en galega. Sen limites de 
extensión, un máximo de 5 poemas por 
concursante e mecanografados a duplo 
espazo. Os orixinais remitiranse, por ca
triplicado, con lema e baixo plica, á 
Agrupación Cultural O Facha (Federico 
Tápia, 12-1 º), ou ao apdo. 46, A Coru
ña, antes do 15 de Febreiro de 1999. O 
Concurso está dotado cun unico prémio 
de 50.000 pta. O fallo será dado polos 
meios de comunicación a partir da se
gunda quincena de Marzo. 

nardo Sagasta 8, 36.670 Cuntis (Ponte
vedra). A obra ·debe ir acompañada de 
un sobre pecho no que constará, no seu 
exterior, o lema ou o título da obra, e 
no interior, os dados persoais do autor. 
O Certame está dotado cun primeiro 
prémio de 75.000 pta, e un segundo de 
40.000. O fallo do concurso emitirase 
na última semana de Decembro. 

xo plica, sen remite, acompañado co 
título da obra ou o lema. En sobre 
aparte incluiranse todos os dados do 
autor. Os traballos enviaranse a Edi
cións Espiral Maior, ado. 192, 15.080 
A Coruña, antes do 30 de Novembro 
de 1998. O fallo do xuri terá lugar en 
Decembro do mesmo ano,. Máis infor· 
mación no teléfono 981171 078. 

prezo dos cursos varia entre as 1.000 e 
as 2.000 pta. Máis información e ins
cricións no teléfono 986 468 684. 

PRÉMIO DE ANTROPOLOXlA 
VICENTE RISCO 

O Concello de Allariz e máis as Funda
cións Sotelo Branca e Vicente Risco 
convocan o N Prémio Vicente Risco de 
antropoloxia e ciéncias sociais, dotado 
con 1.000.000 pta. Poderán concomer 
ao prémio calquer persoa que apresente 
os seus textos en língua galega confor
me á normativa vixente. Os textos, ade
mais de seren inéditos e orixinais, han 
tratar do estudo, de ámbito galeg,o sem
pre desde o ponto de vista da antropo
loxia ou das ciéncias sociais, tendo un
ha extensión mínima de 150 páxinas e 
unha extensión máxima de 300, tama
ño fólio, mecanografadas a duplo espa
zo. De cada texto apresentaranse seis 
cópias antes do 30 de Novembro do 
1998, remitindoas á Fundación Sotelo 
Blanco, apdo. 2.096, 15. 780 Santiago 
de Compostela. Cos orixinais, que irán 
precedidos polo título ou lema escollido 
polo autor, axuntarase un sobre pecha
do no que figure por fara o lema e que 
conteña o nome completo, enderezo e 
teléfono do autor, asi como título do li
bro, indicando no sobre N Prémio Vi
cente Risco. Maior información nos telé
fonos 988 440 001 ou 988 440 859. t 

CERTAME LITERÁRIO 
ROBERTO BLANC'O TORRES 

CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE CULTURA CELTA 

A Asociación Ferrol 97/99 coa colabo
ración do Concello e da Deputación, 
celebra nos dias 20, 21, e 22 de No
vembro o II Congreso Internacional 
sobre a cultura celta, Os Celtas da Eu
ropa Atlántica. Inscrición e máis infor
mación no teléfono 981312380. 

PRÉMIO DE POESIA EsPIRAL 
MAIOR 

CONGRESO DE Esruoos 
PoscoLON1A1s 

A Faculdade de Humanidades de Vigo 
organiza o l Congreso Internacional de 
Estudos Poscoloniais, Cara o novo milé
nio: sociedades multiculturais. O tema 
deste congreso fa¡ referéncia á transfor
mación das sociedades contemporáne
as debido aos movimentos migratórios 
das últimas décadas, e tenta abrir o de
bate sobre as posíbeis direccións que se 
apontan no fin de século. Máis infor
mación e inscricións nos teléfonos 986 
812 333 e 986 812 365. 

A Asociación Cultural O Meigallo con
voca o II Certame Literário de relato 
curto, Roberto Blanco T arres. Poderán 
participar calquer persoa con traballos 
escritos en galega. A extensión non su
perará os 15 fólios, nen será inferior aos 
5. Os orixinais, inéditos, apresentaranse 
por quintuplicado, mecanografados a 
duplo espazo, antes do 18 de Decembro, 
na sAocición Cultural O Meigallo, Ber-

Edicións Espiral Maior convoca a VII 
edición do prémio de poesia, no que se 
estabelece un único prémio, sen cuan
tia económica, que consistirá na pu
blicación da obra gañadora. Poderán 
optar ao prémio aquela persoas meno· 
res de 35 anos, sempre que non teñan 
nengun libro individual publicado. Os 
traballos terán un mínimo de 400 ver
sos e apresentaranse por triplicado, 
mecanografados a duplo espazo e bai-

CuRSOS DA ASOCIACION 
CuLTURAL DE V ALADARES 

A Asociación Viciñal e Cultural de 
Valadares ten aberto o prazo de inscri
ción para os cursos de Fotografia; Ini
ciación á música por ordenador; Ini
ciación á reparación de electrodomés
ticos e Apicultura, entre outros. O 

cámara da Casa Real, abre 
no Museu do Pavo Galega. 
Neste mesmo rnuseu, tamén 
godemos ollar máis de 400 

· instrumentos musicais de 
todo o mundo na mostra 
Música para ver, até o 21 
de Novembro; ademais das 
que organiza a Asociación 
Galega do Libro Infantil e 
Xuvenil, Debúxame un 

canto; e a série de gravados 
Os Caprichos de Goya. 

P A TRÓNS XENÉRICOS 

Até o Sábado 7 está aberra 
na galería Sargadelos a mos
tra de pintura de Ana M~ 
Matos, que leva por título 
Patróns Xenéricos. 

GRANELL 

Xigantescas reproducións 
en branca e preto de debu
x os de Eugenio Granel! 
ocupan as ventanas da fun
dación que leva o seu no
m e na Praza do Toral, 
amasando os diferentes es
tilos do pintor. 

ÁL V ARO DE LA IGLESIA 

Mostra as suas esculturas 
na Casa da Parra. Aberra 
de Martes a Sábado de 11 a 
14 e de 16 a 20 horas, Do
mingos de 11a14. 

MANUEL PATINHA 

Até o Venres 6 está aberta 
na galería Citania (Algália 
de Abaixo, 39) a mostra de 
pinturas e esculturas de 
Manuel Patinha. 

JUAN GALDEANO 

Fotografía, escultura ou de
buxo conforman a mostra 
Casi al principio, otra vez, 
de Galeano, na galeria de 
arte Trinta. Até o 15 de 
Novembro. 

HANS HEMMERT 

Sábado pola tarde na casa, 
en Neukoln é o título da 
mostra de Hans Hemmert, 
instalacións feitas con ba
lóns de látex que ocupan as 
salas do Centro Galega de 
Arte Contemporánea. 

FERVORÜADÁ 

A colección Fervor Dadá, 
de Ernst Schwister, case un 
cento de obras, desde Fer
nand Léger, Picasso ou Jo
an Miró até Kurt Schwis
ter, testimonio único de 
vangarda dos anos vinte e 
trinta en Europa e Rúsia, no 
momento que a arte rompe 
cos xeitos tradicionais, ex
ponse no Centro Galega de 
Arte Contemporánea de 

Martes a Sábado de 11 a 20 
h. Domingos e Luns pecha 
á tarde. 

CARLOS ALCOLEA 

A retrospectiva de Carlos 
Alcolea, un dos representan
tes da figuración dos anos se
senta, abre no CGAC. Ade
mais, neste mesmo centro, e 
até o 15 de Novembro ÜU· 
tra núrada; a mostra de ví
deo-instalacións de Johan 
Grimonpez e a colección da 
Fundación ARoo. 

CABEZAS: PINTURAS 

Na sala de exposicións do 
Coléxio Oficial de Arqui
tectos (Praza da Quintana, 
3 ), Jorge Cabezas amasa a 
sua obra baixo o título de 
Cabezas: Pinturas. 

•FESTAS 

TOMA CASTAÑA 

O MEU, organiza o magosto 
Toma Castaña, na sua cuarta 
edición. Castañas de balde, 
bolos preñados e cervexa a 
100 pta. e viña a 50, foliada 
e xogos populares. No pátio 
dos Coléxios Maiores (fron
te ao C. M. Fonseca), o Xo
ves 5 ás 21,30 h. 

•TEATRO 

PARA CAMALEÓNS 

Do X oves 5 ao Sábado 7, 
Matarife Teatro, para no 
cenário do teatro Galán, o 
seu espectáculo Teatro para 
Camale6ns, guión e direc
ción de Ana Valles. 

•MÚSICA 

FAME NEGHRA, FcxJoy 
MENTAL BREAKDOWN 
E HEMISFERIO 
IZQUIEROO 

Lixo Urbano organiza o 
concerto que terá lugar o 

Xoves 5 ás 21 h, na sala xuntamente os seus uaba-
NASA, no que participarán llos na galeria Ad-Hoc 
os grupos compostelás, Fa- (Garcia Barbón, 71-P') . Os 
me Neghra e Hemisferio Luns de 18 a 21,30 h, de 
Izquierdo máis o de Vigo Martes a Venres de 11 a 
Foggy Mental Breakdown. 13,30 h, e de 18 a 21 ,30 h, 

e Sábados de 12 a 14 h. 
Até o 18 de Novembro. 

Tui CASAARlNES 

• EXPOSICIÓNS 
Na Casa de Portugal (Praza 
de Almeida} encóntrase a 

PAZ ANTÓN 
mostra de fotografía do su-
rrealista portugués Feman· 

O Sábado 7 pecha a mostra 
do Lemas, aberra de Luns a 
Venres de 10 a 13 e de 16 a 

de pintura de Paz Antón 19,30 h, Sábados de 10 a 
aberta na galeria Trisquel e 13 h, até o 20 de Novem-
Medulio. bro. T amén está a berta a 

mostra Pintura de Amadeo 

Vigo 
de Souza, cadros do Museu 
Municipal Amadeo de Sousa 
Cardoso de Amarante. De 

• EXPOSICIÓNS Luns a Verues de 18 a 21 h, 
Sábados de 10 a 13 h . 

FOTOBlENAL 
CARLOS PIGMENTO 

A Casa das Artes, Caixavi-
Superheroes y supervillanos, go, as salas de arte da Fun-

dación Caixa Galicia, a minippimer é o título da mos-
Casa Galega da Cultura e a tra de escultura de C arlos 
sala dos Peiraos acollen até Pigmento, aberta na galeria 
o 20 de Decembro as mas- Arre/acto até o Mércores 11. 
tras da vm edición da Foto-
bienal. Na Casa das Artes, SOLVEIRA 
pódense ollar as exposi-

Até o 11 de Novembro es-cións de Manuel Ferrol, e 
catro mostras colectivas, tá aberta na Nova Sala de 
Vigooisións, F.S.A. a t!Úl· exposicións Caixavigo (Po-
xe como estudo social, A licarpo Sanz, 26- !51

) a mos-
Viaxe coma ócio, e a Viaxe tra de pintura de Solveira. 
e a fotografía contemporá-
nea. Na sala de arte da DORELO 
Fundación Caixa Galicia 
abre a colectiva Not1as A Sala de Arte Caixavigo 
criacións, imaxes realiza- (Galería Policarpo-Sanz) 
das con cámaras non con- acolle a mostra de pintura 
vencionais. Na Casa Gale- de Dorelo. De Luns a Sába-
ga da Cultura, sala dos Pei- do de 18 a 21,30 h, Do-
raos abre a mostra colecti- mingos de 12 a 14 h, até o 
va Bolsas, na que partid- 11 de Novembro. 
pan Lalo R. Villar, Car-

•MÚSICA men Nogueira, Maria Pi-
ñeiro e Pablo Sánchez Co-
rral. E no Centro Cultural ÜRQUESTRA BARROCA 
Caixavigo abre a mostra DE F'RIBURGO E CORO 
Virxílio Viéitez, fotogra-
fias da T erra de Montes As Cantatas de J. S. Bach 
entre 1955 e 1965. De serán interpretadas no Au-
Martes a Sábado de 11 a 14 ditório do Caixavigo pola 
h, e de 17,30 h, a 21,30 h. Orquestra Barroca de Fri-
Domingos de 11 a 14 h. burgo e Coro, dirixida por 

Gustav Leonhart. Xoves 5 
tosu PENA, 

EGOÑA ZUBERO E 
ás 20,30 h. Venda de loca-
lidades no teléfono 986 

MERTXE PÉREZ 230 051. 

Tres artistas bascas Josu MICHEL CAMILO 
Pena, Begoña Zubero e 
Mertxe Pérez exiben con- O Sábado 7 ás 22,30 h, terá 

Teatro para 
camaleón•• 
a obra que 
cenifica 
'Matarile 
Teatro' 
na Salo 
Galán ele 
SANTIAGO. 
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reatro para 
camaleón• é 
a obra que 
cenifica 
'Matarile 
featro' 
na Solo 
Galón de 
SANTIAGO. 
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A Rede 

Anúncios de bald.e 
• Autocolantes "GZ" á venda por co
rreio. 75 pta./unidade + custos de en
vio. Pedidos no telefone 982 586 128 

• Grande oferta de discos e caset
tes. Prezos interesantes. Perguntar 
por Sr. Baños 988 21 O 585. 

• Aulas de francés e bretón, por 
profesora nativa, licenciada en Filolo
xia con experiéncia en Santiago. Tra
ducións inglés-francés-galego-es
pal\ol. Telf 981 573 584. 

• Xevale vende "Bono-árbores" a 
500 pta, para prantar telxos, aclv
ros ... nos bosques galegas. Adqui
re o teu "bono-árbore" a traves de ta
lón ou xiro postal ao Apartado 35 de 
Chantada. Remitimos xustificante da 
tua colaboración. 

• Busco casifía para alugar nos 
arredores de Vigo. 986 425 285. 

• Gostaria receber toda a informa
ción que tel\ades (se é de orixe oral 
mellor) no tocante a seres sobrena
turais da mitiloxia galega. Escribide a 
Xan Teixeiro . Estrada de Catabois, 
106-108, 2ºB, 15.404 Ferro!. 

• Vendo Bouzoukl Musikalia, total
mente novo, con funda e pastilla 
shaller. 40.000 pta. Perguntar por 
Xan no teléfono 981 316 543. 

•Véndese R-19 TSE, P0-6941-AJ, 
do ano 90. Teléfono 986 21 O 055. 

• Aluga-se praza de garaxe en Vi
go. Económica Praza Camelias. Te
léfono 986 232 380. 

• Grupo independentista basco ven
de duas fermosas camisetas sobre 
a lndependéncia de Euskadi xunto 
con tres revistas sobre o mesmo te
ma. Enviada 3.000 pta con número de 
talla a Baraka Taldea. Ekonomia 17 4 
lz. 48902 Barakaldo. Bizkaia. 

• Desexaria intercambiar corres
pondéncia para amizade e obter 
axuda humanitárla. Jorge Armas Ca
raballoso. Apartado 5.316 Camagüey 
3, código postal 70300 Cuba. 

• Els! 200 exemplares vendidos em 
dous meses, sem subsídios, sem 
marketing, avalam a tua procura na 
formac;om (sócio-)língüítica acessíbel e 
autodidáciica, sem profissionalismos e 
sem tabus: Manual de lnlcla~om a 
Ungua Galega. Sociolingüística, mor-

lugar no Aditório de Cabca
vigo a actuadón do pianista 
de jazz Michel Camilo. 

fosintaxe, ortografía e léxico. Já nom 
tés escusa para nom escrever em ga
lego. Para aprenderes por ti mesmo. 
125 pp, ilustradas por 1.200 pta.+ por
tes de envio. Fai logo a tua encomen
da no Ap. 570 de Ferrol da Artábria. 

• Restauración de móbeis, traba
llos de carpintaria, talla, tarimas ... 
Moncho Piñeiro, rua do Vilar 24 San
tiago. Telf 981 581 055. 

• BNG en Madrid, apartado 51.299. 
28080 Madrid. 

• Gallza Nova en Madrid, apartado 
2.057, 28925-Alcorcón Madrid. E-mail 
gn emi@ geocities.com. Internet, 
http: www.geocities.com/Eureka/En
terprises/5441 /index .html. 

• Restauramos calquer couas de 
madeira en Vigo. Acabados antigos, 
dourados, policromias. Vernizado a 
muñequilla. Conservamos a antigüi
dade do móbel (estilo e materiais) 
Telf. 986 460 901 ou 986 417 321. 

• Arrendo dous pisos na Coruña. 
Cines Chaplin, 38.000 pta. Os Maios 
44.000 pta. Teléfono 981 122 112. 

• O número 1 de Segrel (Boletin po
ético da Terra de Ordes) editado pola 
Asociazón Cultural Obradoiro da His
tória, distribúese de balde. Os inte
resados poden dirixirse ao apartado 
n° 42 15.680 Ordes. 

• En Vigo, oferécese moza con ex
periéncia para coidar nenos pola 
noite. Perguntar por Clara a partir da 
15 h. Teléfono 986 421 526. 

• Véndese artesania felta con frores 
para comercializar fora de Galiza(dia
demas, coleteiras, pasadores, pin
zas ... ). Telf. 986 541 163, palas noites 
desde as 22 h. Perguntar por Elisa. 

• Arréndase piso en Vigo. As per
soas interesadas poden chamar ao 
telf. 930 4-00 925 

• Verbo Libre comunica aos subs
cñtores a parálise da edición da Axen
da Altemativa Galega até novo aviso. 

• Merca-se ou aluga-se piano de 
segunda man en Santiago. Teléfono 
981 897 048. perguntar por Ana 

• Alugo piso económico en Vigo a 
famflia ou estudantes. Amoblado. 
Telefono 986 375 575. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

BANDlN 

• Inglés por nativa licenciada. Cla
ses/traducións. Teléfono 986 436 521. 

• Está na rua o número tres do bo· 
letin poético PolpA, do Colectivo Hu
milladoiro, adicado á poesía feita polas 
mulleres e que conta coa colaboración 
de Chus Pato e Lupe Gómez. Para 
recibilo, enviar selo de 35 pta. a Humi
lladoiro, Apdo. 816. 15.080 A Coruña. 

• Alugase en Ponteareas aparta
mento. Duas habitacións, dous baños, 
cociña e comedor. Amoblado. Interesa
dos chamar ao teléfono 929 887 504. 

• O Colectivo poético Sete Naos 
acaba de sacar á rua a sua primeira 
obra conxunta. Se te interesa podes 
recibila escribindo a Inés Meaño Viei
tes, Os Olmos, 20-36.630 Cambados. 
Contra reembolso de 750 pta. 

• Buscamos en Vigo compañeiros 
de sendeirismo. A ser posíbel pare
llas entre 40-50 anos para facer ex
cursións polos camiños da província 
de Pontevedra. Tamén nos gostaria 
receber información dos concellos 
que teñen rotas sinaladas. Chamar a 
Marisa, teléfono 986 241 516. 

• Véndese piano Otfberg en bon 
estado. Teléfono 986 270 417. 

• Camisola coa lénda Inde
pendencia! á venda por A. C. Tre
me A Terra de Galiza Nova, Ponte
deume. A toda cor coas bandeiras 
das Nacions sen estado, Galiza, 
Euskadi, Catalunya, Eire, 
Sahara ... Camisola en negro, todas 
as tallas. Por 1.350 pta. máis portes 
de envío. Encomendas ao apdo. nº 
94 Pontedeume 15.600 (A Coruña). 

• Esquerda Nacionalista-mocida
de ven de publicar o n! 5 da revis
ta Manesquerda. O nacionalismo 
español por Xusto G. Beramendi; O 
antimilitarismo na encrucillada de 
José Luís Barreira; Entrevista á res
ponsábel das mozas de E. N-moci
dade ... Interesados envien 200 pta. 
en selos ao apartado dos correios 
384 15.780 Compostela. 

•Vendo canários en lotes de 10-15. 
1.500 cada un. Teléfono 986 335 892. 

• Vendo gaita con ronco feito polo 
artesán, xa finado, Iglesias Carba
llu. En perfecto estado. Valorada por 
expertos en 100.000 pta. Prezo 
50.000 pta. Teléfono 981 213 803.+ 

rros, participan os grupos de 
teatro Fulano, Mengano & 
Citan0, Máscara produ.cci6ns, 
Teatro alla scala l :5-ArteUo e 
Teatro Avento. Na Aso
ciación de Viciños de Can
deán, Máscara Produccións 
cenificará a obra de Alfonso 

astre Máis se perdeu en 
~o Sábado 7 ás 19,30 h. 

• LEITURAS 

Baixo o tftulo de Arcana 
exfbense na Concelleria de 
Cultura a mostra de debu
xos en branca e preto de 
Bandín. De Luns a Venres 
de 1 7 ,30 a 20,30 h. 

na Aula de Cultura de Cai
xa Galiza, preséntase a edi
ción das duas pezas de An
tón Vilar Ponte, Entre dous 
abismos e Nouturnio de me
do e morte, da colección do 
Arquivo teatral Francisco Pi
llado Mayor. Intervirán no 
acto Laura Tato, Saulo 
Otero, Emtlio Ínsua e Car
los Nuevo, Presidente do 
Seminário de Estudos T erra 
de Viveiro. 

LITERA TURA GALEGA 
E LATINOAMERICÁNA 125 ANOS 

DE FERROCARRIL Braga 
REDACCJON XOVE 
www .redaccion-xove.com 

Ciclo de conferéncias Os es
critores galegas e Iberoamérica
nos, organizado pola Univer
sidade baixo a dirección de 
Maximino Cacheiro. A con
feréncia inaugural, Galicia 
na narrativa de Nélida Piñ6n, 
impartiraa o presidente da 
Real Academia Galega, 
Francisco Fernánde:z del 
Riego, o Luns 9 ás 12 h. no 
Salón de Actos do Cuv1. 
Durante N ovembro e De
cembro están previstas as de 
Xavier Alcalá, Alfredo 
Conde, Luís G. Tosar, Víc
tor Freixanes, Luz Po:zo, W 
do Carmo Kruckemberg e 
Isaac Otero. 

Na Casa da Cultura está 
aberta a mostra Pequenos e 
grandes trens ... l 25 anos de 
ferrocarril na Galiza. 

• EXPOSICIÓNS 

FRANCESCO CLEMENTE 
Redacción Xove é o primeiro xornal es~ 
colar galego presente en intemet cun.ba 
edición electrónica. Oferece notfcias, nú~ 
meros atrasado$ e a posibilidade de imce
rir publicidad.e. ~fodifi-ca o s~u contidu 
acorde coa $U<t periodicidade mensual.• 

o 
napolitano 
Francesco 
Clemente 

mostra as 
suas 

pinturas na 
galeria 
Mário 

Sequeira de 
BRAGA. 

~-

•TEATRO 

TÍTERES DE ÜUTONO 

Até Decembro, os Sábados 
ás 18 h, na Praza da Cons
titución, de chover na 
A.A. de Viciños (Praza da 
Princesa), desenvolverase 
o Titi.riteatro de Outono. Es
te Sábado 7, Marionetas de 
seis dedos apresenta Dueto 
de fios, números musicais 
con marionetas de fio. To
das as actuacións serán 
apresentdas polo Mago Cali 

ÜUTONO TEATRAL 

No Outono Teatral nos bai-

•XORNADAS 

O VIGO 
QUE QUEREMOS 

O BNG desenvolve unha 
série de encontros cidadáns, 
no Hotel Cidade de Vigo, 
nas que definirá algunhas 
das liñas a seguir no seu pro
grama de govemo. O Mér
cores 11 ás 20 h, terá lugar a 
xomada Cidade e deportes. 

.Í ) '1 j ·, ' 

Viveiro 
• LEITURAS 

ANTÓN VILAR PONTE 

O Venres 13, ás 20 horas 

!- .. • .,, ~ 1 .. ' 1 r ' • • 

Con cores brillantes o napo
litano Francesco Clemente 
exibe o seu traballo en pa
pel, acuarelas, pasteis ou li
tograf ia , na galeria Mário 
Sequeira (Quinta da lgreja, 
Parada de Tibaes). Inaugura
ción da mostra o Sábado 7 
ás 18 h.• . 

. . ~. 

Encrucillado XOAN COSTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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.... ... _.,__ 

....... _.,__ 

............. _ 
9 ......,.......,_ 

Horizontal 

l. Serie ou combinación de sons segundo certas regras. Exerzan 
presión sobre unha cousa 2. Demostrativo feminino plural. Gas 
que envolve a Terra 3. Pasa a vista sobre un texto. Lugar de tra
ballo onde se realizan tarefas administrativas. Ao revés, igrexa 
episcopal. 4. Ao revés, afluente do Miño. É, en latín 5. Ao re
vés, múller do fillo en relación cos pais deste. Dono, propieta
rio. Demostrativo 6. Monarca .. Finaliza, remata. Parte final das 
pernas, no plural 7. información, indicio. Rula. 8. Tempo que 
decorre entre o nacer e o pór do Sol. Tenas un muiño de vento 
ou un ventilador. Ao revés, substancia solúbel, de gasto acre, 
utilizada como tempero. 9. Elemento de formación de palabras 
que expresa a idea de dentro. Ao revés, río de Hungría que leva 
as augas do lago Balatón ao Danubio. Mire. 10. Acredita, consi
dera que algo é verdadeiro. Parte do chapeu ou do tellado 11. 
En números romanos, dous. Fíxome saír. Ao revés, batraquio 
frecuente en pozas, lagoas e riachos utilizado por veces na ali
mentación. 12. Fai nós. Aparello de pesca, de forma cilindríca e 
con rede. 13. Contracción de en e algún. Existiades. 

Vertical 

l. Dar golpes aos cereais para separar o gran da palla. Nalgúns 
sitios, dicían. 2. Antigo mosteiro benedictino situado en Pan
tón (Lugo). lnscrición que figuraba na cruz de Cristo 3. lgrexa 
episcopal. Circunstancia de estar ou vivir sen compañía. Ao re
vés, nota musical 4. Río afluente do Ulla pola marxe dereita. 
Bloque Nacionalista Galego 5. Semente da cafeeira .. Amarra. 
Pasou polo coador 6. Desta maneira. Acto de acosar. Forma 
abreviada de tanto. 7. Lugar en que dormimos. ~licito 8. Pro
xenitor. Feitos, accións. Xunta, agrupa, reúne. 9. Orgaos que fil
tran o sangue. Ao revés, produce son. Sentir amor por alguén 
10. Parecía. Pronome demostrativo 11. Pronome persoal. Esten
de, esparexe. Ao revés, entrega algo a alguén 12. Demostrativo 
que expresa proximidade a respecto de quen fala. Prirneira luz 
do día 13. Contracción da preposición en mais un demostrati
vo. Terreas nos que hai sementado trigo ou outro cereal.+ 

Caldo d.e letras 
V u Ñ Q H R z X X e z y 

o F u R u G u A I A e B 

V G B R u A N H R N H F 

Q L e N I A N D N I I L 

u I L o I A V N u T L T 

p u L A L E u z E N E V 

E e u A D o R G N E p p 

R G e J A s M w A X y E 

u p L I s A R B A R X B 
--

H T G B o L I V I A A R 

F T y J I V o p X A w p 

A R ·, z w u u o I B X G s 
Once paíse sulamericanos. 

SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO 
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A experiéncia de Xosé Martínez contradi as versións cinematográficas 

Un galego de Celanova no desembarco de Normandia 
-0- CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Entre as forzas que sobre
voaron o ceo nocturno de 
Normandia atopábase un 
soldado de Celanova, cha
mado Xosé Martínez Rodrí
guez. Ali, formando parte da 
101 División USA e canean
do como podia a metralla 
dos antiaereos alemáns, Xo
sé foi protagonista da bata
lla que ven de lembrar a pelí
cula Salvar ao soldado Ryan. 

Nacera Xosé Martínez en Cela
nova en 1919. O seu pai, Eliseo 
Martinez tomara, ben pouco an
tes do seu nacemento, o camiño 
da emigración aos Estados Uni
dos. Medrou Xosé ao abrigo dos 
cuidados da sua nai Dona 
Eduarda, para pronto pasar dos 
xogos dos rapaces a traballar 
con 15 ou 16 anos como mance
bo na farmácia de Don Xosé Me
lei ro, situada enfronte ao con
vento de San Rosendo. Cando 
en 1936 tivo lugar o golpe de es
tado fascista, Dona Eduarda pre
ocupada 1pola máis que probábel 
chamada a filas do seu filio, de
cidiu mover todas as suas in
fluéncias. Asi, grácias á interce
sión de Ramón Castro, repre
sentante de Tabacalera e as in
fluéncias de Pepe Almeida, res
ponsábel de Facenda en Ouren
se, logrou que fose declarado 
inútil para o servizo, sobre a ba
se dunha suposta lesión cardía
ca. Sen embargo, como o perigo 
da chamada a quintas continua
ba, Eduarda decide poñerse en 
contacto co seu marido e entre 
ambos acordan que o Pepe mar
che aos Estados Unidos, onde 
Don Eliseo (que só voltara a Ga
liza unha vez en cito anos para 
ver á família e deixar unha filla 
recén nacida) tora quen de la
brarse un porvir como proprie
tário dunha barberia en Nova lor
que. En efecto, ao pouco tempo 
será reclamado polo seu pai. 

Unha vez ali un novo aconteci
niento vai transformar inespera
damente a sua vida. En Decem
bro de 1941, e tras o bombardeo 
de Pearl Harbour, os Estados 
Unidos entran na 11 Guerra Mun-

dial e Xosé, a quen o seu pai fi
xe ra cidadán norteamericano 
imediatamente, como xeito segu
ro de evitar a guerra de España, 
é mobilizado. Logo dun corto pe
riodo de instrución marcha á 
frente de Europa nos servizos 
sanitários do exército dos Esta
dos Unidos. Parece ser que os 
coñecimentos adquiridos nos 
seus tempos de mancebo na far
mácia do Meleiro foran determi
nantes nesta decisióñ das autori
dades militares norteamericanas. 

Borrachos e a patadas 

Na madrugada do 5 ao 6 de Xu
ño de 1944 as unidades de para
caidistas norteamericanos lanzá-

ronse sobre os campos de Nor
mandia, o Pepe Martínez, forma
ba parte delas. Superados os pri
meiros meses, e avanzando as 
tropas aliadas cara Alemaña, o 
estoupido dun morteiro está a pi
ques de matalo. Como conse
cuéncia das feridas·deberá pasar 
moitos meses de internamente 
nun hospital de Paris antes de 
ser evacuado aos Estados Uni
dos co carpo cheo de metralla. 

Parece ser que durante a sua 
longa estadia no Hospital for
mouse como mecánico dentista, 
especialización á que haberia de 
adicarse o resto da sua vida. 
Mentres estaba convalecente a 
sua família recibiu unha carta cu-
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xo remite indicaba que procedia 
dun hospital de Paris. Estaba es
crita en inglés (escribiuna unha 
enfermeira) e ninguén en Cela
nova era capaz de entender o 
que nela se contaba. A señora 
Eduarda e as suas cinco filias (o 
tillo maior Eliseo, que ainda vive, 
emigrara a Sos Aires a comen
zos de1930) temeron o pior e 
sospeitaron que aquelas liñas 
anunciaban a morte do Xosé. 
Por fin alguén, din que un emi
grante de Rubiás que viña dos 
Estados Unidos, leu a misiva, 
anunciando a todos que o Pepe 
vivia e que estaba internado nun 
hospital en Fráncia. 

Pasaron os anos e o Xosé, que 
tora recompensado pelas autori
dades norteamericanas cunha 
pensión como ferido de guerra, 
decidiu voltar a Celanova. Corria 
o ano 1957. Estando ali tivo co
ñecimento de que en Ourense ia 
estrearse unha película nortea
mericana onde se narraba o de
sembarco de Normandia. Movi
do pela curiosidade, decidiu ve
la. Titulábase Día D: O seis de 
Xuño! O seu director era Henry 
Koster. 

Contan que o Pepe non foi ca
paz de agardar a que a película 
rematase_ Saíu do cine feito un 
basilisco e escomenzou a dicer
lle a quen o quixese escoitar que 
a imaxe heróica, despreocupada 
e frívola, que se daba dos solda
dos que ian tirarse en paracai 
das, era absolutamente falsa. 
Non houbo tales heroicidades. 
O que naque! dia predominou foi 
un un medo incontrolábel e total. 
Cando lle ordenaran guindarse 
sobre o ceo francés , tanto el co
mo os seus compañeiros, que 
eran uns nenas, estaban mortos 
de medo e ateigados do alcol 
que os seus xefes lle deran 
mentres sobrevoaban o Canal. 
Só as patadas, os empurróns e 
os golpes dos seus superiores 
foron capaces de facerlles cum
prir a arde de lanzarse sobre un 
ceo iluminado polo fogo dos an
tiaéreos alemáns. Meses máis 
tarde, e cando ainda non tiña 
cumprido os cuarenta anos, Xo
sé morria en Nova lorque. + 
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Augusto, 
o Supremo 

MANuEL CIDRÁS 

Está o mundo pendente da 
decisión da Cámara dos 
Lores sobre a legalidade 

da detención de Pinochet, lago 
da decepción que supuxo a pri
meira resolución dos tribunais 
acollendo a inmunidade do asa
sino- O máis agraviante daquela 
primeira resolución foi que a 
inmunidade que se recoñeceu 
non foi a diplomática que pre
tendían os pinochetistas e os 
seus reféns, senón outra que na
ce da espuria condición de anti
go Xef e Supremo do Estado do 
vello xeneraL Tal era o título 
co que Augusto e investiu. 

Nótese, para aviso de despista
dos e emenda de despistadores, 
que Pinochet non é perseguido 
penalmente en media Europa 
por non ser un demócrata 
(causa que polo de agora non é 
delicto, afortunadamente), nen 
sequera por ter dado un cruen
to golpe de e tado no eu paí , 
senón como autor r sponsable 
de horrendos crime con tra a 
humanidade. Como esta clase 
de crimes só o puido cometer 
desde a usurpación da Presi
dencia da Repúbl ica, lago de 
pasar sobre o cadáver de Allen
de, resulta que fundar obre e a 
mal habida condición de inmu
nidade para non ter que re -
ponder do que como Xefe u
premo fixo é tanto como asegu
rar, pola súa propia natureza, a 
impunidade dos má1s espanto
sos crimes de Estado. Dita en 
claro: amparar ao criminal por 
selo. ¿Valería esa inmunidade 
se falásemos de Sadam e Milo
sevic, por un acaso? Resulta ra
zoable pensar que para el tes xe
fes si que habería tribunal m
ternacionais porque non e tán, 
como Pinochet, no enado i
talicio do vencedore . 

Recoñecerlle a inmunidad a 
Pinochet por ter ido Xef e Su
premo do Estado chileno é tan
to como facer trunfar outrav I
ta o golpe que o elevou a 
indigna c ndición, vint cin 
anos desp i e na fl málica In
glaterra. e tal fi e, qu r nt 

saberem , n n p d rfa hoxe 
o home Libre pa ear p l an
chas avenidas de Santiago nin 
p r Hyde Park tamp uc . • 

VOLVER AO REGO 

Xa está Pedro Duque no 
espácio, coa bandeira das 
barras e as estrelas no 

hombreiro. Segue o ronsel aber
to por Antonio Banderas en 
Hollywood. Falta que un sena
dor americano se ofereza para 
mediar con ET A, como xa su
éedeu en Irlanda. Non é unha 
vitória española, senón a de
mostración máis palpábel da he
xemonia ianqui, que agora xa 
non é sequera contestada por 
sectores marxinais con berros de 
ianquis a casa ( yankees go ho~ 
me). Igual que o latín se exten
deu por lbéria e acabou sendo 
asumido como próprio, agora 
espallarase o inglés. E acabará 
habendo un inglés dexenerado, 
un inglés de Chamberí. Hoxe, a 
verdadeira conciéncia de Estado 
español só a teñen Esteve, Arza
llus e Beiras. • 


