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Sergio Salvi: #ltália pode 
dividirse en tres estados" 
Profesor de Socioloxia Política, 
autor dunha manchea de traba
llos sobre as nacións sen estado 
como As nacións proibidas, As 
línguas fanadas (un estudo das 
minorías lingüísticas na ltália) ou 
A desunión soviética sobre os na
cionalismos na antiga URSS, 
Sergio Salvi participov recente
mente no congreso da língua ga-

lego-portuguesa organizado pala 
AGAL. Está convencido de que o 
fracaso de Maastricht vai condu
cir a unha revisión do mapa euro
peu do que non vai quedar atrás 
ltália "porque os Estados criáron
se con divisións arbitrárias e con 
critérios históricos e dinásticos 
que non recoñecian a diferéncia 
das nacionali~ades". (Páx. 14·15) 

O reitor da Coruña aceita que 
se manteña Filoloxia Galega 
A mobilización social e as re
petidas denúncias por parte de 
todo tipo de colectivos contra a 
supresión na Universidade da 
Coruña dos primeiros ciclos de 
Psicoloxia, Pedagoxia , Filolo
xia Románica e a titulación 
completa do segundo ciClo de 
Galega-portugués, provocou 
que recentemente o reitor, Xo-

sé Luís Meilán Gil , propuxese 
a nova implantación de Filolo
xia Galega na universidade co
ruñesa. Apesar de todo os sec
tores interesados desconfían 
da boa vontade do reitor e sos
peitan que hai un intento de 
afastar da licenciatura aos sec
tores incómodos para a equipa 
reitoral. (pax. 1 O) 

Un nacionalista por primeira vez 
na mesa do Parlamento 
Bautista Álvarez será o vicese
cretário da Mesa do Parlamento, 
accedendo a este órgao por pri
mei ra vez un membro do BNG. 
Vitorino Núñez repite na presi-

déncia, acompañado na vicepre
sidéncia e secretaria polos popu
lares, García Leira e Tomás lriba
rren. Miguel Cortizo ocupa a ou
tra vicepresidéncia. (Páx. 7) 

ANXO IGLESIAS 

ACE 
implanta 
a cuota 
do viño 
A ineficácia da política 
comunitária na viticultu
ra ponse de manifesto 
nun documento que 
ven de distribuir a Co
misión prévio ao seu 
debate en Bruxelas. O 
chamado Documento 
de reflexión sobre a fu
tura Reforma da Orga
nización de Mercado 
do Viño, debuxa un es
curo panorama, e reco
ñece a ineficácia das 
medidas tomadas até 
agora. Estas medidas 
perseguen, segundo 
apontaron os dirixentes 
da S.L.G. a paulatina 
desaparición da viticul
tura dos países máis 
pobres. (pax. 9) 
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A CIG ere que se está esaxerando a gravidade da crise para conseguir a reforma 
do mercado laboral 

Os sindicatos chaman a mobilizarse o 
dia 25 pero difiren sobre a convocatória 

dunha folga xeral 
MANUEL VEIGA 

Os traballadores manifestáranse o dia 25 en todas as cidades en defensa do emprego. Pero as centrais estatais e as 
nacionalistas convocan movilizacións separadas. CCOO e UGT piden que os traballadores non paguen sós o custo da crise. 

A CIG ere .ademais que a gravidade da situación está a ser esaxerada para conseguir "introducir máis facilmente unha 
flexibilización do mercado laboral". 

"Cada mes hai 9 mil parados 
máis no Estado, recortan o se
guro de desemprego, reducen o 
salário dos funcionários e pro
poñen unha perda de 5 pontos 
de poder adquisitivo en tres 
anos para todos os traballado
res. Un pacto polo emprego con 
esta actitude é imposíbel", reco
ñece Xesús Diaz , secretário xe
ral de CCOO de Galiza. 

Tamén ve dura a negociación 
sobre o mercado de traballo : 
"Veñen de retirar a clausula que 
esixia autorización administrati
va para presentar un expedente 
de regulaci(>n, abarataron os 
despidos ... E un ataque en to
dos os frentes. Nós estamos 
dispostos a aceitar a modera
ción salarial , pero sen que se 
perda poder adquisitivo". 

ANXO IGLESIAS 

"Todos os días o governo saca 
unha nova proposta co fin de 
sondear aos sindicatos", aponta 
Manuel Mera, secretário xeral da 
INTG-CIG, "pero creo que UGT e 
CCOO equívocanse na sua aná
lise, porque asumen a idea do 
governo de que o país atravesa 
unha crise fortísima e hai que pa
gala. · Difiren na porcentaxe que 
debe pagar cada quen, empresá
rios e traballadores. Sen embar
go, o noso ponto de vista é outro. 
A economia española diminuiu 
certamente un 1 % en 1992, iso é 
un estancamento da economia, 
pero non tan grave como o que 
están a sofrer outros paises, o 
que pasa é que se xerou na so
ciedade unha psicose colectiva 
de crise. O fin é facilitar un retro
ceso nos dereitos laborais. Can
do fala Luis Angel Rojo, o gover
nador do Banco de España, co
mo se dirixe aos empresários, 

emprega o termo estancamento. 
En cámbio o governo fala de cri
se aguda e Nicolas Redondo 
apóntase ao mesmo e afirma 
que o país está en situación de 

"emerxéncia" e que se pode dar 
o gran galletazo. Pero a banca 
segue obtendo benefícios sucu
lentos e a bolsa continua por riba 
do índice 300". 

Ruptura 
da unidade sindical 

Esta diferéncia nas int~rpreta-

cións provocou xa un enfrenta
mento de pontos de vista no to
cante as mobi lizacións. Xesús 
Diaz acusa á CIG de ter roto a 
unidade si ndical. "Pedíronnos 
que abandoaramos a mesa de 
negociacións e que convocáse
mos unha folga xeral. A primei
ra pretensión é absurda. Somos 
conscentes de que non se van 
poder lograr acordes co gover
no, pero non queremos que se 
nos acuse de carecer de vonta
de negociadora. Ademais sem
pre é posíbel atenuar algunhas 
das propostas. Seria pior se 
non estivésemos. Logramos 
que retirasen a incompatibilida
de entre a indemnización e o 
cobro do paro e conseguimos 
que se establecese unha clau
sula automática de revisión das 
pensións . Sobre a fo lga xeral 
ternos que dicer que non esta
mos en contra, pero eremo s 
que iso necesita un proceso de 
asunción gradual , para conven
cer a todos os traballadores , 
como se fixo o 2 de Abril e o 
14-D. Non podemos expoñer
nos a convocar unha folg a e 
que pare o 20%". 

tNoEPeHDIENTE DE LA MAAANA sA8AOo 8 DE NOVIEMBRE DE 1993 

'A banca segue 
obtendo beneficios 
su cu lentos e a 
bolsa continua por 
riba do índice 300" 

Manuel Mera sinala que o tem
po é limitado. "O governo ame
azou cun límite o 30 deste mes. 
Parte das medidas xa foron in
cluidas unilateralmente nos or
zamentos do ano que ven . O 
15 de Decembro pode estar xa 
todo aprobado. Unha vez que 
se aprobe será d ifícil bota lo 
abaixo. CCOO e UGT deixáron
se enredar. Sentándose na me
sa a negociar a crise admiten 
que os traballadores deben pa
gar unha parte desta. O que hai 
que facer é dar unha resposta 
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frc!.t:dner 3dvie~ sobfC:h pérdi~ de interés Por el mercado español · 

. El embajador de EE tJu sugiere reco~ 
. salam,des .para atraer inversión a &paíia 

A embaixada norteamericana 
ofereceu o seu consello 

Crise? Que crise? 
Chama a atención que se fale tanto dos empregados e tan 
pouco dos empregadores. O empresário, o elemento 
emprendedor da sociedade, ten unha gran responsabilidade 
que históricamente reivindica el mesmo, xustificando así de 
paso o cobro dunha plusvalia. Pero polo que se ve non se 
equivoca nunca, non comete fraudes, reinviste todos os 
benefícios en novas empresas xeradoras de emprego, non 
campa de rico e sobretodo non necesita modernizarse, 
porque está ao dia en todo, á altura de calquer empresário 
alemán ou danés. 

Para cerciorarse de que isto é así non hai máis que observar 
a certo empresariado da pesca que no canto de reivindicar 
os seus dereitos, frente a políticos olvidadizos e frente aos 
recortes comunitários, preferiu dedicarse á especulación 
urbanística en Lanzarote. Isa si, levaron para Canárias 
albaneis galegas que, ao parecer, son moi bos profisionais. 

Os coordenadores do libro Las 500 primeras empresas de 
Galicia editado por La Voz de Galicia non dubidan en 
sinalar que "boa parte dos empresários galegas seguen 
considerando as actividades das suas compañias como 

a Felipe González. (Pasa á páxina seguinte} 

problemas exclusivamente privados". Os autores destacan 
tamén o minifundismo das empresas galegas e sobretodo "a 
dependéncia exterior das grandes iniciativas", asi como o 
feito de que "os líderes empresariais en Galiza son en 
grande parte foráneos". 

Galiza cumpriu recentemente un record histórico ao baixar 
do millón de persoas ocupadas, sobre unha povoación de 
2.800.000 habitantes. E o descenso non se dá somente no 
agro, senón tamén na indústria e mesmo nos servizos. A 
povoación activa caeu un 7% entre 1976 e 1991, mália 
aumentar o número de persoas maiores de 16 anos, 
chegando ao nível do 50,6%. Cómpre lembrar que a taxa de 
actividade é do 77% en Dinamarca, do 72% no Reino Unido 
e do 65% na Alemaña, pésie a que estes paises cantan 
tamén cun elevado número de vellos. Galiza non entrou en 
crise, leva anos nela e agora ameaza con dar os seus 
últimos bafos, senon se invirte contudentemente a 
tendéncia. 

Que sentido ten, en semellante situación, impoñer cuotas, 
reconvertir, flexibilizar? Existe acaso un carpo social máis 

vivo que o galega que, a pesar de todo, ainda mantén as 
suas esperanzas. Crisis? What crisis?, titulábase un vello 
disco de Supertramp. Que non nós talen de crise , nen de 
recortes, nen de "compartir os seus custos 
solidariamente". 

Galiza precisa dun torniquete que lle peche a hemorráxia. 
Que volvan os setenta mil galegas en idade laboral que 
hai en Suiza, que se invistan aqui os 900.000 millóns de 
pesetas aforradas polos galegas e que a banca está a 
investir fora, que os benefícios do INI non emigren 
(Endesa das Pontes obten uns benefícios anuais de 
40.000 millóns de pesetas, pero négase a pagar ao 
concello por unha licéncia de obras), que retiren as cuotas 
de produción de leite (e agora do viña), que deixen pescar 
aos nosos barcos. Que se recupere e se fortaleza o tecido 
industrial, que se estude e se investigue, como facia 
Gallastegui e o Seminário de Estudos Galegas antes da 
sublevación franquista. Que nos deixen traballar e non nos 
"recorten" nunca máis. • 

ANOSA TERRA 



{Ven da páxina anterior) 

contundente. Din que non van 
firmar o pacto social , pero a 
pasivídade vale tanto como 
unha firma. Tampouco serven 

as protestas a destempo". 

As consignas expresan o conti
do desta diferéncia de pontos 
de vista. Mentres que CCOO e 

PEPE CARREIRO 

ANXO IGLESIAS 

UGT manifestaranse o dia 25 
polo Pacto polo emprego, a 
CIG farao o mesmo dia pola 
Folga xeral polo emprego. Non 
ao pacto.+ 

PARADO, ~COITA, 
~ fMfRE~ ~STA' 

. - J:.N '-DITA 

As duas parte afrontan un debate clásico 

O governo quere reducir o deficit 
público e os sindicatos aument~IO~ · 
A política guvernamental ten 
como obxetivo principal reducir 
o deficit público. Para conse
gu ilo é necesário reducir as 
prestacións sociais como o se
guro de desemprego, as pen
sións, os salários dos funcio
nários e tamén os investimen
tos en infraestruturas, vivenda 
etc. Pero a cámbio diso conse
guiriase que a peseta estivera 
máis forte. lsto permitiría bai
xar os tipos de interés, sen 
medo a provocar unha depre
ciación da peseta. 

A redución dos tipos de interés 
dos bancos permitiría ás empre- · 
sa.s pedir créditos con maior faci
lidade e polo tanto relanzar a 
produción, o que en última ins-

táncia levaria a criar máis pastos 
de traballo. 

be ser o obxetivo phncipal do 
governo. lsto lograriase ·au
mentando o deficit pút;>Uco'. O 

Os sindicatos desconfían desta Estado deberia gastar máls en 
argumentación e sinalan que os obras públicas e realiza1 inves-
recortes salaríais propugnados timentos, servindQ asi de mo-
co obxetivo de. reducir o deficit torda economía. UnhaVez que 
darán lugar a unha perda de po., .. , .o emprego aumentase e as . 
der adquisitivo por parte dos tra- · empresas se. reforzase:n, a sai-
balladores, os cales ao ter m.e- da da crise perrnitiria ao Esta-
nos diñeiro'para comprar prevo- do centrarse na redución do 
carán unha contración do con- deficit. En liñas xerais, este é o 
sumo e da demanda das em- planteamento clásico keinesia-
presas. Estas últimas terán asi no -capitalismo reformista que 
menos a quen vender, deberán deu lugar ao Estado de Benes-
reducir a sua produción e, eí'} tar. Os Estados Unidos sairon 
consecuéncia veranse obriga- da crise do 29 apliéando esta 
das a r~alizar máis despidos. doctrina-. O plánteamento do 

governo é tamén clásico, pero 
As centrais sindicais pensan enmarcado nas doctrinas libe-
que a criación de emprego de- · rais ou máis á dereita. • 

r----------------------------------------------1 
Polémica sobre a semana laboral 
de catro dias 

Repartir a riqueza ou 
repartir o traballo 
Se hai pouco trabal/o, o tóxi
co é repartí/o. Esta proposta 
naceu ao debate masivo nas 
últimas eleicións francesas 
dan man dos ecoloxistas e 
outras forzas da esquerda. 
Dous anos despois, un dos lí
deres do PS, Michel Rocard, 
anunciaba a proposta de re
ducir a semana laboral a ca
tro dias, o que iria unido a 
una redución proporcional de 
salários. O debate extendeu
se de contado a outros pai
ses europeos. En Alemaña, o 
presidente Helmut Kohl ofe
receu unha resposta negati
va, pero o presidente da 
Volkswagen, empresa que 
está a levar a cabo unha for
te redución de emprego, 
mostrouse favorabel. No Es
tado español o PSOE dixo 
estar a favor da proposta, pe
ro non o PP, nen a patronal. 

Xesus Diaz, secretário xeral 
das CCOO de Galiza, reco
ñece que o seu sindicato ain
da non estudou o tema, pero 
lembra que a CES (Confede
ración Europea de Sindica
tos) vense pronunciando 
desde hai anos pala semana 
de 35 horas, sen que iso de
ba conlevar redución salarial 
algunha. A nível particular 
ere que unha semana de ca
tro días, quer dicer 32 horas, 
seria beneficiosa "porque a 
redución de xornada é unha 
aspiración histórica" , pero 
coida que en xeral o salário 
non deberia verse reducido. 
"Haberia que estudalo sec
tor, por sector , nos que te
ñen benefícios seria absurdo 
reducir , caso da banca ou 
Citroen, pero naquelas em
presas onde a situación fose 
difícil poderiase estudar". 

"A disminución de xornada é, 
en xeral, beneficiosa", sinala 
Manuel Mera, secretário xe
ral da INTG-CIG, pero a con
tinuación distanciase da pro
posta. "Que o tema se plan
tee agora coido que é unha . 
cortina de fume. Por que non 

· • se tala da disminución das 
: horas extras e do pluriempre-

sempre repercutiron unha 
parte en forma de aumento 
de salário e outra en forma de 
aumento de pastos de traba
llo. Sen embargo, neste mo
mento, coas empresas coa 
mercancía sen vender ou tra- 1 

bailando a un ritmo do 60% 
da sua capacidade produtiva, 
a semana de catro dias non 
daria lugar á criación de máis 
postas de traballo. Simples
mente se reducirian os salá
rios dos que están traballan
do. Se cadra nalgun sector 
poderiase estudar, pero non 
se lle pode pedir unha reduc
ción do 20% a un traballador 
que está a cobrar 80 ou 100 
mil pesetas". 

"Cando se estableceu a xor
nada de oito horas, lembra 
Manuel Mera, viviase unha 
época de crecemento. Agora 
estamos en crise e recupe
rar o poder adquisitivo perdi
do pola semana de catro 
días demoraria 15 ou 20 
anos". 

Mera discrepa tamén da filo
sof ia que sosten esta pro
posta: "O problema da eco
nomia non é que o traballo 
seña un ben escaso, senón 
que os governantes están 
moi contentos con que haxa 
excedentes de man de obra. 
Saben que non hai 3 millóns 
de parados reais, porque 
moitos están traballando en 
precário e sen contrato. O 
PSOE antes estaba en con
tra do traballo irregular, ago
ra pretende facelo norma co 
que chama ''flexibilización". 

Mera aponta tamén algúns 
datos: "os salários en moeda 
constante non subiron nos úl
timos anos. En Galiza os sol
des están un 15% por baixo 
da média española e España 
está a outra tanta distáncia 
da média europea. O 35% 
dos traballadores son even
t u ai s. Nestas condicións 
aceitar a redución salarial le
varía aes traballadores ao 
umbral da miséria". 

: go?", pergúntase, para apos- "Seria mellar -sinala por últi-
l tillar que este "é un debate mo o responsabel da CIG-

• 1 que sementa confusión entre que repartiran a riqueza, no 
l os parados e divide aos tra- canto de repartir o traballo, 

. ~ bailadores". porque as rentas salaríais 
1 representaban o 65,83% do 
: "A diminución de xornada Produto Interior Bruto en : · 
: vense dando de forma gra- 1981, pero só o 56, 13% en : · 
: dual desde a transición :-en- 1989 e . iso pésie a ter au- : 
• gade o dirixente da CIG-. Os mentado o número de traba- • 

. : aumentos de rendemento Hadares asalariados".~ : 
1 1 
1 1 

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

• Hai que reducir o deficit 
público, ainda que teña 
custos sociais 

• lso permitirá baixar os ti
po$ de interés 

• O cal axudará ao relanza
mento das empresas 

• Que, á sua vez, xerarán 
máis emprego. 

• Se nos baixan os salários 
• Os traballadores teremos 

menos cartas para con
sumir 

• As empresas non terán a 
quen vender 

• Entrarán ainda máis en 
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África posue a oferta de traballo máis flexíbel pero non ve agramar empresas 

Traballadores flexíbeis, empresários gordos 
Se a palabra de arde 
nestes tempos é a 
flexibilidade, alguns 
eren que esta debe 
af e et ar sobretodo á man 
de obra. Non por 
casualidade o enxeñeiro 
basca Arriortua -en 
realidade un xefe de 
persoal- foi convertido 
polos meios de 
comunicación nunha 
estrela. Para o IDEGA, 
sen embargo, se o 
sistema produtivo 
galega é pouco flexíbel 
para adaptarse ás 
cambiantes condicións 
do mercado isto non é 
por culpa dos 
traballadores e "talvez 
haxa que buscar esa 
flexibilidade neutros 
ámbitos da empresa". 

A prática totalidade do empresa
riado comparte o ponto de vista 
de Arriortua, polo menos o em
presariado español e non diga
mos galega, cuxo portavoz é un 
abandeirado da liberdade abso
luta para as empresas, mesmo 
até chegar ao despido libre á 
americana, esquecendo que 
nos Estados Unidos esta políti
ca foi viábel en épocas de creci
m ento, cando habia unha de
manda forte de man de obra, 
cun nível de paro inferior ao 3%. 

A flexibilización no actual con-

o traballo en precário (contratos temporais, a tempo parcial, economia sumerxida ... ) aumenta a grande ritmo nos últimos 
anos. Na fotografia traballadores contratados polo lnem. A. IGLESIAS 

texto económico é unha realida
de que avanza a paso lixeiro. A 
perda de pasto de traballo afec
ta con especial forza aos em
pregados con contrato fixo. Pero 
non son os sindicatos os únicos 
en criticar a flexibilización, pala
bra que ben poderia traducirse 
por precarización. 

Os últimos informes elaborados 
polo Instituto de Estudos e De
senvolvimento de Galiza (IDE
GA) e patrocinados anualmente 
pala Fundación Caixagalícia in
sisten en lembrar os "resultados 

O rosário de cifras que denúncian 
a precarización do emprego é esmagador: 
os contratos temporais son o 58°/o 
dos -realizados e tenden a aumentar 
os contratos a tempo parcial. 

brillantes obtidos polos países 
que priman a estabilidade con
xugada con mecanismos de fle
xibilidade funcional no interior 

da empresa e un estarzo per
manente de formación e recuali
ficación do persoal". "As expe
riéncias alemana, austríaca, da-

nesa ou escandinava (e tora de 
Europa o caso xaponés) cues
tionan de raíz -continua o IDE
GA- o modelo de flexibilidade 
liberal na contratación polo que 
se optou en países como Espa
ña ou Gran Bretaña". Algo terá 
que ver isto co dado que aporta
ba hai quince días en A Nosa 
Terra o economista Juan To
rres: "dos 48 millóns de pobres 
que hai actualmente na CE , a 
cuarta parte corresponden ao 
Reino Unido". 

O informe do IDEGA para os 
anos 91 e 92 é ainda máis pre
ciso : "A excesiva flexibilidade 
nas modalidades de contrata
ción e a precarización do em
prego teñen consecuéncias ne
gativas non só sobre as desi
gualdades sociais senón, e so
bretodo, sobre a competitivida
de dunha economía". 

Flexi bilidade 
excesiva 

"Nos mercados máis importan
tes e dinámicos -lembran os 
autores do estudo- o traballo 
precário e os baixos salários 
non son unha condición esen
cial para a competitividade, que 
depende en moita maior medida 
doutros factores como a capaci
dade de adaptación, inovación e 
calidade, os que a cotio son difí
ceis de acadar con man de obra 
precarizada". Os investimentos 
tampouco se dirixen necesaria
mente ás zonas de man de obra 
barata pois nese caso África es
taría chea de empresas e Galiza 
absorbería os investimentos ex
teriores que chegan ao Estado. 
Pero isto non acorre asi e a Ga
liza só chegan o 0,5% dos mes
mos, mentres o 92% van para 
Cataluña e Madrid, onde os sa
lários son entre o 10% e o 20% 
máis altos. 

O rosário de cifras que denún
cian a precarización do empre
go é esmagador: os contratos 
temporais (entre 6 meses e 3 
anos) son o 58% dos realizados 
e tenden a aumentar os contra
tos a tempo parcial. Pero un da
do é ainda máis significativo: o 
número de contratos en 1991 
equivaleu ao 46% dos asalaria
dos, o que revela a fugacidade 
dos mesmos. Aumentan os con
tratos pero non o número de 
empregos; isto é así porque 
moitos postos de traballo có
brense con contratos sucesivos. 

A elevada rotación do emprego 
en Galiza permite afirmar que 
máis de un tércio dos asalaria
dos flutuan permanentemente 
entre empregos temporais. 
"Ten do presentes estas cifras 
-sinala o IDEGA- resulta pou
co razoábel acusar ao sistema 
actual de contratación de pouco 
flexíbel. Máis ben, ao contrário, 
resultan cifras preocupantes po
lo grau de precarización do mer
cado de traballo que poñen de 
manifesto, sobretodo tendo en 
canta o ritmo acelerado da sua 
expansión nos últimos anos". 

As causas alegadas para os Ex
pedientes de Regulación están 
vinculadas, por outra parte, ca
da vez máis á "restrición da de
manda" e aos "problemas de te
sou raria", quer dicer á recesión 
e non á "modernización e recon
versión".+ 



HIXIENE ALIMENTÁRIA 

Proibida a reutilización das caixas de madeira e cartón nos mercados 

A homologación sanitária servirá para penalizar 
aos pequenos produtores agrários 
• HORÁCIO VIXANDE 

A regulamentación da UE 
xa chegou aos mercados 
galegas tarde pero 
causando un prexuízo 
contra o que os pequenos 
produtores non industriais 
non foron preparados. 
Entre as novas normas 
que a consellaria de 
Sanidade impón está a 
proibición de reutilización 
de envases de madeira, 
cartón e poliuretano 
expandido. As caixas que 
conteñen os produtos do 
país deben ser novas ou 
de plástico. En moitos 
casos os próprios 
interesados non foron 
informados das novas 
medidas. 

"Os productores pequenos non 
precisan de rexisto de sanidade, 
pero nos postos de venda terán 
que identificar os productos me
diante unha tabea que indique 
de que xénero se trata, a orixe, 
o prezo e a categoria -explica 
Eliseo Miguélez, da Area de Co
mercialización Agrária da Con
selleria de Agricultura. Xa houbo 
unha campaña ionformativa e 
agora estamos na fase inspec
tora e sancionadora". 

Contra as palabra de Miguélez 
están as de numerosas peque
nas productoras que se despla
zan diariamente aos mercados a 
vender os seus productos : "Eu 
non sei nada diso -asegura na 
feira de Sabaris (que se celebra 
os luns) unha señora que vende 
verduras. Por aquí non apareceu 
ninguén a informar nada seme
llante, a vostede é a primeira 
persoa á que lle escoito tal". 

Ainda así, algunhas persoas an
dan sobre aviso. No mesmo 
mercado do Val Miñor, outra se
ñora nega ter coñecimento das 
novas medidas pero nengunha 
das caixas que ten no pasto es
tá estampada, deste xeito evita 
ser multada, pois non hai nada 
que demostre que está a reutili
zar as caixas de madeira e pode 
asegurar que son seus, ainda 
que os máis deles teñen aspec
to avellentado. 

Ninguén sabe nada en Sabaris, 
pero unha señora maior que 
vende productos da sua harta 
di: "eu non che sei, pero vai on
da aquela que ha saber máis". 
Daquela a outra, ao ser interpe
lada resposta: "non sei nada, 
pero se cadra os da Xunta virán 
contra as vellas xubiladas que 
veñen vender aquí". 

Mercados deteriorados 

No mercado do Progreso de Vi
go saben pero non saben: "De 
que normas falas rapaz? -per
gunta unha froiteira-, aquí non 
han vir para ver se as cumpri
mos, non han vir non, polo me
nos mentres non arranxen a 
praza", senténcia sinalando as 
pingueiras que cain do teito. A 
situación deste e de moitos ou-

A maioria das vendedoras descoñecen a normativa. 

tras mercados non ten a homo
logación europea que se lle exi
xe aos produtos dos país e as 
pequenas produtoras sábeno. 

De todos os xeitos o estarzo 
inspector e sancionador da Xun
ta aparentemente non se centra 
nos mercados, a última vez que 
sucedeu tal, ainda que por outra 
razón, Rosa Diz soubo das for
mas de actuar da policía auto
nómica que adoita acompañar a 
alguns inspectores. 

No mercados centrais de froitas 
e verduras, na madrugada, a 
presenza dos inspectores é máis 
palpábel, e o seu traballo céntra
se en controlar o uso de envases 
que traen os pequenos producto
res que venden aos maioristas. 
"Quedan na porta do mercado 
central, pero nunca entran den
tro, porque non fan unha inspec
ción no interior para saber como 
están as condicións sanitárias e 
hixiénicas- protesta o proprietário 
dunha grande froiteria que prefire 

ANXO IGLESIAS 

non ser identificado. Sempre van 
a polos pequenos, menos mal 
que algunha vez estivo a policia 
municipal e multou aos maioris
tas por ter as caixas de froita so
bre un chan de terra". 

Colchón económico 

Moitas famílias teñen na leira un 
complemento económico que en 
ocasións non é despreciábel, na 
Galiza o campo ten un valor de 
colchón para afrontar a crise e o 

NON ÁS MAZÁS CON BICHO 
X.C. GARRIDO 

Na rexión de Azuero en Panamá nacen nenas sen 
cerebro como consecuéncia do uso indiscriminado 
de pesticidas agrícolas. Nos Estados Unidos vense 
de demostrar que os produtos químicos que matan 

úsase como reclamo propagandístico para facer 
máis negocio, pero non se inviste na calidade dos 
produtos para obter máis beneficios. 

os insectos, neutralizan as malezas (e lubrican os Para completar o debate fixémonos en dous detalles: 
condóns) provocaron un grande 
aumento do cáncer de mama. - - - - - - - - - Recentemente no Estado espa

ñol, baixo a etiqueta de agricul
tura biolóxica, florecen centos 
de explotacións nas zonas de 
agricultura industrial do Levante, 
que están a recebar grandes 
axudas da Comunidade, pero a 
miúdo descóbrese que son un 
fraude. Mais sendo Galiza onde 
se atopa maior concentración de 
explotacións de tipo ecolóxico 
(abonado orgánico, sen pestici
das, nen grandes doses de pro
dutos fisosanitários) resulta que 
no CRAE (Consello Regulador 
de Agricultura Biolóxica) só exis
te censado un produtor, dos 417 
existentes no estado. 

En Holanda várias cidades teñen 
problemas de abastecimento de 
águas, non pala sua escasez, 
senón por non ser potábeis. 

Na Galiza parece que venden as 
mazás co bicho, sen etiquetar, 
nen pasar os rigorosos controles 
que marca a Directiva Comunita
ria. A Xunta tomará severas me
didas. Os labregos galegas terán 
que eliminar os bichos, e de pa
so ... algun consumidor, para 
adecuarse á normativa comuni
tária, terán que montar grandes 
explotacións industriais para fa
cer rendábeis os procedimentos 

'Os intereses de 
quen elabora 

estas normativas 
son económicos 

e nunca 
a preocupación 
pola saúde dos 

cidadáns'. 

de etiquetado, envasado, con-
servación, etc ... Pero toparanse 
con que non teñen mercado e 
fundirán como fundiron os visóns, coellos, kiwis, e 
outras solucións máxicas promovidas pala adminis
tración e seguirá sen darse o debate de fondo. 

Os intereses de quen elabora estas normativas 
non son outros que os económicos, e nunca a pre
ocupación pala saúde dos cidadáns. O modelo ac
tual de política agrária entende a alimentación co
mo un negócio, non como un problema de nutri
ción, saúde ou benestar. A ecoloxia, hixiene ou sa
lubridade dun produto forman parte do proceso de 
marketing, xamáis da produción e transformación. 

Unha multinacional galega como 
Pescanova utiliza as froitas e 

hortalizas recollidas na Grande Bretaña, cando es
te país ten unhas condicións óptimas para este ti
po de produción. 

Aquí hai un problema de organización, e non de hi
xiene. A agricultura de ciclos curtos galega -que 
non necesita conservantes por ser de temporada
vai ser esmagada pala CE non por carecer das po
tencialidades de desenrolo necesárias, senón por
que entra en contradición coa agro-indústria que di
rixe os gabinetes que elaboran estas normativas. E 
mentres, a Xunta convértes en mera executora. + 

minifundismo forma parte dos 
sosténs económicos do país. Un 
caso moi peculiar e xa superado 
é o de Ramona Novoa, que hai 
tres anos intercambiou perixe l 
do seu cultivo por unhas latas 
de atún nunha cadea de super
mercados. Contodo, o troco xa 
non é habitual. 

As condicións hixiénicas das 
froitas e as precaucións dos 
productores da orta non son 
sempre as máis indicadas, ain
da que, como din en Sabaris , 
"todo o mundo sabe que as ver
duras hai que !avalas, botarlles 
unha pinguiña de lixívia e deixa
las a remollo". 

"O problema é que hai xente 
que calle as caixas que están 
no lixo-, di o proprietário da 
grande froiteria. Pero sei que é 
un grande prexuízo para moitos 
pequenos productores ter que 
cumprir todas as normas da Eu
ropa. As leis están moi ben, pe
ro no envasado marcha moito 
diñeiro, oito ou dez pesetas en 
cada caixa por quilo ou vinte pe
sos por dúcia se son repolos, 
iso máis a etiqueta". 

Picaresca 

En realidade non hai unha opo
sición frontal ao control sanitário 
na venda de productos do cam
po, pero os implicados solicitan 
un maior periodo de adaptación 
na aplicación da normas. 

"Senda tan duros o único que 
consiguen é provocar que naza 
picaresca e asustar á xente -di 
Manuel Alvarez Vilar, proprietá
rio doutra froiteria. As veces, pa
las tardes, ven unha señora a 
buscar caixas, ven como ás 
agachadas, con medo e só leva 
as que non están estampadas, 
asi non a poden multar". 

"Hai casos nos que a dureza da 
norma non está xustificada, por 
exemplo no referente ás pata
cas. Para ter patacas tes que ter 
moi limpo o almacén, cando non 
é preciso. Por outro lado póden
se desbotar as caixas de madei
ra e usar as de plástico. En moi
tas ocasións as caixas de ma
de ira reutilizadas están máis 
limpas que as de plástico", ex
plica Manuel Alvarez Vilar. 

O papeleo tamén é unha cues
tión espinosa. "O consumidor é 
cada vez máis esixente, nós 
irnos á Límia a por patacas que 
embolsamos, porque a xente vai 
preferindo que vaian ben enva
sadas. Daquela intentamos dar
nos de alta en sanidade para ter 
un número de rexisto sanitário e 
embolsar co naso nome, pero 
as dificuldades eran tan grandes 
que tivemos gue desistir", pro
testa Manuel Alvarez. 

A etiquetaxe tamén está forte
mente regulamentada, pero a 
administración autonómica non 
está a actuar con dureza para fa
cer cumprir coa norma. Unica
mente houbo un caso no que a 
Xunta mostrase celo no cumpri
mento das leis de etiquetaxe, a 
vítima foi Erica Mel, que foi san
cionada por etiquetar con absolu
ta precisión, pero en galega.+ 



DIAS 

•O futuro 
de Puerto Rico 
será decidido 
polos EEUU 

Por moi poucos votos -37.000-
os anexionistas perderon o 
referendo celebrado o pasado 
domingo no Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que 
continuará co seu estátus 
actual que o vencella de xeito 
incompleto aos Estados 
Unidos. As posicións 
independentistas tiveron unha 
reducida resposta por parte dos 
portorriqueños. 

Mália o resultado, a opinión do 
pavo de Puerto Rico pouco 
importaba nesta consulta, 
porque sobre o seu futuro ten o 
Congreso dos EEUU a última 
palabra, despregando xa todo o 
seu aparato loxístico na 
consulta.+ 

•Os Verdes 
franceses xiran 
á esquerda e 
rematan 
no centro 

Os posicións ambíguas dos 
Verdes franceses, que non 
aceitaban a sua ubicación na 
esquerda nen na direita, foron 
desbotadas na Asemblea Xeral 
desta formación, que se 
celebrou en Lille o pasado fin de 
semana. Os asistentes á 
asemblea optaron por dar un 
xiro á esquerda na política da 

XOSÉ LOIS 

formación ecoloxista. 

Porén, as formulacións 
esquerdistas do Verdes ben 
logo deixaron de selo, xa que 
optaron por tomar posicións 
xunto "a aqueles que tratan de 
reconstruir o campo da 
transformación social", 
nomeadamente xunto a Michel 
Rocard, que recentemente 
abandonou as tradicionais 
análises da esquerda na 
procura dun discurso que non 
incida tanto na denúncia das 
contradicións sociais. 
Precisamente un dos fracasos 
eleitorais dos Verdes fraceses 
foi o non quererse alinear frente 
á dereita cos socialistas.• 

•O Tribunal 
Superior da lle 
a razón ao 
concello 
das Pontes 

O concello das Pontes tiña razón 
ao solicitar a Endesa licéncia para 
as obras de adaptación cuxo 
custe é de 33.000 millóns de pta, 
indica un auto do Tribunal 
Superior de Xustiza. Oeste xeito a 
posición de Endesa, de negarse a 
someterse á autoridade do 
Concello, e do Conselleiro de 
lndústria, ao apoiar a insubmisión, 
quedan desautorizados.• 

• Manifestacións masivas a prol da calidade do ensino 
Os estudantes de ensino meio de todo o Estado protagonizaron unha xornada de folga e mobilizacións o 
pasado Mércores 17 en protesta polo deterioro da calidade de ensino, en demanda dun maior e mellor 
financiamento e en contra da privatización que supón o sistema de taxas universitárias que ven de ser 
aprobado recentemente. O 25 de Novembro reproduciranse as protestas estudiantis noutra xornada de 
mobilizació11 e folga en todo o Estado. 

No naso país os estudantes manifestáronse polas principais cidades e vilas, celebrando asembleas ao 
remate das suas mobilizacións. + 

• UG en Vigo quer 
seguir como 
partido e no 
governo municipal 

No caso de que no 
Congreso Extraordinário de 
Xaneiro Unidade Galega 
decida a sua incorporación 
ao BNG, os dirixentes locais 
de Vigo de UG xa 
manifestaron que nesta 
localidade hai unha 
inclinación maioritária pala 
continuidade en solitário, por 
iso adiantaron que esta forza 
política seguirá a existir en 
Vigo e que de nengun modo 
rematarán no Bloque. 

Por outra banda, Xesus 
Costas, voceiro de UG en 
Vigo , asegurou que o seu 
partido está disposto a 
abandonar o governo de 
coalición se o concelleiro do 
PSOE, Agustin Arca, 
persiste na sua atitude de 
boicotear o seu traballo na 
área de urbanismo. • 

• O fascismo, 
fillo do capitalismo 
en crise 

Izquierda Unida unicamente 
manterá alguns acordos 
parlamentários co PSOE, 
"xa que de feito este partido 
xa fai unha opción de clase 
e representa uns intereses 
antagónicos aos dunha 
forza de esquerda". Asi o 
manifestou o coordenador 
xeral de IU na clausura, o 
pasado Domingo, da 
conferéncia federal do PCE. 

A inteNención de Anguita 
na clausura deste acto 
tamén se referiu ao avance 
do fascismo e á necesidade 
de deter a sua marcha. 
Neste sentido chamou á 
mobilización e denunciou a 
complacéncia que con este 
movimento teñen alguns 
sectores sociais e 
profisionais. • 

• Os bispos comparan 
defender 
o aborto con Hitler 

O presidente da 
Conferéncia Episcopal 
Española, Elías Yanes, 
comparou aos defensores 
do direito ao aborto con 
Hitler e con Stalin e negou 
ás mulleres o direito a 
dispar do seu próprio carpo. 
Nalgunhas entrevistas non 
soubo explicar como 
condenan o aborto e no 
novo catecismo non se 
censura a pena de marte. 

Sobre a liberdade sexual das 
mulleres e as garantias dos 
tribunais ao exercício deste 
direito, a Asamblea de 
Mulleres da Coruña ven de 
anunciar que solicitará aos 
organismos competentes un 
seguimento sério e exaustivo 
das senténcias que, nos 
delitos de agresión sexual, 
dicta a Audiéncia Nº 2 da 
Coruña, xa que foron 
repetidos os fallos 
exculpatórios sobre violacións 
e outros delitos que lago 
tiveron que ser anulados por 
órganos superiores. O último 
caso foi a condena do 
Tribunal Supremo contra 
António González Casabella, 
que terá que pasar 17 anos 
no cárcere por violación. O 
Supremo anulou a senténcia 
da Audiéncia, que condenaba 
a António González a catro 
anos de cárcere por estúpro. 
O fallo fundamentábase nas 
"relacións fís icas consentidas 
e lesións físicas provocadas 
polo ardor sexual".• 

• Temor a anomalias 
na contratación do 
hospital de Verin 

Máis de 2.500 persoas, segundo infor
ma Xoán Carlos Silva, apresentáronse 
ás probas de selección de persoal para 
o hospital de Verin. Nos próximos días a 
direción deste centro procederá a con
tratar o plantel de traballadores. Para o 
25 está previsto que os contratados se 
incorporen ao seu pasto de traballo, aín
da que non sexa inaugurado o hospital. 

O INSALUD prometera, no seu dia, a 
construción en Verin dun hospital de ca
rácter comarcal. O Sergas, ao asumir o 
sistema público de saúde, comprometé
rase a manter este compromiso. Pero, fi
nalmente a sanidade pública non afron
tou o reto e escolleu unha fórmula que 
provocou as protestas de diversos colec
tivos : foi criada unha Fundación do Hos
pital de Verin. O centro hospitalário, pa
gado fundamentalmente con cartos 
públicos , estará integrado na rede do 
Sergas, pero mediante un concerto pri
vado, de xeito que as contratacións de 
persoal estarán rexidas mediante meca
nismos privados. Os sindicatos xa pro
testaron polo feito de os traballadores da 
sanidade na comarca non poderen acce
der á función púlbica, contra o que suce
de noutras partes do país. Existe o temor 
que non haxa garantias de equidade no 
proceso de selección de persoal, por iso 
a Coordenadora pola Saúde da Comarca 
de Monterrei xa solicitou aos participan
tes nas probas de selección que comuni
quen calquer anomalía durante o proce
so de escolla de persoal. • 

• O IRA e Inglaterra 
negociaron seis meses 
en segredo 

O Governo británico quedou sen excu
sas diante da opinión pública para non 
negociar co IRA. Xa o fixo, en segredo, 
durante seis meses. Os representantes 
políticos do Sinn Féin desvearon este 
dado. Majar, anteriormente a que seco
ñecera que houbo conversas, ofereceu 
ao Sinn Féin particiar na mesa que de
bate o futuro do Ulster se o IRA deixaba 
as armas. Os unionistas protestaron 
imediatamente, e aseguraron sentirse 
traicionados polo primeiro ministro.• 

• Seis mil membros 
do exército implicados 
en estafa 

O brigada do exército , Jorge Salvado 
González, foi detido o pasado Martes 
acusado de ser o cerebro dunha estafa 
de máis de mil millóns de pesetas na que 
estarían implicados policías, guardas civi
les e militares nun número de seis mil. O 
calote consistiría na falsificación por parte 
da axéncia de viaxes de Salvado Gonzá
lez, Viajes Turibén, de facturas de hoteis 
que logo vendía a membros dos carpos 
de seguridade do Estado, que apresenta
ban para cobrar dietas e indemizacións 
de viaxe. Este caso de corrupción é, de 
todos os descubertos até hoxe, no que 
máis persoas están implicadas, e poderia 
supor un duro golpe para a imaxe dos 
carpos de seguridade do Estado.• 

• IV Congreso 
do Sindicato Labrego 
Galego · 

A reunión ordinária da Direción Nacional 
do Sindicato Labrego Galega acordou fi
xar data e lugar do IV Congreso desta 
forza, o 26 de Marzo en Compostela. Na 
reunión foi definido todo o operativo para 
preparar o congreso e foron constituidas 
a respeitivas comisións de traballo que 
elaborarán os documentos a debater• 
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O PSOE eludiu pactar co PP e co BNG 

Os nacionalistas están presentes por primeira vez 
nos órgaos da Cámara 
•ALFONSO EIRÉ 

O deputa90 do BNG 
Bautista Alvarez será o 
vicesecretário da Mesa do 
Parlamento, accedendo a 
este órgano por primeira 
vez un membro do BNG. 
Vitorino Núñez repite na 
presidéncia, acompañado 
nos postas de 
vicepresidente e 
secretário polos seus 
compañeiros populares, 
García Leira e Tomás 
lribarren. O socialista 
Miguel Cortizo ocupa a 
praza restante do máximo 
órgao do lexislativo ao 
sair eleito como 
vice-presidente segundo. 

A importáncia da presenza dun 
deputado do BNG na Mesa do 
Parlamento hai que medila en 
relación directa ao interese de 
certos grupos ideolóxico-econó
micos de apartar aos naciona
listas dos centros de decisión e 
fiscalizadores , propugnando un
h a guerra imedíata do PP e 
PSOE contra os nacionalistas . 
Unha das teimas post-eleito
rais , ante o ascenso do BNG , 
foi a de isolalo no Parlamento 
pois, como escribiu un cronista 
xenuino portavoz destes secto
res , "é unha caixa de rosonán
cia moi importante para a sua 
política". o pp arelaba estabe
lecer o bipartidismo nos órga
nos de xestión do lexislativo, 
esquecendo a realidade eleito
ral. Fraga lribarne non dubida
ba en manifestar que era o 
BNG "quen se autoexcluia coa 
sua política radical". Ainda asi, 
a dereita pretendia que fose o 
PSOE quen afrontase o custe 
político da decisión. 

Unhas fileiras socialistas con 
evidentes problemas para mar
car unha política comun, reci
bian o legado veleñoso dun PP 
que non atoparia nunca un re
ceptor en piares condicións pa
ra sair do envite. Nun primeiro 
momento, os socialistas tenta
ron á desesperada unha tercei
ra via: ampliar a Mesa a sete 
persoas para permitirlle a entra
da ao BNG. A proposta era tan
to para consumo interno, como 
para calibrar a reacción da opi
nión pública. Hai catro anos, ao 

comezo da anterior lexislatura, 
o PSOE xa realizara a mesma 
xogada para xustificar a ausén
cia dos nacionalistas en órga
nos como a Mesa do Parlamen
to, pero sobre todo no Consello 
da Compañia da Radio-Televi
sión Galega. A suposta amplia
ción destes órganos nunca se 

produciu. Tampouco nesta oca
sión o PP, nen os socialistas, 
predispostos a marxinar ao 
BNG, ian permitir esa amplia
ción. Pero, desde hai catro 
anos, o mapa eleitoral mudou e, 
agora, o BNG está situado á al
tura do PSOE. 
Nen co PP, nen co BNG 
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Asi estaban as cousas cando na 
tarde do Sábado 13 de Novem
bro se reuniu a executiva socia
lista. O debate consumiu 5 ho
ras. Ante a imposibilidade de 
chegar a un acordo designouse 
unha delegación segreda, com
posta por Sánchez Presedo e 
Xaime Barreiro (ambos do sec-
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Se111pre en Galiza, 
caravel verrnello e hino 
Tres foron os signos de distin
ción dos deputados do BNG na 
constit 1ción do Parlamento: o 
Sempre en Galiza, un caravel 
bermello e o hino galega. Des
botada a fórmula de referéncia 
á imposición legal do xura
mente e a Castelao usada en 
anteriores ocasións, nesta acto 
simbólico, os deputados do 
BNG prometeron acatamento 
coa man sobre a bíblia do ga
leguismo, o Sempre en Galiza 
de Castelao. Na outra man 
enarbolaban unha caravel ber
mello, símbolo tamén xa usado 
en anteriores lexislaturas. 

A sesión remataba coa entona
ción do hino galega. Como foi 
habitual nas últimas lexislatu-

ras só se interpretan as duas 
primeiras estrofas da letra pon
dal iana, entre outras causas 
porque Fraga lribarne conside
ra de mao gasto alguns párra
fos do hino. Esta vez, o BNG ti
ña decidido rematar a peza. 
Francisco Rodríguez, o parla
mentário de mellar voz, era o 
encarregado de facerse escoi
tar por enriba dos previsíbeis 
aplausos cando rematasen as 
primeiras estrofas, pero a rea
ción do público foi tan unánime 
en seguir coa canción que Vi
torino Núñez non tivo tempo de 
dar por rematado o canto, per
manecendo todos os deputa
dos en pé, pésie a apagarse o 
acompañamento música! da 
megafonia. 

O fervor que mantivo o públi
co na interpretación non é 
surprendente pois máis da 
metade dos convidados eran 
nacionalistas. Nas tribunas 
atopábanse todos os alcaldes 
do Bloque, agás o de Riba
d eo, os responsábeis das 
distintas comarcas, a Secre
tária Portavoz do Sindicato 
Labrego Galega, Lídia Senra; 
o Secretário Xeral da INTG 
(CIG). Manuel Mera; asi co
mo representantes doutras 
organizacións nacionalistas. 
O dia 26, na So/ene Sesión 
de Abertura, serán outros 
convidados os que copen as 
tribunas. O BNG quixo arrou
par desde o primeiro dia aos 
seus deputados.• 

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

tor oficialista) e Xosé Nogueira 
(sector crítico). O Luns dia 15 o 
PSOE consultaba co seu grupo 
parlamentar, antes de que a co
misión tomase a decisión defini
tiva. Dun lado posicionábase o 
sector oficialista que aducia que 
"permitir que o BNG aceda á vi
cesecretaria significa equiparalo 
ao PSOE". Do outro, o denomi
nado sector guerrísta ou crítico, 
que mantivo que era "politica
mente inxustificábel marxinar do 
órgano de governo a un grupo 
parlamentar", ainda que, en pa
labras dun deputado integrante 
do sector afin a Presedo, "a 
moitos o que os movia era máis 
que nada o afán de deixar fóra 
a Maria Xosé Porteiro". 

Máis alá das supostas motiva
cións de liorta interna, a discu
sión de fondo dos socialistas 
era unha cuestión ainda non re
salta: cal vai ser a sua política 
nestes catro anos. Todos tei
man na necesidade de atapar 
unha via própria sen dar a sen
sación de pactos co PP ou 
BNG, pero hai cuestións concre
tas nas que é necesário que un 
partido se defina. Estas marcan 
máis a política que as declara
cións de intencións. A configura
ción da Mesa era unha delas e 
as eleicións municipais non es
tán tan lonxe. 

Na noite do dia 15 a comisión so
cialista atopou unha saida inter
média: non se alinearia co PP 
nen votaria a favor do candidato 
do BNG." Segundo iste acordo, 
socialistas e BNG votarian en 
branca na eleición de Presidente. 
O BNG (que tiña anunciado que 
para deixar clara a sua posición 
institucional, poderia apoiar a 
candidatura socialista), para non 
dar a sensación de pacto, tamén 
votaria en branco na eleición de 
vicepresidentes. O PSOE faria o 
mesmo na eleición de secretá
rios , permitindo deste xeito a en
trada no BNG na Mesa do Parla
mento. Esta decisión -socialista, 
loubada tanto por Vázquez Por
tomeñe como por Vitorino Nú
ñez, en congruéncia, ábrelle ta
mén unha porta aos nacionalis
tas para estar presentes neutros 
órganos como o Consello da 
Compañia de Radio-Televisión 
de Galícia ou do Tribunal de 
Cantas dos que sempre se ten
tou arreciar ao BNG pala impor
táncia que teñen en pactos e 
consensos de trastenda. + 
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ESPECTÁCULO DEPORTIVO 

Despois de gañar 1-0 a Dinamarca a selección española clasificouse para o Mundial 94 

Sevilla, un gran plató 
•PUCHEIRO 

A vitória da selección de 
futbol do Estado español 
ante Dinamarca por 1-0 
converteu a Sevilla nunha 
festa que xa tiña 
comezado habia oito dias 
coa chegada dos 
xogadores a Andarucia. 

Viñeron, consecuentemente, as 
fileiras interminábeis de afeizoa
dos ás portas do estádio sevillis
ta; as noites sen dormir nunha 
espécie de Recio futbolístico no 
que as entradas se convertirian 
na Branca Paloma pasea-

de Novembro pelas campas do 
Nervión e a Ponte do Jaramillo, 
mentres os profanos se quedan 
a velas vir e a reventa tomaba 
posicións no sempiterno teatro 
de ricos e pobres. As televisións, 

con progra

outros figurantes non tiveron lu
gar no palco pois faria falta toda 
unha tribuna para os autoconvi
dados. Ao final nada fallou na 
montaxe, agás o Rei que non 
puido asistir por "ter outros com
promisos". Alguén desde a Zar
zuela dixo que o Barbón non po
di a dirixir unha guerra contra 
unha monarquia amiga, que ou
tra cousa foron as Olimpiadas 
pois non se apresentaban como 
confrontación. 

ciais que se realizan a un menor 
custe que os normais. Coa. apa
rición das televisións privadas o 
interese acrecéntase forzado 
pela competéncia. Por iso nesta 
ocasión a TV non quedou á 
marxe do patrioterismo desatado 
por rádios e xornais en 1982. Foi 
máis alá se era posíbel. 

da na mañán do Luns 15 mas espe
ciais, mon
taron os 
seus platós 
no Hotel 
Colón, no 
que se Os meios de 

comunicación, maiormente 
as TVs, que se xogaban 
miles de millóns de 
pesetas na clasificación do 
combinado español para a 
fase final do mundial de 
futbol a celebrar o ano 94 
nos EE.UU., fanatizaron o 
encentro converténdoo 
máis nunha confrontación 
bélica que futbolística. 

Preparararon desde hai case un 
mes toda a parafernália. Anún
cios; programas especiais; ban
deiras españo~as e americanas 
nas portadas; cantos de "a gañar, 
a gañar, a gañar ... España ra, ra, 
ra; España e ninguén máis; Sevi
lla é a mellar"; o apoio da afec
ción; o xogador número doce, a 
sirnbiose cidade/equipa e demáis 
tópicos patrioteiros ao uso nestas 
ocasións para convencer á opi
nión pública da "capital importán
cia deste partido". Lográrono, cla
ro que o lograron; con publicida
de até logran que a xente vexa 
as novelas de média tarde. 

CONFLITOS ENTRE CREGOS E FREGUESES 

hospedaba 
o seleccio
nado espa
ñol. O mes
mo fixeron as 
rádios. As 
unidades mó
beis coparon 
os pontos 
neurálxicos 
da cidade. 
Deslocaron 
a múltiples 

persona
lidades 

e moi
t os 

Reality Show futbolístico 

A posta en cea foi espectacular. 
Sevilla quedou convertida nun 
imenso plató a modo de reality 
show futbolístico que o tanteo fi
nal resolvería en traxédia ou en 
revista patrioteril a xeito de Sol
dadito Español, con bandeira in
cluida. Se o Mundial celebrado 
no Estado español en 1982 foi o 
das rádios que, cos seus equi
pamentos novos, ateigados de 
micrófonos inalámbricos decidi
ron que "toda España vibrase 
coa sua selección", segundo a 
própria propaganda; o Mundial 
de 1994 é o das televisións. 

Miles de millóns de pesetas nos 
orzamentos das cadeas televisi
vas dependían de 18 xogadores 
e un treinador, a maioria bascas. 
A publicidade indirecta que xera 
un mundial de futbol pode che
gar aos 30 mil millóns de pese
tas. Dispárase tamén o índice de 
audiéncias, ainda para aquelas 
cadeas que non van televisar os 
partidos. As tranxas horárias 
máis importantes cóbrense con 
programas futbolísticos espe-

O enfrontamento pela audiéncia, 
tinguido de egolatria personal 
entre os comunicadores máis 
importantes, especialmente en
tre José Maria García (COPE) e 
os dependentes do Grupo Prisa, 
Alfredo Relaño (El País) , José 
Ramón de la Morena (SER) , 
coas respetivas alianzas dos 
principais xornais deportivos (o 
Marca co primeiro e Ascos se
gundos, pois ambos tamén man
teñen a sua batalla particular) fai 
que ambos enfrenten sempre 
posicións na información do es
pectáculo deportivo. 

Sabedores de que os siareiros 
demandan a complacéncia dos 
médios coas suas respetivas 
equipas, os xornalistas non só 
non tratan de racionalizar posi
cionamentos viscerais , senón 
que acentuan esa realidade, 
como xeito de gañar audiéncia. 
Este enfrentamento é o que ex
plica as posturas irreconciliábeis 
frente a Javier Clemente , até o 
ponto de que, desde a SER, non 
dubide en afirmarse publicamen
te que a "vitória da ,selección 
será a nasa derrota". E impensá
bel que neutro espazo xornal ísti
co que non sexa o espectáculo
deportivo se tome partido publi
camente con tanta claridade. + 

A IGREXA E OS NOVOS COSTUMES 

Periódicamente estánse a destacar nos xornais os con
flitos dos fregueses cos seus cregos. As chispas que 
saltan nestas relacións déixanse ver allende a Canda. 
Os últimos destes sucesos tiveron lugar en Pontevedra: 
unha señora de Vilagarcia de Arousa deulle unha laba
zada a un frade "claretiano" por non lle dar a comuñón. 
No Concello de Salvaterra, outra señora sentíuse aldra
xada polo señor abade por tela convertido en obxecto 
de crítica. As duas señoras están divorciadas e forman 
unha nova parella. 

A atención que se presta a estes conflitos non se corres
ponde coa análise da que son merecentes. Porque uns 
son conflitos de fondo; outros de superficie. 

Removen augas profundas certos conflitos cos cregos a 
causa do papel que estes queren manter. Asi cando D. 
Antonio Velo, cura daquela de Camariñas, tropeza co 
Concello vilego. Cóntao el mesmo (Corrupción socialista 
y brutal persecución del cura de Camariñas, 1992): pri
meiro foi a ampliación do cemitério, logo o embarraca
mento do Casón; neste caso, Velo, micro en man, aren
ga os cidadáns para que non abandonen a vila. Non in
termédio outros episódios menores. Este é un conflito de 
poder. Velo fora un crego progresista que loitara polo 

·pavo na creación de cooperativas de confección nos 
anos da Ditadura; Velo non parece ter advertido o cám
bio dos tempos e o espazo a respeitar a cada institución. 

Na mesma liña podemos clasificar os conflitos de Artei
xo, San Xurxo de Sacos etc. sobre a propiedade dos te
rreas nos que están edificadas ermidas de notábel 
atracción de xentes. Terreas veciñais, en casos cedidos 
para o culto das ermidas e cuxa propiedade se quixo re
xistrar a pral da lgrexa ultimamente. Calquera que sexa 
a decisión dos xulgados sobre esa propiedade, no eixo 
do conflito está o papel dos veciños e do abade para 
dispoñer dese terreo. E sexa cal sexa a sentéricia, na 
conciéncia popular está a convicción de que é algo seu, 

FRANCISCO CARBALLO 

algo sobre o quen ten dereitos. Trátase nestes casos de 
artellar a colaboración de poderes na posesión de es
pazos de lecer e de posíbel producción comunal. O diá
logo lgrexa-veciños teria que ser longo e negociado. A 
solución xurídica nunca satisfará porque articula rela
cións que non abranxen a completa realidade. 

Hai outros conflitos de augas de superficie: surxen da 
nova mentalidade dos fieis que chocan co autoritarismo 
decimonónico de moitos abades. Acusan os fieis a gran 
número de cregos de utilizar o altar como cátedra de po
der político, moral, social. A lgrexa do XIX reivindicaba 
a sua autoridade no relixioso, moral e político-relixioso. 
Inda non asimilaron moitos cregos a prudente distancia 
da Conferéncia episcopal co partidismo político. Mais 
ben seguen a liña de Gea Escolano, bispo de Mondoñe
do e procedente do integrismo valenciano. Loxicamente 
de aí proceden conflitos. 

---------------·-
· ~Non deberian participar nos 

sacramentos os divorciados. 
Querer acreditarse socialmente · 
porque participa na eucaristia 

é un bon sinal, pero demonstra 
inmadurez relixiosa'. 

Predominaron estes conflitos na diócese de-Ourense 
nos anos de T emiño; vários cregos tomaron parte activa 
e "violenta"contra certos partidos de esquerda; o cúmio 

dos conflitos ourensáns alcanzouse con don Eladio de 
Pexeirós, un crego vítima de problemas personais e que 
acumulaba unha pequena panóplia de armas. 

Máis relixiosos son os conflitos que teñen como motiva
ción o sistema interno da lgrexa, o seu código de leis. 
Todo está regulado na administración dos sacramentos 
e os católicos deben aterse a tal normativa. Asi non de
berian participar nos sacramentos os divorcidos que de 
novo viven en parella e casos parecidos. Como actuar 
na pretensión dun fiel de pasar por enriba da lei? Sem
pre mediante o diálogo e o respeto á sua conciéncia; 
pero coa enerxia de server cada quen no seu pasto á 
estrutura da comunidade cristiá. 

O mundo da vida ten contradiccións co da lei: o abade 
forma parte dunha comunidade que aceita leis de fun
cionamento e que debe cumplir na paz e no respeto mú
tuo. Un fiel non debe impoñer a sua conciéncia á dos 
demáis, debe ter a sensatez de respetar tales leis, nen 
mellares nen peores, son as que hai de momento. Que
rer acreditarse socialmente porque participa na "eucaris
tía" -signo da pertenencia completa á lgrexa- é un bon 
sinal, pero demostra inmadurez relixiosa: a cohlunidade 
cristiá, ao excluilo da comuñón, sé quere significar a 
existéncia de irregularidades que poden danar ao colec
tivo. Esa singularidade de situación merece respeto, 
pero contradi a lei xeral neste intre e a lgrexa Católica 
ainda non atopou os meios de superar esa contradic
ción. O fiel demostraría madurez se aceitase a norma e 
tratase de buscar a aceitación colectiva dun comporta
mento sobre o que hoxe debate a teoloxia. A fluidez mo
ral da sociedade cuestiona o sistema establecido da 
lgrexa; o mesmo bispo ou crego pode ser testemuña 
desa fluidez e verse atrapado entre a lei e a vida. Por 
iso ser cristián hoxe pide madurez e seriedade; non se 
trata de herdanzas e presións sociais. Trátase de reubi
car o espazo eclesial e o civil mediante a negociación e 
o respeto mútuo.+ 
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Nun documento de reflexión similar ao do leite 

A CE estuda a imposición 
de cuotas de produción para o viño 
• CARME CARBALLO/ OURENSE 

A ineficácia da política 
comunitária na viticultura 
ponse de manifesto nun 
documento que ven de 
distribuir a Comisión 
prévio ao seu debate en 
Bruxelas. O chamado 
Documento de reflexión 
sobre a futura Retomar da 
Organización de Mercado 
do Viña. , debuxa un 
escuro panorama, e 
recoñece a ineficácia das 
medidas tomadas até 
agora . Estas medidas 
perseguen, segundo 
apontaron os dirixentes da 
S.L.G. a paulatina 
desaparición da viticultura 
dos países máis pobres. 

O documento submetido a re
flexión ten catro eixos sobre os 
que xirarian as suas conse
cuéncias finais: cotas de produ
ción que benefícian aos países 
do Norte e Centroeuropa (que, 
sen embargo carecen de tradi
ción vitivinícola) ; os excedentes 
esta produción son de obrada 
destilación, coa imposición 
ademais de baixos prezos; os 
Estados deberán cofinanciar as 
primas por arranque de viñedo; 
a chaptalización (uso químico 
para obter maiores rendemen
tos) non queda proibida no do
cumento. 

Limitación de produción 

Mália que en Galiza véñense 
recollendo uns 3 millóns de 
hectolítros/ano de viño, a limita
ción que se impón para todo o 
Estado español (de 37, 167 mi
lleiros de Hectolitros) pode che
gar a afectar aos viticultores ga
legas dependendo do reparto 
das cuotas que, proporcional 
mente, distribuía o Estado entre 
as distintas Comunidades. A 
imposición á Galiza desa limita
ción é, para o Secretário de Ac
ción Sindical das Comisións La
bregas Xosé Ramón Puga, "to
tal mente inaceitábel por canto 
significaría entrar no xogo das 
cuotas de produción do noso 
agro, e ainda que no caso do vi
ño non ser tan grave como é no 
do leite, non podemos permitir 
este abuso". 

en calquer outro uso agrícola, a 
non ser, exclusivamente, a 
plantación forestal. Como com
pensación, estabelécese (sen 
especificar porcentaxes) un
ha"prima de arranque" que fo
menta precisamente esta desa
parición dos viñedos. A prima 
será cofinanciada por cada Es
tado, de maneira que despois 
de que este elabore o seu pró
prio programa de arranque, de
berán cofinanciar estas axudas. 
A consecuéncia imediata está 
ás vistas: como as primas só 
se concederán aos Estados 
que as cofináncien , a resultas, 
serán os estados ricos os que 
perceban incluso en maior 
cuantía, dado que son os que 
teñen posibilidades de cofinan
ciar . Os pobres , non as perce
berán ou de percibelas, serán 
inferiores por seren proporcio
nais ás cantidades aportadas. 

O fomento da paralisación da 

produción agrávase ainda de 
ter, en conta a proposta do do
cumento: fixase unha prima ou 
incentivo para as zonas dispos
tas a reducir voluntariamente, 
producións e rendimentos por 
hectárea. A desertización pare
ce á volta da esquina. 

Práticas enolóxicas 

O descoñecimento real da políti
ca agrícola comunitária vese ta
mén nesta proposta de "refle
xión" cando se refire á destila
ción. Non só se mantén (obriga
tória e voluntária) como o eixo 
fundamental para eliminar exce
dentes, senón que amais esta
belécense cuotas por rexións e 
Estados; cada estado debe des
tilar sob a sua responsabilidade 
e a prezos baixos, os seus "ex
cedentes". 

Estas cuotas van ser repartidas 
segundo a produción média dos 
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Xunta e governo central 
silenciaron o documento 
Afirma o responsábel de Ac
ción Sindical das CCLL, Xosé 
Ramón Puga, que "semella 
que nen a Xunta de Galiza 
nen o Governo central están 
interesados en que isto se co
ñeza, e o documento que te
m os para "reflexionar " está 
sendo intencionadamente si
lenciad o polas Administrá
cións. O que non quer dicer 
que este Sindicato non o sub
mea a información e conse
guinte debate entre os viticul
tores galegas, causa que xa 
ven facendo desde a sua re
cepción". 

En Lisboa, os pasado 6 e 7 de 
Novembro, celebrouse un Se
m in ário Europeu no que se 
debateu este documento, e ao 
que asistiron sindicatos agrá
rios de vários paises europeus 
(Franza, ltália, Grécia, Portu
gal , Chipre, Euskadi, Galiza, 
amais da COAG e a Coorde-

nadora Europea). Os acordes 
fundamentais aos que se che
gou para formular ante os go
vernos dos distintos estados e 
o de Bruxelas, concrétanse no 
rexeitamento do documento e 
en levar a cabo accións con
xu ntas nos distintos estados 
que poñan de manifesto tal re
xeitamento. 

Campañas 
antialcoólicas 

"Non deixa de ser chamativo, 1 
afirma Xosé Puga, o cariz que 
teñen as campañas antialcóli
cas. As organizacións labregas 
que nos xuntamos en Lisboa 
coincidimos na manipulación 
que comportan, pois, como 
exemplo do negativo do alcoo
lismo, poñen o viño e non as 
bebidas de alto grau de alcool; 
nen se tocan os whisquis, nen 
os coñás nen licores ... e sen 
embargo, queren limitar o con
sumo do viña, seguramente 
para favorecer a venda deses 
outros alcois, que son moito 
máis prexudiciais". 

"Os países máis favorecidos 
, por cada ristra de medidas , E curi·oso que as contraº viña. son os maiores 

produtores desas bebidas de 
- elevado nível de alcool. E son ~ 

campanas os que producen tamén ese vi- l § 
antialcoólicas se ño carente de calidade, e por 1 ~ 

procedimentos artificiais, e non : ~ 
Centren no ViñO e coma nós en Galiza ou noutros : ~ 

últimos seis anos, calculada ex
cluindo o ano de cada Estado 
no que houbo menor produción. 
Asi, a ltália corresponderanlle 
62,357 millóns de HI, á Franza 
62,513; a Portugal, 10,20.9; a 
Grécia 4 ,204; á Alemaña 
12,828, e ao Estado español 
37, 167 millóns de hectolitros. 
Asi, cada Estado repartirá entre 
os seus agricultores a cuota in
divifual correspondente. Tamén 
as Denominacións de Orixe se
rán incluídas dentro deste siste
ma de control, e veranse asi 
afectadas palas práticas de 
arranque e destilación. 

A reforma faise, segundo afirma 
o Sindicato Labrego Galega, 
"para garantir mercados para -OS 

excedentes que os países máis 
ricos provocaron, tanto cos al
tos rendimentos que posuen, 
como coa forte intensificación 
que levaron a cabo nos últimos 
anos". 

Chaptalización 

Non contempla sen embargo 
este documento a proibición do 
uso da sacarosa no Norte, que 
estimula unha produción de ex
cedentes obtidos através de al
tos rendimentos, proibindo aos 
países do Sur sacar partido das 
suas vantaxes naturais. O exce
dente de produción seria máis 
apropriadamente controlábel de
fendendo unha política de cali 
dade nos viños, sen favorecer, 
como ven senda habitual, os 
procesos químicos, o que posi
bilita maior produción a custa 
dunha baixa na calidade. 

Os países da periféria, os que 
tradicionalmente producen viño 
de calidade, serán os máis grave
mente afectados pala política da 
Comunidade. Unha política que 
atenta ademais contra dos pró
prios usos culturais dos pavos, tal 
é neste caso a viticultura.• 

Segundo o documento, no caso 
de comprobarse excedente de 
produción nos viñedos, a alter
nativa é clara: arranque das ce
pas. Na Galiza isto significa, 
igual que no resto dos países 
afectados, a non reconversión 

h
. . países do Sul de Europa", en- : Zonas aptas para o viño serán marxinadas en benefício doutras do Norte da Eu-

non no W ISqUI'. gade o dirixente do S.L.G. t 1 ropa onde este cultivo se trata cun proceso químico. A ribeira de Chantada na fo-
-_________ -----_________ ------------------------_J tografia. 

CENTROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA 

VIGO: 
Avda. da Florida, 6 (Travesas) 

San Roque, 156 
Salamanca , 12 (frente Povisa) 

Zamora, 61 
Zamora, 28 

Travesía de Vigo, 125 
Pi i Margall , 143 (PenicheJ 

• 1 •• 

Rosalía de Castro, 45 

Sanxurxo Badía, 93 
Fragoso, 56 
Lorient , 14 (Balaidos) 

Cmnelias, 107 (esqu. á r/ Ourense) 

Travesía de Vigo, 159 
Vía Norte, 31 

Pizarra, 95 

MARÍN: 
Calvo Sotelo, 6 
Calvo Sotelo, 133 

Real, 3 (Cantoarea) 

OPORRIÑO: 
Ramón González, 17 

ARCADE: 
J. Solla , 33 

BAIONA: 
Avda. Monte-real , 5 (gasolineira) 

RIVADAVIA: 
J. Antonio, 7 (Cine Río) 

OURENSE: 
Avda. da Habana , 115 

AGUARDA: 
Joaquín Alorn;o, 1 (ese¡. Praz.a Nova) 



TITULACIÓNS UNIVERSIT ÁRIAS 

o . a: 

As repetidas protestas conseguiron que o reitor se pronúncie a prol da licenciatura de Filoloxia Galega. 

Desconfianza entre os implicados a respeito das intencións do reitor 

Meilán Gil recua e pede filoloxia 
galega para A Coruña 
•MERCEDES VÁZQUEZ/A CORUÑA 

A mobilización social e as 
repetidas denúncias por 
parte de todo tipo ·de 
colectivos contra a 
supresión na Universidade 
da Coruña dos primeiros 
ciclos de psicoloxía, 
pedagoxia, filoloxia 
románica e a titulación 
completa do segundo ciclo 
de galega-portugués, 
provocou que 
recentemente o reitor, 
Xosé Luís Meilán Gil, 
propuxese a nova 
implantación de Filoloxia 
Galega na universidade 
coruñesa. 

Esta situación ven arrastada 
desde o pasado verán. Segundo 
a Asemblea de Estudantes e os 
CAF (Comités Abertos da Facul
dade) cando no pasado mes de 
Xullo o Consello Universitário 
Galega adoptou a decisión de 
suprimir os estudos de galego
portugués da universidade coru
ñesa fíxoo por iniciativa do pró
prio rector, Meilán Gil. Esta li
cenciatgura estaba plenamente 
consolidada, contaba xa con 
duas promocións, profesorado, 
material bibliográfico e unha 
considerábel demanda. Os re
presentantes dos estudantes 
manifestaron que esta propasa 
fíxose "precisamente en período 
vacacional, cando os alunas es
tán espallados e no hai forma 
de xuntalos para manirestarse e 
protestar". A pesar da disper
sión multiplicáronse as manifes
taciósn cas protestas e os estu
dantes mostraron a sua discon
formidade coa decisión de supri
mir várias titulacións. Recente
mente, Meilán Gil facia o propó
sito público de conquerir para A 
Coruña a "mellar filoloxia galega 
do mundo". 

Compre lembrar que existen es
tudos de galego nas universida
des de Barcelona, Granada, Sa
lamanca, Oxford, Nova York, 
San Petersburgo, A Habana, 
Tréveris, Buenos Aires .. . 

Os CAF acusan a Meilan Gil de 
"deslealdade institucional por 
atentar contra os intereses dos 
estudantes da Coruña, da que 
el é o máximo responsábel". Se
gundo manifestou Carlos Paulo 
Martínez Pereiro, director do de
partamento de Filoloxia France
sa e Galega-Portuguesa, "os 
motivos destas supresións te
ñen a sua orixe na manifesta 
oposición que o reitor atopou 
sempre nesta Faculdade de Hu
manidades, onde estan os sec
tores máis críticos da sua xes
tión, este era un intento de car
garse a esta oposición". 

Campaña orquestrada 
da oposición 
A equipa reitoral denunciou que 
a polémica suscitada por este 
asunto responde a "unha campa
ña orquestrada para despresti
xiar ao reitor" e facer ver á opi
nión pública que as máis impor
tantes decisións da actual equipa 
de governo son tomadas única e 
exclusivamente polo reitor, can
do o grupo actua e actuará sem
pre de forma colexiada". Xulio 
Sequeiros, vicerreitor de Asuntos 
Económicos, asegurou que nes
te tema "inciden aspectos socio
lóxicos e políticos" e afirmou que 
"non existe un movimento autó
nomo por parte dos estudantes". 

Nun comunicado feito público 
esta semana, a Asemblea de 
Estudantes e mais os CAF con
denan esta "inxustificábel su
presión, propiciada de modo 
inaudito polo próprio reitor, xa 
que afecta moi gravemente a un 
importante número de estudan
tes da cidade da Coruña e o 
seu entorno, e proque supón 
unha agresión intolerábel á lín
gua galega, cuxa implantación 
no sistema universitário galego 
fica reducida, e en inferioridade 
de condicións con respeito á lín
gua española e inglesa". 

Meilán Gil recua 

Os representantes dos alunas 
exixen do reiterado e da Xunta 
de Galiza a imediata reparación 
do dano ocasionado coa recu
peración para a Universidade da 
Coruña de todas as titulacións 

suprimidas. Ante este tipo de 
manifestacións, o Reitorado pro
puxo esta semana ao claustro 
que solicite á Xunta a nova im
plantación de Filoloxia Galega 
nesta Universidade, despois de 
esta carrera desparecer como 
sección de Filoloxia Hispánica, 
de acorde co último mapa de ti
tulacións de Galicia. 

Meilán Gfl non aclarou cal será 
a composición da Faculdade de 
Filoloxia galega, no suposto de 
que a sua proposición saia 
adiante. Os sectores interesa
dos desconfian da boa vontade 
do reitor e sospeitan que ou ben 
non hai un compromiso real ou 
ben hai un intento de apartar 
desta licenciatura aos grupos 
máis incómodos para a equipa 
reitoral. En todo caso, aseguran 
que Meilán trata de gañar tem
po. Carlos Paulo Martínez Pe
reiro afirmou que "o reitor quere 
desprazar ao Claustro a respon
sabilidade por unha decisión de 
suprimir Filoloxia que foi de ca
rácter persoal , xa que os outros 
reiteres apoiaban a fórmula que 
agora propón". Por outro lado, 
Martínez Pereiro recordou que 
dos dez profesores que están 
adscritos ao seu departamento 
o 80 por cento son doutores e o 
70 por cento teñen a praza en 
propriedade: "por isa ainda que 
queira ir colocando a persoal 
máis favorábel Meilán sabe vai 
ser imposíbel sacarnos do 
meio", dixo Martínez Pereiro. 

Por outra banda, mais de cen 
alunos de Psicoloxia pecháron
se esta semana na Facultade 
de Humanidades para protestar 
igualmente pola supresión desta 
outra licenciatura. Conforme ao 
novo mapa de titulacións, o pri
meiro ciclo de psicoloxia que se 
impartia neste centro, asi como 
os novos de Pedagoxia e Filolo
x í a Románica desaparecerán 
progresivamente. 

Este peche súmase a outro pro
tagonizado a semana pasada 
polos estudantes de Arquitectu
ra, pedindo a desaparición da 
docéncia dos profesores de Fí
sica Aplicada, Manuel Muñoz e 
Henrique López aos que acusan 
de non saber dar clase. + 
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Crise no sector do 
automóvil 

MANuEL CAo 

O sector do automóvil facturou en 1990 cerca de 1 ,5 billóns de 
pesetas, quer dicer o 3% do PIB, exportando o 53,9 % da produ
ción. A exportación do sector representou o 19,6% sobre o total 
de bens exportados. Desde a criación de Seat en 1950 até a ac
tualidade, España pasa dunha situación na que non existen pro
dutores a outra na que están todos os grandes grupos multina
cionais, converténdose nos anos 80 no cuarto produtor europeo 
e no 6º mundial, detrás do Xapón, EEUU, RFA, Franza e ltália. 
Foron 1.679.301 os turismos producidos en España en 1990. 

O baixo grao de motorización, a auséncia de tradición no sector, 
e o escaso nível do capital humano non foron atrancos suficien
tes e víronse compensados polas seguintes vantaxes: baixos 
custos laborais relativos, proximidade ao grande mercado euro
peu e un certo potencial de crecimento da demanda interna. Es
paña foi o lugar onde ian a librar a batalla automovilística os 
grandes produtores mundiais de Europa, os Estados Unidos e o 
Xapón. 

Este cadro indícanos que a evolución da automoción en España 
só pode entenderse como unha consecuéncia das estratéxias 
das empresas e países líderes na indústria, que consideran o 
território peninsular como lugar idóneo durante un período e un 
tempo determinados para localizar as suas empresas e rentabili
zar os seus investimentos. Nada a ver, pois, con indústrias ou 
tecido produtivo próprios. Por iso a ninguén pode surprender 
que cando as vantaxes anteditas deixa de selo nada impede le
vantar a empresa e dirixirse cara territórios como os de Centro
europa ou América, tamén próximos a bons mercados, con bai
xos custos laborais e excelente preparación da man de obra, e 
finalmente, con mercados internos ávidos de motorización. Re
centemente BMW e Mercedes decidiron des/oca/izar as activida
des de montaxe e fabricación en México e Alabama, animados 
polos baixos salários, conservando na Alemaña as actividades 
de deseño e l+D. Contra o que se soe crer hoxe, na economía 
mundial as oportunidades de negócio seguen a estar aí pero hai 
que andar listos para acadalas rápido, pois os competidores an
dan ao axexo. Non é ocioso lembrar como no próprio sector do 
automóvil paises como Corea do Sul teñen hoxe marcas pro
prias (Hyundai) mentres España con todas as multinacionais 
aqui non foi quen de deseñar e conservar nengunha. Quer isto 
dicir, que na dinámica económica mundial uns países e empre
sas gañan e outros perden, e iso ocurre en sectores aparente
mente estratéxicos e consolidados como o do transporte. 

Da situación no sector da automoción en España convén resal
tar que xa nunca voltará a ser o que foi, pero iso non quer dicer 
que se sucedan as crebas e desaparezan todas as empresas. 
Pala contra, a reactivación económica e a inovación tecnolóxica 
no sector dará paso a un novo período de crecimento que fará 
que boa parte das empresas se recuperen. Agás conflitos políti 
cos e económicos graves, a economía irase axustando e fará 
rendábel o investimento foráneo que proporciona, xunto co capi
tal público, o principal tecido industrial do país. Unha economia 
tan aberta e interrelacionada como a española non ten 
eleición .+ 

-----------------'Países como Corea do Sul teñen 
hoxe marcas próprias mentres 

España con todas as 
multinacionais a qui non f oi quen 
de deseñar e conservar nengunha' 
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RESIDÉNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

Os estudantes prescinden de luxas para manter un xeito de vida máis humano 

Burgo novo si, pero non así 
• PAULA CASTRO 

"A xente pensa que o 
Burgo é un bochinche 
ateigado de ratas. Pero 
non se trata dun 
vertedoiro de lixo cheo 
de vagabundos nen as 
ratas corretean ao seu 
gosto. Os que vivimos 
aqui somos estudantes 
que defendemos un 
estilo de vida" 

Asi describe Marco António Dí
az Blanco, membro do Consello 
do Burgo, a actual situación dos 
pavillóns. Os inquilinos desta 
vella Residéncia Uníversitária 
son realistas , saben que as ins
talacións están nun estado la
mentábel e que para a Universi
dad e resulta moi custoso o 
mantimento. "Todos os anos hai 
que facer reparacións . Para 
arranxar as tubarias haberia 
que tirar con todo e construilo 
de novo. Un ano derrámse un
ha causa e ao seguinte outra", 
di Blanco. 

Pero apesar das caréncias, pre
firen ficar aqui e manter as rela
cións que existen entre eles. 
"Moitos chámannos románticos. 
Non poden comprender que de
fendamos un estilo de vida que 
non existe neutras residéncias, 

Apesar das incomodidades, os residentes no Burgo discuten as alternativas que oferece o reitorado. 

e que defendamos 
a pervivéncia do 
Burgo". 

Os pavillóns están 
artellados como 
longos corredores 
coas portas dos 

'T emos a sorte de contar cun lugar 
onde coñecernos e debater, e iso é 
o que nos fai distintos'. 

de á cociña. Ao 
fundo están os 
cuartos de baño, 
un para rapaces e 
outro para rapa-
zas. Nalgun pavi
llón utilízase indis
c ri minad amente 

cuartos a ambos lados. A en
trada están colocadas un par 

de mesas corridas , e a primei
ra porta do corredor correspon-

por uns ou por outros, sen dife
renciar por sexos. Todo está 

•• 
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vello, pero os inquilinos fan o 
posíbel para converter as suas 
habítacións en cuartos confor
tábeis e acolledores decorán
doos e arranxando os posíbeis 
defectos materiais. Dentro de
las é difícil imaxinar que por to
ra amasen un aspecto tan la
mentábel , e que as caréncías 
sexan tantas. 

Pilar Veiga Rodriguez, tamén 
membro do Consello do Burgo 
sinala a necesidade de moderni
zación. "Van tirar os pavillóns. 
Se non é hoxe será dentro de 
pouco. Non nos negamos a que 
se construa aqui a nova faculda
de de Xornalismo. Tamén sabe
mos que é necesário construir 
novas resídéncías. Pero non 
queremos as alternativas que 
nos oferecen". 

Oferta alternativa 

~ O Reiterado oferece prazas en 
::J várias residéncias, como nas re
º cén construídas, Monte da Cono 
~ desa e Burgo Novo. Até hai 
-:i: pouco, nestas, ainda que había 

cociñas non tiñan un comedor 
comun. lso limitaba, ao enten
der destes dous representantes, 
as relacións entre os residentes. 
"A própria conceición dos edifí
cios distáncia aos estudantes 
que viven ali. Moita xente que 
loitou pola diversificación da 
oferta, e que era consciente de 
que o mal estado do Burgo facia 
imprescindíbel a construción de 
residéncias novas amosou a 
sua insatisfacción polos resulta
dos acadados. Marcharon daqui 
e ao cabo de un ano no Monte 
ou no Burgo novo regresaron. 
Resultáralles demasiado frio 
apesar das comodidades apa
rentes", sinala Marco. 

Ademais das actividades que 
eles mesmos xestionan através 
das comisións criadas a tal efei
to, o feito de existir un lugar co
mun para xantar anima á cria
ción de vínculos. Na maioria dos 
pavillóns os inquilinos únense 
en grupos segundo as suas afi
nidades. Poñen un bote para 
mercar comida e estabelecen 
turnos para cociñar ou fregar. 

Ao redor da mesa falan dos pro
blemas que lles preocupan, 
analisan a realidade e mobilí
zanse en busca de solucións. 
Como di Blanco, "un dia talamos 
de feminismo, outro de xenofó
bia ... e iso é importante. Ternos 
a sorte de contar cun lugar onde 
coñecernos e debater, e iso é o 
que nos fai distintos aos inquili
nos das outras residéncias. Aqui 
hai que conviver , pode que 
mesmo as deficiéncias materiais 
sexan as que expliquen as boas 
relacións entre a xente". 

Por isa queren que se diversifi
quen as prazas de residéncia, 
pero non con macroedifícios. 
Actualmente están artellando 
un proxecto de construción al
ternativo que será apresentado 
en breve no reitorado. Segun
do explica Pilar, será "un edifí
cio con duas plantas, seguindo 
o esquema construtivo do Bur
go vello, con cociñas e come
d ores comuns onde a xente 
poda falar do que lle pete, on
de se podan manter as rela
cións que agora existen e facer 
outras novas".• 
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CAMBIOS NO LESTE 

GeyOrgi Bada 
'o governo húngaro está 
completamente desprestixiado' 
• MANUEL VEIGA 

Geyorgi Bada, 
investigadora do Instituto 
Húngaro de Relacións 
lnternacionais, vaticina 
unha clara derrota da 
coalición governamental 
de direita nas próximas 
eleicións lexislativas do 
mes de Maio en Hungria. · 
O Partido dos Demócratas 
Xóvenes (liberais) son os 
que actualmente se 
encontrarian en mellar 
posición. O cepticismo 
causado polo proceso de 
transición é dominante 
entre a opinión pública 
húngara. Geyorgi Bada 
visitou Galiza 
recentemente, convidada 
polo lnsitituto Galega de 
Análise e Documentación 
Internacional (IGADI). 

Como vive Hungria a transi
ción ao capitalismo? 

Certas formas de economia pri
vada veñen funcionando no país 
desde 1968, quere isa dicer que 
xa hai certa prática nalguns ei
dos. Os síntomas da economia 
de mercado que funciona hoxe 
son os do resto da Europa Oci
dental , ainda que máis acentua
dos: hai 11 ou 12% de paro e un
ha inflación declarada do 27%, 
que na realidade acacia o 35%. A 
transición é máis dura do previs
to e alguns pensan que durará 
entre 15 e 20 anos. Todo isto 
afecta á mentalidade da xente. 
Aumentou o escepticismo e de
sapareceron as ilusións a respei
to da Comunidade Europea. A 
povoación está ateigada de retó
rica e xa aprendeu a desconfiar 
dos políticos. 

Con todo, a situación parece 
máis estabel que noutros pai
ses do Leste? 

Hungria sempre foi máis estabel , 
tanto política como economica
mente. Tamén influen eses xér
molos de economía de mercado 
que xa exístian . Os paises ex
socialistas pódense agrupar ho
xe en dous mazos. Por unha 
parte a Bohémia que pertence a 
Chéquia, Eslovénia e Hungría 
que conforman o bloco máis 
avanzado. Lago están Eslová
quia, Roménia e os restantes 
paises da antiga lugoslávia. Nos 
casos de Roménia, Eslováquia e 
tamén Bulgária non se modificou 
sustancialmente a clase política 
no poder, que é a mesma ou si
milar á que xa governaba antes. 

Hungria é o país do Leste que 
recebe maior investimento 
ocidental? 

Si , ocidental e tamén xaponés. 
O ano pasado recebeu o 60% 
do total de investimentos extran
xeiros de Europa Central. Hoxe 
está a disminuir debido a certas 
experiéncias negativas deriva
das da burocrácia, a lentitude e 
o desorde do país. A maior par-

te das privatizacións de grandes 
empresas realízase grácias a in
vestimentos ocidentais. Alema
ña ocupa o primeiro lugar e lago 
segue Fráncia. 

Crise na agricultura 

A agricultura húngara tiña un
ha grande vitalidade durante 
o réxime anterior. Cal é a si
tuación actual? 

Xa non funcionan as cooperati
vas, pero non hai ainda novas 
proprietários. Tamén se intenta 
compensar aos antigos denos 
que perderon a terra cando foron 
expropriados nos anos coarenta 
e iso cría un problema máis. 
Existe unha grande confusión 
sobre todo isto. Pero a agricultu
ra en xeral está en crise e provo
ca moitas protestas por parte dos 
labregos. Uns días hai moito leite 
e verten bidóns diante do parla
mento. Médio ano despois falta 
leite. Non hai coordinación. O 
Estado ten abandoado o sector, 
agardando pala nova lei da terra. 

Entrará Hungria na CE? 

En Decembro de 1991 firmouse 
un acorde de asociación e hoxe 
en día fálase da posibel adesión 
do país á OTAN. Pero a CE tra
ta a Hungria como parte dunha 
rexión máis ampla, integrada ta
mén por Ch$quia e outros pai
ses do centro de Europa. Esa 
dimensión euro-atlántica é o pi
lar fundamental da política exte
rior do governo, pero non é un 
tema polo que se interese hoxe 
a povoación. 

O turismo, xunto coa agricul
tura, era un sector ponta du
rante o socialismo. Segue a ~: 
selo hoxe? 

Si, ainda que se está reducindo. 
Hai menos turistas. Está tamén 
en fase de privatización. 

Que relacións económicas 
mantén Húngria cos demais 
paises do Leste? 

Existe un acorde de comércio li
bre con Polónia, Boémia e Eslo
váq u i a, pero non afecta máis 
que a un 8% do comércio exte
rior húngaro. Todo o comércio 
co Leste caeu de súpeto e cóm
pre relanzalo de novo, non se 
pode rexeitar. Por outra banda, 
nós dependemos moito dos re
cursos enerxéticos (petróleo e 
gas) e das matérias primas de 
Ucránia e de Rúsia. Ainda se 
manteñen alguns deses contac
tos pero están baixo mínimos. 
Agora é Alemaña o máis impor
tante sócio comercial, seguida. 
dos Estados Unidos e de alguns 
pequenos paises asiáticos.+ 

'Q 50°/o dos 
cidadáns declárase 
a pral da 
sociald~r;nocrácia'. 

r---------------------------------------------------------------------------, 
1 Hai nostálxia do pasado, 
pero non vai ocorrer o de Polónia' 
No mes de Maio celébranse 
eleicións xerais. Cales son 
as previsións? 

Desde 1990 governa unha co
alición nacional cristiana de 
tres partidos: o Foro Demócra
ta, o Partido dos Pequenos 
Proprietários (agrícola) e o 
Cristiano Demócrata. A oposi
ción tamén se compon de tres 
partidos: a Alianza dos Demó
cratas Libres, a Alianza dos 
Demócratas Xóvenes (ambos 
liberais) e o Partido Socialista 
(antigos comunistas). Non hai 
un Partido que encarne os va
lores socialdemócratas, mália 
que un inquérito realizado en
tre a povoación sinale que o 
50% dos cidadáns declárase a 
pral da socialdemocrácia, pero 
isto non se traduciu en votos 
polo desprestíxio naque! mo
mento da esquerda e por cer
tos escandales entre os social
demócratas. Na próxima pri-

mavera ábrense tres posibili
dades: que governen os dous 
partidos liberais da oposición , 
que governen estes xunto cos 
socialistas e, última, que go
verne un ou dous dos partidos 
liberais que actualmente está 
na oposición xunto co que que
de dalgun dos que hoxe están 
no governo. Hai que ter en 
canta que se están a producir 
moitos cámbios de persoas 
nos partidos e que cada dia 
nacen e desaparecen novas 
plataformas. A posibilidade de 
que a Alianza dos Demócratas 
Xóvenes pacte cun dos parti
dos do actual governo é a máis 
probabel, o que deixaria na 
oposición aos socialistas, pero 
non é unha opción que me 
gaste porque viraría o governo 
moi á dereita e poderia botar a 
perder o prestíxio dos Demó
cratas Xóvenes que agora es
tán a demostrar unha grande 
sensibilidade social. 

Non contempla, en nengun 
caso, a vitória da actual coa
lición governante? 

Si, iso fixo. O escepticismo é tan 
grande que pon en perigo as 
institucións. As máis despresti
xiadas son o Parlamento e o go
verno. Este último é absoluta
mente impopular. As raices des
te descontento están na frustra
ción provocada polo proceso de 
transición e por alguns erras co
mo os cometidos coas minorías 
húngaras neutros paises. 

Como influiu o éxito da es
querda en Polónia? 

Por parte do governo houbo al
gunhas declaracións histéricas, 
pero, ao meu modo de ver, en 
Hungria non ocurrira algo simi
lar, ainda que exista nostálxia 
polo réxime anterior sobre todo 
polo ambiente social de seguri
dade que daquela existía. + 

L----------i----~-~--L-------~-------~-----~~ --------•-----~~~~---- -~---- - -
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ELEICIÓNS EN RÚSIA 

leltsin estreita a democrácia pero non logra a estabilidade 

A oposición presente no novo Parlamento ruso 
pésie aos obstáculos legais 
•XÚLIO RIOS vos amasaron unha notória ca

paci d ade de recuperación e 
conseguiron na maior parte dos 
casos as sinaturas precisas pa
ra concorrer ao proceso eleito
ral. Nalguns, coma as do Parti
do Agrário, cunha rapidez e res
paldo asombrosos. A Unión Po
pular Rusa de Serguei Baburin 
ficou tora debido ao escuro rou
bo dunhas vinte mil sinaturas 
depositadas na sua sede. 

O 12 de Decembro 107 
millóns de rusos están 
novamente convocados 
ás urnas. Nesta ocasión 
deberán pronunciarse 
sobre o proxecto de 
Constitución elaborado 
por leltsin, e ademais 
elexirán os integrantes da 
Duma estatal (cámara 
baixa, 460 escanos, 
atribuídos mediante un 
sistema mixto e a partes 
iguais en forma 
proporcional e maioritária) 
e o Consello da 
Federación (Cámara alta, 
178 escanos, dous 
representantes por cada 
unha das 89 unidades 
territoriais actuais, polo 
sistema maioritário) . 
Ambas Cámaras formarán 
a Asemblea Federal. 

O presidente ruso confirma dia 
a dia os temores dos sectores 
democráticos. Nas semanas se
guintes á eliminación da oposi
ción parlamentária foron detidas 
máis de 90.000 persoas, outras 
dez mil , aproximadamente, fo
ron expulsadas de Moscova en 
operacións de limpeza étnica 
que pouco teñen que envexar 
ás praticadas en Bósnia ou en 
Croácia; dictou medidas para 
subordinar a prensa central e te
rritorial ao entorno presidencial ; 
destituíu governadores e disol
veu os soviets que non amosa
ban un respaldo absoluto aes 
planos presidenciais ; reprimiu 
tamén con contundéncia toda 
manifestación opositora. leltsin 
pretende a toda costa conformar 
unha nova situación politice-ins
titucional sen dar tempo a que 
se produza a reorganización 
dos sectores antipresidenciais , 
descabezados ou comociona
dos desde os sucesos do 3 e 4 
de Outubro. 

Partidários de leltsin manifestándose, ainda que a maioria dos rusos son a cada 
máis cépticos. 

A oposición estará presente no 
novo Parlamento. Pero os nu
merosos obstáculos legais dis
postos para impedir que desen
volva as suas funcións naturais 
(iniciativa e control) desemboca
rá en novas crises políticas _ As 
divisións existentes na própria 
equipa governamental e os im
pedimentos para exercitar unha 
acción política opositora desde 
dentro do marco institucional im
pedirán a estabilidade. A mobili
zación social verase favorecida 
pola anunciada continuidade do 
proceso de reforma radical e a 
vertebración do descontento so
cial que xeran. O previsíbel en
frentamento coas Repúblicas e 
territórios será outro dos que
bradeiros de cabeza importan
tes de leltsin. 

Para poder participar no proce
so eleitoral , as diferentes candi
daturas deben apresentarse 
avalisadas por un mínimo de 
100.000 sinaturas para as listas 
que compitan polo sistema pro
porcional e polo 1 % do censo 
eleitoral distrital para as listas 
que compiten no sistema maiori
tário (tanto no caso da Duma 
como do Consello da Federa
ción). O mandato dos novos de
putados será só de dous anos. 
leltsin anunciou a anulación do 
decreto polo que adiantaba as 
eleicións presidencias para o 12 
de Xuño de 1994 e sinalou que 
polo de agora, o seu mandato 
non rematará antes de 1996. 
Ai nda que algunhas informa
cións posteriores parecen rectifi 
car esta decisión. 

Non á separación 
de poderes 
A Constitución que leltsin sub
mete a referendo asegúralle ao 
presidente uns poderes amplísi
mos e estendidos a todos os ór
gaos do Estado: Exército, exe
cutivo, lexislativo, xudicial, etc. 
Sen vicepresidente, o Presiden
te convértese no único poder re
ral da nova Rúsia: nemea e ce
sa os altos xefes militares. Pro
pón ao lexislativo o Presidente 
do Banco central, designa o xe
fe do governo, propón os inte
grantes das máis altas instán
cias xudiciais, pode incluso asi
nar tratados internacionais sen 
necesidade de dar conta a unha 
Duma que, por outra banda, po
dará disolver en calquer intre. 
Como contrapartida, as posibili
dades de destituir ao Presidente 
son praticamente inexistentes. 

Sen a máis mínima separación 
de poderes, ainda que fose cos
mética, todo o poder pasa a 
mans do novo zar ruso. 

A Constitución de leltsin supri
me o direito á autodetermina
ción dos povos e impulsa un 
modelo de Estado claramente 
centralista, co que pretende pór 
fin ás tendéncias descentraliza
doras e mesmo secesionistas 
que primaron en toda a Federa
ción rusa nos últimos dous 
anos. A distribución de compe
téncias que prevé o menciona
do texto conculca inteiramente 
o contido do Tratado Federal 
asinado en Marzo de 1992 por 
todas as Repúblicas a excep
ción de Chechénia e Tatarstán, 
e converte en papel mollado a 
própria definición do Estado co
mo federal. Quizá pensando 
nestas situacións, a Constitu
ción contempla a utilización do 
Exército nos conflitos internos. 

Coa complicidade dos países 
de Ocidente, leltsin afasta a Rú
sia de calquer sistema que po-

da denominarse democrático. 
Non só polo contido do marco 
legal que pretende definir senón 
polas grave caréncias que in
corpora o actual proceso. Gor
bachov dicíao recentemente: 
"As eleicións do 12 de Decem
bro non poden considerarse de
mocráticas en nengun sentido: 
impuxéronse mecanismos elei
torais por decreto; os comités 
eleitorais foron designados ex
clusivamente polo Presidente; o 
tempo para a campaña eleitoral 
é excesivamente limitado; non 
hai verdadeiras garantias de ac
ceso aos meios de comunica
ción: non se coñecen critérios 
para controlar a financiación da 
campaña, etc_" 

A oposición organízase 

Ten leltsin o camiño despexado 
para impor en Rúsia un réxime 
autoritário e centralista? A hipo
tética eliminación do Parlamento 
non eliminou a oposición. Des
cartado o boicoteo pola maior 
parte dos seus integrantes, os 
grupos máis significados e acti-

Finalmente, e sobretodo no 
complexo e imprevisíbel proce
so ruso, non poden descartarse 
as surpresas_ Para quedar apro
bada, a Constitución deberá ser 
referendada pala metade máis 
un dos votos emitidos cunha 
participación de máis do 50% do 
censo eleitoral. De antemán nin
g u é n pode garantir nen unha 
cousa nen outra. Non se debe 
esquecer que o trunfo de leltsin 
no referendo de Abril non foi 
precisamente folgado. Os últi
mos acontecimentos acentuaron 
a división da sociedade rusa.+ 

Xu.1 0 R1os f: DJ RECJ"OR no IGADI 

Os comunistas alemáns 
asumen os seus erras Demasiado pobres 

para a democrácia 
"No ano 1985, o número de pobres en Latinoamérica e 
o Caribe era maior ca no ano 1960 en termos 
absolutos. No 60 eran 11 O millóns o que facia un 51 
por cento da povoación ; no 85, os pobres eran 163 
millóns, o que supuña o 41 por cento", explica obispo 
auxiliar de Brasília, Raimundo Damasceno Assis, 
secretário xeral da Conferéncia Episcopal 
Latinoamericana no número de Outono da revista NEw 
PERSPECTIVES QUARTERLY. "Moitos paises do 
continente chegaron a un extremo de violéncia que os 
converteu en vórtices de conflitos sociais capaces de 
xerar toda clase de violéncia. Acabar coa pobreza é 
polo tanto condición prévia para establecermos unha 
orde democrática duradeira. Os nasos governos están 
abrigados a comprender que hai dous imperativos na 
batalla contra a pobreza: o da dignidade humana e o 
dun desenvolvemento económico equitativo. A 
desregulación indiscriminada dos mercados, a 
eliminación de partes importantes da lexislación laboral 
e o despido libre non fixeron senón agrandar as 
diferéncias entre as clases". 

que se defina a fronteira "entre a loita cívica e a loita 
violenta"_ A partir deste posicionamento político de 
Ramírez, BARRICADA INTERNACIONAL de Outubro 
comenta as diferéncias estratéxicas dentro do FSLN. 
"Moitos viron no artigo de Ramírez unha crítica velada 
ao secretário xeral do FSLN (Daniel Ortega) , que dias 
antes da folga do transporte chamou ás suas bases a 

"Ao contrário doutras organizacións políticas, o PDS de 
Alemaña do Leste non nega a sua orixe: séntese non . 
só responsábel polo seu pasado, pala loita persoal de 
millóns a pral dunha sociedade pacífica, socialmente 
xusta e digna, mais responsábel tamén dos erras, fallas 
e crimes cometidos no neme do socialismo", explica un 
documento programático do PDS publicado no número 
8 de ARTELIAR Funnm, que edita o Partido Comunista 

A regueifa dos sandinistas 
Nun artigo publicado nos diários de Managua, o ex
vicepresidente -sandinista Sergio Ramírez ven de pedir 

se sumar á protesta. Os 
seitores de direita 
interpretárono como unha 
división definitiva no seo 
do sandinismo, coñecidas 
as contradiccións 
Ramírez-Ortega.( ... ) O 
debate reflexa as duas 
concepcións 
fundamentais que 
predominan no 
sandinismo. Unha delas 
propugna facer fronte ao 
gOVerno e á SUa politica Os ministros de Finanzas, Transporte e Traballo for· 

maron a comisión do governo Chamorro para tratar 

do Pobo Galega. "O POS asume a súa 
responsabilidade onde os socialistas foran os 
culpábeis. Moitos antigos militantes dos SED, 
traballan hoxe activamente nos partidos da 
Alemaña. Mais nengun fai referéncia ao seu 
pasado. O PDS identificase con aquela parte 
activa do SED que rompeu co estalinismo e 
que queria reformar fundamentalmente á 
ROA, xuntamente con cutres movementos 
políticos no Outono de 1989 ( .. . ) Temes 
obxectivos de grande perspectiva para a 
realización dos cales actualmente existen 
poucas condicións. Esforzámonos por atapar 
camiños realistas para unha alternativa social 
aqui e agora, baseándonos nas experiéncias económic~. a calquer da torga do transporte. 

prezo, sen importar se o governo cae ou non na 
confrontación. A outra defende unha solución pacífica 
e negociada dos problemas, recomenda non esgotar o 
diálogo e procurar un entendemento a toda costa, 
privilexiando as instáncias parlamentárias". 

concretas e nos intereses dos cidadáns. Na nosa 
opinión, as transformacións da socidade son posibeis 
cando as persoas afectadas tomen os seus asuntos 
nas proprias mans e cando participan conscientemente 
nas discusións necesárias". + 



A ENCRUCILLADA ITALIANA 

Umberto Bossi, 
líder da Liga Norte 

'O estado está en mans duns 
partidos que saquearon o país' 

O vindeiro domingo hai eleicións municipais na ltália. 
Sumido o país nun auténtico terremoto político, esta é a 
primeira consulta eleitoral despois dos cámbios do último 
ano. O líder máis característico da Liga Norte contestaba 
hai poucas semanas ao cuestionário de Der Spiegel. 

A maioria dos habitantes do 
Sul non pensa renunciar á uni
dade estatal, nen queren nada 
co federalismo da Liga Norte. 

Vostede está a talar cun home 
que no Norte da ltália ten ao seu 
redor perto do 80% da povoación. 
Non nos podemos deixar forzar 
polas decisións do Sul nen por un
has conceicións sobre a organiza
ción do estado que van diametral
mente en contra das nosas. Se o 
sul nos esixe que nos pleguemos 
á sua vontade, entón chegarase á 
confrontación, e con iso, necesa
riamente, tamén á secesión . Po
rén, nós queremos evitalo e que
remos facer un plebiscito para co
ñecer a opinión de todos. 

O seu proxecto de tripla divi
sión federal cría tensións que 
poderian conducir ao enfrenta
mento no país, como agora na 
lugoslávia? 

Non creo que haxa ese perigo na 
ltália. Ao cabo hai que recoñecer 
de vez que non é a Liga a que 
quer dividir itália, senón que hai 
tempo que o noso país está dividi
do por motivos históricos e socioe
conómicos. Cuarenta anos de do
m í nio duns partidos agravaron a 
dupla partición do país, porque Ro
ma fixo que o Sul dependa com
pletamente dos fondos estatais. 

Daquela, que formación ha ter 
a República do Norte, a que 
queren vostede e os seus parti
dários? 

A República do Norte é unha gra11-
de rexión, non un estado indepern
dente. Esta gran rexión denominá
mola República, como provoca
ción, porque a Res publica latina 
sigifica que se trata dunha cousa 
que pertence a todos. O estado 
italiano, tal como agora está cons
truido, pertence a unha clase polí-

tica que saqueou aos italianos. 
Neste momento, o estado está 
nas mans dunha cava de ladróns. 

O sistema italiano, que funcio
nou imperturbábel ao longo de 
cuarenta anos, coas suas defi
ciéncias, corrupcións e a eco
nomía proteccinista, que cám
bios esenciais sofreu? 

Con toda modéstia, sen nós as 
mudanzas non serian posíbeis. A 
Liga fixo cair a Andreotti impedin
do que fose presidente da Repú
blica; tamén evitou que no seu lu
gar fose eleito Forlaniu e que Bet
tino Craxi saise primeiro ministro. 

Que importáncia ten para vos
tede a unidade do país? Foi un 
erro histórico a unión estatal 
italiana criada no XIX? 

Contra a unidade da ltália nada 
ternos que dicer. O xeito como se 
fixo foi o erro: ltália naceu como 
estado centralista. Só que difícil
mente se podía evitar. O estado 
unitário do XIX era unha monar
quia e a monarquía, por natureza, 
ten unha organización centralista. 
Trátase de mellorar o producto 
que nos legou a história. 

E vostede que se sinte, en pri
meiro lugar, lombardo ou ita
liano? 

Ambas e duas causas. Son italia
no e 11acin na Lombardia. O noso 
gran herdo cultural transmítese 
atraveso da llíngua italiana, atra
vés da obra do Dante, Petrarca, 
Bocaccio .. . O idioma italiano é 
oompletamente irrenunciábel, co
rresponde' ao aspecto básico ra
donral da 11osa identidade. O dia-

11ec1i:o, 1en tmques,. está mais perta 
da língua do corazón, correspon
de á nasa eséncia afectiva. [Bossi 
é autor dun proxecto de diccioná
rio llombardo]. • 

r---------------------------------------------------------------------------------·----

Sergio Salvi 
'É realista pensar 
nunha ltália dividida en tres estados' 

Profesor de Socioloxia Política, autor 
dunha manchea de traballos sobre as 
nacións sen estado como As nacións 
proibidas, As línguas fanadas (un 
estudo das minorias lingüísticas na 
ltália) ou A desunión soviética sobre 
os nacionalismos na antiga URSS, 
Sergio Salvi participou recentemente 
no congreso da 1 í ngua gal ego-

portuguesa organizado poi a AGAL.. 
Salvi está convencido de que o 
fracado de Maastricht vai conducir a 
unha revisión do mapa europeu do 
que non vai quedar atrás ltália "porque 
os Estados criáronse con divisións 
arbitrárias e con critérios históricos e 
dinásticos que non recoñecian a 
diferéncia das nacionalidades". 

• XAN CARBALLA 

Hai unha hipótese real de rup
tura do estado italiano? 

A situación italiana ten algo de 
comédia. No 1960 nace o movi
mento nacionalista en Friuli , na 
Occitánia e noutros lugares. 

Nunha certa altura, e é outra ca
racterística bufa italiana, nace a 
Liga Veneta, talando dunha na
ción véneta; igual sucede cos 
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lombardos, e Umberto Bossi cria 
a Liga Lombarda; os piamonte
ses a Liga Piamontesa, ... As Li
gas teñen un certo éxito eleitoral 
e comezan a agruparse nas Li
gas do Norde ; Bossi decátase 
que non se trata de facer peque
nos movimentos nacionalistas e 
dá o salto á reivindicación econó
mica. Di entón que non lle intere
sa o problema da língua ou da 
nación senón do Estado italiano, 
coa idea de que unha parte dese 
estado mantén á outra através 
de Roma: o Norte mantendo ao 
Sul. Desa idea nace a revolta fis
cal e outras accións impulsadas 
polas Ligas do Norte. 

Na ltália falouse sempre da 
cuestión meridional. A tese de 
Gramsci e dos marxistas era que 
a unidade de ltália nacía dun blo
ca de intereses da burguesía in
dustrial do norde cos grandes 
proprietários latifundiários do sul, 
que facian unha unión fornecen
do o Sul a grande masa obreira 
do Norte. Despois da 11 Guerra 
Mundial, a igrexa católica inter
vén con forza en política, através 
da Democrácia Cristiana que se 
converte en partido maioritário e 
pasa a dirixir o estado, superan
do á vella clase dirixente liberal e 
leiga que entra en parte na De
mocrácia Cristiana. Eles coman
dan a idea da nación italiana 
apresentando a relixión católica 
como un dos elementos constitu
tivos da mesma. Pola outra ban
da os comunistas, que eran fede
ralistas e estaban en favor dunha 
Unión de Repúblicas Socialistas 
de ltália, talando de Norte, Cen
tro, Sur, Sicília e Sardigna, e ta
lando do direito de autodetermi
nación do Tirol meridional e da 
Eslovénia italiana, supetamente 
mudan de posición e mercé ao 
patriotismo da guerra pasan a 
defender o unitarismo do estado 
italiano con mínimas concesio
nes autonómicas para as re
xións. Aquela posición federalista 
tiña durado desde o congreso 
clandestino de Alemánia , no 
1923 , até que foi abolido no 
1946. Nese contexto pol ítico me
drou a idea de que a riqueza do 
norte dilapidase coa corrupción 
do estado e o mantimento sub
vencionado a fondo perdido da 
economía asistencial do sul. 

E con esa situación hai proba
bilidades de ruptura do estado 
unitário? 

É moi probábel que as Ligas do 
Norde que poderiamos chamar 
subnacionais influan nesa dire
ción . Na ltália Septentrional, on
de se ubica o 50% da povoación 
e a meirande parte da riqueza, 
as Ligas medran a sua influén
cia , e só de aí pode chegar a 
ruptura do estado italiano centra
lista. Se falamos dos problemas 
realmente nacionais, sumando a 
povoación sarda, eslovena, sulti
rolesa nu valdostana, apenas 
chegamos a un 4% do total de 
povoación pertencentes a mino
rías nacionais. Todo isto, coinci
dindo coa crise do sistema de 
partidos , debuxa un panorama 
con domínio no Sul e na Sicília 
da Democrácia Cristiana, no cen
tro, Roma, do PDS (sucesor do 
PCI) e no norte as Ligas. Da Ita
lia unha e indivisíbel pódese pa
sar a unha ltália trina e divisíbel , 
cun primeiro paso de federación 
e coido que a seguir separación. 

Mosaico de línguas 

A apariéncia é que a unidade 
lingüística italiana é completa. 

'O italiano entra 
definitivamente nos 
anos 50 e 60 por 
toda a península. 
A televisión é 
o grande veículo 
da italianización". 

pero iso non se corresponde 
coa realidade. 

ltália pode ser tres cousas: unha 
expresión xeográfica (península 
desde os Alpes ao mar); un esta
do ou unha nación. Sendo ltália 
unha nación debia haber unha só 
língua. O primeiro estado italiano 
é de 1861, ou sexa que ten só 
132 anos, e debia estar fundado 
sobre unha nación precedente 
unificada cunha só língua comun. 
A situación da península italiana 
non é producto dunha reconquis
ta, agás no caso da Sicília. No 
momento da constitución do esta
do non podemos falar dunha úni
ca língua senón dunha chea de 
línguas italianas. Deuse historica
mente un proceso de reagrega
ción que ten a sua primeira data 
fundamental no século XIII. 

No XIII o dialecto da Alta ltália 
perde unha série de característi
cas lingüísticas (a forma sigmáti
ca, palatalizacións,. .. ); nese mo
mento Calábria meridional, Sicí
lia ocidental e Salento pasan do 
grego ao italiano e o dialecto tos
cano irrádiase por toda a penín
sula como predominante, non 
tanto por imposición política co
mo pola influéncia da literatura 
(Dante, Petrarca, Bocaccio e ou
tros). O poder político en toda a 
península asume espontanea
mente a língua toscana, que se 
converte en língua estándar, pé
sie a que se manteñen na língua 
talada enormes diferéncias e di
ficuldades de entendimento entre 
os distintos dialectos. 

No século XVI existe unha elabo
ración teórica dos escritores de 
toda a península que normaliza o 
toscano e estandarízao con pe
quenos cámbios. Pero só a clase 
culta e a cancillería política utiliza 
este italiano, que sementes é ta
lado e entendido pola povoación 
de Toscana e Roma. O resto de 
ltália non o entende. 

En que falan? 

No que nós chamamos os dialec
tos, no seu romance local. A es
cola, a televisión e a unificación 
italiana esvairon esa diferéncia e 
ese descoñecimento. Porén, ho
xe a base do italiano convencio
nal en moitas rexións da penín
sula están cheas de expresións 

'Nun princípio 
os nacionalistas 
sardos non unian a 
reivindicación 
nacional coa 
lingüística". 

deses dialectos locais. Despois 
hai casos diferentes como o do 
Friuli ou de Sardigna con línguas 
diferenciadas, que se foi resol
vendo historicamente cun estatu
to actual de escasa preséncia 
nos meios de comunicación ou 
na educación. Como tamén hai 
problemas con minorías nas fron
teiras, no Tirol, na zona eslovena 
de Trieste, etc ... 

Existe escola italiana en todo o 
país pero coexisten vários mode
los de educación bilíngue. Nas 
escalas valdostanas o sistema é 
paritário teoricamente (metade 
italiano e metade francés), pero 
na práctica case todo é italiano e 
no Trieste hai separación de es
calas , eslovana e italiana. En 
Sardigna, sen embargo, só hai 
escala italiana. A Constitución 
italiana, no seu artigo sexto, fala 
de minorias lingüísticas e prome
te todo o apoio do estado para 
os idiomas minorizados, pero 
cóidase de non nomear cales 
son estas línguas coque se des
compromete de todo apoio ou 
faino discrecional. 

Língua e política 

Cales desas minorias lingüísti
cas conseguiron erguer movi
mentos políticos nacionais? 

No 1921 naceu en Sardigna un 
partido autonomiasta e federalis
ta, o Partido Sardo de Acción , 
que proclama a necesidade dun
ha república federal sarda, inte
grada nunha federación italiana. 
Tamén dentro deste partido ha
bía unha minoria independentis
ta. Pero os nacionalistas sardos 
non ligan a língua ao seu nacio
nalismo, apesar de que cando se 
funda un 90%. dos habitantes da 
illa talaban sardo e existe unha 
escrita sarda, anterior como es
tándar á criación da koiné italia
na. Nos anos 50 si se decatan do 
perigo da penetración do italiano 
e a desaparición do sardo e co
meza a entrar a língua na reivin
dicación nacionalista. Todo isto 
pésie a estar divididos en duas 
grandes correntes de normaliza
ción entre o Norte e o Sul da illa, 
unha máis histórica e outra máis 
reivindicadora do sardo coloquial 
actual, por explicalo en duas pin
celadas . Hoxe o mapa político 
sardo é máis complexo e hai ou
tros movimentos políticos máis 
radicais, como Su Populu Sardu 1 

ou Democrácia Proletária Sarda. 

Como é historicamente o siste
ma de imposición do italiano? 

O sistema de imposición do italia
no é ridículo en comparación co 
francés por exemplo , que se 
apoia en toda a forza do estado. 
En 1789 a república proclama o 
francés língua única e uns anos 
despois unha grande porcentaxe 
coñece xa o francés. En 1861, 
primeiro momento unitário da ltá
lia, só o 2,5% dos italianos coñe
cen a língua italiana, trinta anos 
despois ainda o 70% dos italia
nos son analfabetos e non poden 
falar italiano. Só unha pequena 
parte dos mestres e educadores 
italianos coñecen o italiano. A 
imposición do italiano entra lenta
mente co servizo militar e co sis
tema escolar, pero sempre pouco 
e mal. A primeira unificación real 
do italiano, cando realmente se 
entende, ainda que non se fale 
correctamente, é desde os anos 
50 e 60 -hai trinta anos!!- coa pe
netración masiva da televisión. A 
televisión é o grande veículo de 
italianización da ltália. • 

· ----- · ------------------------------------------------------------------~--------------

TOD·O VALIA CONTRA 
OS COMUNISTAS 

Gmv ANNI GIACOPUZZI 

Os Servizos Secretos na ltália tiveron unha constante presenza nos 
acontecimentos políticos da postguerra. Non existe episódio relevante, 
séxa no ámbito estrictamente político sexa en feítos da índole económi
ca, onde a longa man da espionaxe non estiver presente. Para o soció
logo Giuseppe de Lutis, autor do libro "História dos Servizos Secretos 
na ltália", os motivos son bastante claros: "ltália e o país que padeceu 
as formas máis diversas de subversión e terrorismo: terrorismo negro e 
vermello; golpismo, criminalidade con intereses financeiros e políticos". 

Neste contexto, nos últimos trinta anos, todas as investigacións xudi
ciais sobre as masacres e tentativas golpistas foron saboteadas polos 
Servizos Secretos. 

Se esta sabotaxe se desenrolou nun período de tempo tan longo e cun
ha actividade onde sempre estivo presente o xefe dos Servizos Secre
tos, é que evidentemente existía unha coeréncia interna, unha liña polí
tica; existen ordes superiores. 

Todo isto foi posíbel pola situación específica italiana, unha nación co 
Partido Comunista máis forte do Ocidente, unha nación no centro do Me
diterráneo, nunha zona definida tamén como o "ventre fraco da OTAN". 

Sen embargo, coa caída do muro de Berlín, tamén nos Servizos de ln
telixéncia se desatou unha batalla interna que empezou co clamor do 
"Caso Gladio" até alcanzar ao pé de vento de informacións das últimas 
semanas con hipóteses de golpe, 
sucesivas destitucións de altos 
mandos do Exército que determina- - - - - - - - - -
ron tamén a dimisión do mesmo xe
fe do Estado Maior, xenerrtl Goffer
do Canino e descobrimento de des
viacións de fundos económicos por 
parte de dirixentes da lntelixéncia. 

Estes enfrentamentos son o para
digma da crise de identidade dun 
aparato do Estado que debe definir 
o seu papel. 

A situación actual manifesta as 
contradicións que nos anos pasa
dos os Servizos de Información 
mantiñan dormidas ou polo menos 
relativizadas polo papel supremo 
de enfrentarse ao inimigo ideolóxi-

'A sociedade civil 
quer saber 

por que un dos 
sete países máis 

industrializados do 
mundo tivo unha 

soberania limitada" 

co e político representado polo blo- . . . 
co do Leste. As diversas reformas que caracterizaron os Serv1zos Italia
nos desde 1949 deixaron imóbil non só a sua filosofia de actuación, 
moitas veces en contradición clara coa Constitución do Estado, senón 
tamén con grande parte dos mismos axentes secretos. 

O sociólogo Giuseppe de Lutis é tallante sobre est~ argum.e~to: "Ain?a 
que non estexan directamente relacionados con fe1tos dehct1vos, exis
ten ainda personaxes no Servizos Secretos Italianos que traba.llan de~
de antes do 1965. Estes axentes estiveron formados cunha 1deolox1a 
anticomunista, e aparte do seu anacronismo profisional son potenciais 
fontes de chantaxes e de poder. A experiéncia do pasado debería axu
darnos neste sentido. 

Ainda que se anunciou a eliminación da situación de nep~ti~~o, corrup
ción através da substitución de trescentos axentes, os ep1sod1os destes 
últi~os seis meses tan pensar que se de reforma se trata non será cer
tamente radical. 

EXTRATÉXIA DA TENSIÓN 

Explosión de bombas indiscriminadas sen nengun obxectivo que provo
caron en Floréncia Milán e Roma oito mortos, na liña coa "estratéxia da 
tensión" dos anos 'setenta; polémicas relativas a Tangentopoli (cidade 
das comisións ilegais) ; acusacións xudiciais contra Giulio Andre<?~i que 
o ligan coa mafia; culebrón de Donatella Dir Rosa, muller dun of1c1al .d? 
Exército segundo a cal se teria planeado un golpe de estado coa part1c1-
pación de diversos oficiais, entre os cales estana o coronel Mont1cone, 
xefe dos Carpos Especiais de Intervención Rápida, e apareceria tamén 
o nome do neofascista Gianni Nardi, que oficialmente morrera en Palma 
de Mallorca en 1976; tráficos de armas polos que se ven investigados 
altos mandos do Exército ... 

Estes son alguns dos episódios que se inseriron na dinámica política, it~
liana nestes últimos meses. Está claro que as forzas e os poderes fact1-
cos que están actuando son diversos, ainda que non clarament~ identifi
cados. Unha actuación que aponta a lobbies que utilizan esta mistura de 
episódios para mover nunha direcci?n ~u n?~tra o~. equilíbrio~ p~líticos 
dun país que atravesa un profundo cambio soc10-pollt1co e economice. 

A sociedade civil italiana reclama desde hai demasiados anos: saber por 
que nun país que é definido como un dos sete máis industrializados do 
mundo tiveron unha "soberanía limitada" non só nas relacións internacio
nais senón tamén no desenrolo mesmo da sua vida política e social. 

Pero a chamada "Nova Orde Mundial" non parece favorecer esta posibili
dade de búsqueda da verdade histórica que de feito está estreitamente li
gada coa natureza da democrácia como nos a coñecimos deica agora.• 

G10VAl\l\ I G1AcorL·zz1 é xornalista e escritor italiano 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Nescafé, puro de 
Colómbia, das terras do 
café. Son expresións da 
cálida e dóce 
publicidade desta 
multinacional. Un 
anúncio que se publica 
páxina por páxina 
cunhas declaracións de 
Violeta Chamorro, 
presidenta de 
Nicarágua, quen 
exclama: "non se 
preocupen que vai subir 
o café". Mensaxe 
tranquilizadora para os 
nicas que marren de 
fame, como os 

• colombianos, porque as 
multinacionais levan 
vinte anos sen lle subir o 
prezo do café aos 
países produtores. Non 
son bons momentos 
para os labregos dos 
cafetais. 

Citroen convidou cen 
diários de todo o Estado 
a visitaren Hong Kong e 
Tailándia para lles 
informar dos planos de 
expansión da empresa 
na Ásia. No meio da 
peregrinación de 
reporteiros, un dos 
principais periódicos 
galegas preferiu 
representarse ca seu 
administrador. Miguel A. 
Aguilar chamara no 72 
Síndrome de China aos 
ciumes dos empresários 
de xornais que se 
apontaban a viaxar no 
sítio dos xornalistas. O 
síndrome chega por fin á 
sección de 
contabilidade. 

Galicia caliclacle, 
repica a campaña 
comercial da Xunta. 
Seguindo este exemplo, 
embotelladores e 
conserveiros anímanse 
a incorporarás suas 

CABEZAS TAPADAS 
XOSÉ CID CABIDO 

Esoutro día, nun bar de barato e formica e serralla e Antena 3 
a morrer de volume, escoiteille dicir a un capataz: ¿Por que 
non poñen os nomes dos contrabandistas no periódico? O ca
pataz, coas súas botas altas de goma e a súa cabrona postura 
marela ou presindical, tiña por unha vez toda a razón do mun
do no bandullo (os capataces pensan co bandullo). 

Mais non está claro que a prensa renuncie a dar o nome enteiro 
se llo facilitan os responsables da seguridade do Estado (obsérve
se con que astucia escaqueo dicir Nación para referirme ó con
xunto das nacións vinculadas pola forza do centralismo español). 
Na prensa, con frecuencia alarmante, atopan as disposicións dos 
Ricos e dos Políticos unha excelente acollida. Directores e grande 
parte da tropa xornalista son propensos a mentir o que faga falta 
con tal de favorecer a Ver.s-ión do jobierno, ou de calquera poder 
fáctico. Pero tamén é cetto que na prensa hai tendencia a largar, 
mesmo ás veces máis da conta, se é preciso inventado para re
dondear cifras de mortos ou calquera outro detalle secundario. 
Así é que a Prensa Chunga en xeral, salvo contraorde expresa, 
prefire sacar un nome enteiro e non catro iniciais sen significado. 

Todo isto vén a conto dos Cabezas Rapadas . ¿Quen son os 
Cabezas Rapadas? ¿Son os que matan estranxeiros e andan a 
mallar na xente polas rúas para facer propaganda do seu idea
rio nazifascistasasino? Ternos o racismo, Hitler, o xenocidio, a 
Segunda Guerra Mundial, millóns de mortos. ¿Que fai a pas
ma?: pasmar. ¿Por que no se dan a coñecer os nomes dos Ca
bezas Rapadas? Do narcotráfico sabemos polo menos o nome 
dalgún cabecilla gracias ó proceso Nécora, pero ¿que se sabe 
dos cabecillas dos Cabezas rapadas? Unha foto policial de <lúas 
navallas e unhas cadeas, tralas detencións de Madrid e Valen
cia. O PSOE fai o longuis, difumina, tapa, sácalle importancia: 
unha <lucia deferidos, nada, cousa de rapaces. 

O Fascismo é filio do Capitalismo en crise. Dixo Anguita. 
Os tempos dourados para a esquerda en Europa xa pasaron.• 

Por que non 
Bebeto 
en galega? 

Ante o anúncio que nestes dias 
se está a emitir na RTVG refe
rente á campaña de loita contra 
a droga, coa colaboración do xo
gador do RCD da Coruña, Bebe
to, e respaldada pola Consellaria 
de Sanidade e unha firma co
mercial, os Equipos de Normali
zación do Galega dos Institutos 
da cidade da Coruña queremos 
transmitirlle a nosa surpresa e 
desencanto polo enfoque do 
mesmo no aspecto lingüístico 
que, nos tempos que corren, 

merecia outro tratamento. 

Pensamos que os responsábeis 
da campaña pu-
blicitária non só 
amasan unha Q · 
grande falta de ue maior 
tacto e de sen- reclamo que 
sibilidade lin- ouvir 8 própria 
güística, senon 
q u e , m es m o fala de 
desde o ponto 
de vista comer
cial, está erra
do. Erra ao non 
estar íntegra
mente en gale
ga. Que maior 
reclamo que ou-
vir a própria tala 

Bebeto, 
o seu fermoso 
galego
portugués. 

de Bebeto, o seu fermoso gale
ga-portugués? Ao fin e ao cabo, 

aparte das suas cualidades fut
bolísticas e humanas, foi o seu 
engado expresivo o que engaio
lou á ''torcida" galega. 

Non resultaria máis natural, e 
publicitariamente máis lóxico, 
escoitar a Bebeto na sua própria 
língua dicendo "Faio o mais difí
cil. Pasa das drogas", cando o 
público ao que vai dirixido se 
identifica profundamente co seu 
modo de expresarse?• · 

EQUIPO DE NORMAI.IZACION DO 
G.ALEGO DOS INSTITUTOS DE 
ENSINO MÉDIO DA CORUÑA 

O erro de Beiras 
Dirixome novamente a vostedes 
desde a Delegación do Opus 
Dei, esta vez para tentar corre
xir o erro no que incorre, neste 
caso, o profesor Beiras nas 
suas declaracións ao seu xornal 
o pasado 11 de Novembro. 

O erro do profesor Beiras é atri
buirlle ao Opus, Dei intencionali
dade política. E 
ben coñecido e 
reiterado -e 
asi se recolle Pedimos ao 
en todos os do- profesor 
cumentos perti- Beiras que 
nentes- que o 
Opus Dei é un- respeite a 
ha Prelatura da 
lgrexa Católica nosa 
que semente identidade 
ten fins espiri-
tuais e apostóli- como 
cos. En absolu- institución. 
to ten nengun 
fin doutra orden 
e moito menos 
política. Neste senso pode 
acougar o profesor Beiras: non 
fará o Opus Dei esa función po
lítica que lle atribue. Nen esa, 
nen nengunha outra. 

Si pedimos ao profesor Beiras 
que respeite a nosa identidade 
como institución sen atribuirnos 
fins falsos. Reiteramos, unha 
vez máis, a plena liberdade de 
cada membro do Opus Dei nas 
suas opcións persoais -so
ciais, políticas, etc.- e, xa que 
logo, a sua plena exclusiva res
ponsabilidade. 

Paréceme que o líder do BNG 
ten información dabondo como 
para non ter que acudir a dados 
falsos á hora de facer a análise 
política.+ 

XOSÉ MARIA RoMAN 
(DELEGACION DO OPUS Dl:.'1) 

Fraga, un 
precipitado xuiz 

Fai poucos dias morreu na Gali
za unha persoa do pobo, nai de 
familia, que gañaba a vida ven
dendo peixe. Foi unha marte 
violenta, dramática, despropor
cionada. 

O acontecimento creo que é moi 
grave e presta-
s e a diversas 
consideracións Estas 
como estas: 

consideracións 
1.- O Presi-
dente do poder revelan a 
executivo gale- concepción 
go pasou de-
seguida a inva- que sobre a 
dir o terreo do orde pública 
poder xudicial, 
contraviñendo posee O 
i n c r i b 1 eme n te governo. 
as normas bá-
sicas do xogo 
democrático 
moderno a partires de Montes
q u ieu . O señor Fraga lribarne 
xuzgou o caso , delimitou cir 
cunstancias e repartiu respon
sabilidades, moi poucas horas 
despois do sucedido. 

2.- Na distribución presidencial, 
a víctima e os seus compañeiros 
son culpábeis. O autor do homi
cidio actúa casi como un héroe e 
es inocente. E sintomático que o 
naso presidente colocase de en
trada non ao lado do pobo iner
me, senon ao lado do brazo ar
mado do poder autonómico. 

3.- O motivo aducido basease 
en que quen dispara o tiro mortal 
actua na lexítima defensa. Pero 
os moralistas de calquer escala 
enseñan que os resortes de de
fensa lexítima carecen e toda 
xustificación ética, se non guar
dan unha proporción elemental , 
que é lamentabelmente o que 
sucedeu en Vilagarcia. Se se 
aceptase o criterio do señor Fra
ga, os policías disfrutarian de li
cencia indiscriminada para matar 
ante calquer manifestación tu
multuosa ou quente, como suce
deu fai alguns anos en Vitoria ... 

4.- Pero non só a ética e o senti
do comun volven a espalda ao 
autoritarismo visceral e a precipi
tación de Fraga. Foi sobre todo o 
poder xudicial --0 único dictami
nado, na democracia, para dicta
minar quen os contradixo, ao or
dear o ingreso na prisión do axen
te policial que apretou o gatillo. 

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Resposta do SUP precisos, nos que nos primeiros que a Policia Española, desgra- tos governantes estabelecen , 

momentos qpinaba por eles o co- ciadamente, de vítimas entende e apesar do que ás veces nos des-

ante o suceso razón de familiar, amigo ou coñe- sofre moito, e bordan as situacións. 
cido e non o desenrolo da reali- que nengunha 

de Vilagarcia 
dade dos feitos, lapidaran a de- das circunstan- 3.- O semanário "A Nosa Terra" 
tensa, tanto legal como ante a cias na que o ar- O semanário de data 4-11-1993, publica unha 
opinión pública, do compañeiro tigo 406 do Códi- versión inexacta e ambígua que 
implicado, segando toda espe- go Penal mencio- A Nosa Terra non contribue para nada a infor-

Despois das tormentas informati- ranza para el, de ser el autor dun na para calificar publica unha mar, semente cuestiona as ver-
vas discriminatoórias, referidas desgraciado accidente, que á o asasi nato se sións oficiais aterecidas, e limíta-
ao lamentábel suceso que prota- marxe da sua condena ou abso- pode transladar a versión se a estabelecer o seu veredicto, 
gonizaron dias atrás as vendedo- lución, lamentará toda a sua vida. este caso, unica- inexacta e incluso relata o autor nunha pai-
ras do peixe do mercado de Vila- mente o ponto saxe que "o policia rematou de 
xoán (Pontevedra) e membros da 2.- As opinións vertidas polo 2º, pero no senti- ambigua que bala no chan á vítima, despois dEJ 
Unidade da Policia Adscrita á Bloque Nacionalista Galega, refe- do inverso, quer non contribue entrar a culatazos de pistola". E 
Xunta de Galiza, no que desgra- rentes a este caso, tildado de dicer, é o prezo lamentábel e penoso que unha 
ciadamente resultou marta a ven- asasinato cos dados coñecidos, máis baixo dun para nada sociedade pacífica e sosegada 
dedora Rosa Diz, o Sindicato de parécenos dunha frivolidade e servidor público a informar. como a galega cante con meios 
Policía de Galiza desexa pontua- descoñecimento supino, sobreto- con tanta respon- informativos deste calado. Anún-
lizar as seguintes cuestións: do en boca de quen representa a sabilidade; é a cia a destempo que Galiza non 

case a cuarta parte da povoación recompensa a un ten Policia Autónoma, ainda que 
1 .- A parcialidade con que al- galega. Cremas que a sua euforia labor desagradá- se deberia reflexionar, se os ga-
guns meios de comunicación au- desbordante obedece a un ánimo bel e nunca estimado e a prome- legos senten o desexo insostíbel 
diovisuais trataron o asunto, ofe- excesivamente paternalista cara sa feita a todos os cidadáns por desta forza própria, porque se é 
recendo os seus espazos a acu- algunhas vítimas en detrimento velar polo cumprimento das nor- asi, nunca o demostraron masi-

1 sadores descoordenados e im- doutras. Recordamo ao Sr. Beiras mas que os seus lexitimos e elei- vamente, permanecendo indife-
1 

L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A ALDEA G LOBA L[_0~ 

LORENA GONZALO 

NANINA SANTOS 

Americano, alto, atractivo, arrogante, con experiéncia de mari
ne do exército USA, sofre "corte fatal " (de pene) a mans da sua 
muller. 

O xurado de Manassas (Estado de Virxínia) composto para a 
ocasión por nove mulleres e tres homes sentenciou que non 
existira a violación que ela aducira para seccionar "o membro" 
do seu baril marido. 

~~~ fJE..tl !\ TAUA 
MÍNfMR 

El , ao que reimplantaron con éxito o pene, dixo que o 23 de 
Xuño famoso mantiveron relacións sexuais de mútuo acordo. 
Apoiados nisto, e seguramente tamén que no Estado de Virxí
nia non hai "violación no matrimónio", o xurado absolveuno 
de tal acusación. 

Ela, só perante a xustiza, enfrenta unha acusación de "feridas 
perpetradas de xeito malicio o" que lle poden custar até 20 
anos de cárc re , case que o soño americano que perseguía 
d de que chegou de Caracas. 

Por qu non dixo ela que o corte de pene fora unha experién
ía libidino a, (e rtamente ameazante, non se pode ocultar), pa-

ra a cuéncia de paixón e amor mutuamente consentidas? 

Tantí ima mull r s (di tinta da nove que formaron aquel xu
rado nrenderian símbolo e sinal. Maximamente logo de afir
mar ela que el nunca foí tenro comigo '. • 

5.- Estas consideracións reve
lan claramente a concepción 
que sobre o orden público e a 
autoridade posee un Goberno 
que en sí mesmo parece estar 
mucho máis próximo ao totalita
rismo e a autarquía que a auten
tica e real democracia. 

6.- Podría confirmar esta impre
sión a desconcertante postura 
dos medios de comunicación, non 
só dos vinculados ao poder exe
cutivo senon tamén outros. Salvo 
honrosas excepcións, esquivaron 
unha crítica valente e unha toma 
de postura ante a opinión pública. 
¿Para cando a reservan?+ 

EDElMIRO RODRIGUEZ LoMBA 
(VIGO 

Non 
ao pacto social 

Neste caótico momento de des
mantelam ento industrial, paro 
esmagador e crecente, no que a 
sociedade se configura insolida
riamente, acentuando as desi
gualdades de clase, o governo 

do estado pretende afondar o 
expólio económico, e social , que 
como sempre 
recairá sobre a 
masa máis des
protexida da so
ciedade: os tra
balladores e as 
capas popula
res, a medio 
das medidas 

É hora de 
participar e 
mobilizarse. 

contidas no que eles ch ama -
ro n o pacto social. 

StNR 
' MUllHR 
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Queren abaratar os despedi
mentos , recortaron as presta
cións sociais até límites vergo
ñentos, conxelan os salários e, 
non contentos con estas polít i
cas sangrantes, decretan a mo
bilidade xeográfica e funcional. 

Os CMTG consideramos inad
misíbeis estas medidas e insta
mos a todos os mozos e mozas 
a que non permitan estes ultra
xes por parte do governo fascis-

víTOR T1zóN 

ta do estado. É hora de partici
par e mobilizarse contra esta 
barbárie decimonónica e de
mostrar ao PSOE e a sua socie
dade escravista das multinacio
nais que neste país-Galiza moi
tas persoas dignas loitaremos 
por manter os direitos adquiri
dos durante outras décadas, e 
por conquerir neutras mellaras 
ás que xamais renunciaremos. 

Que diria o seu dirixente Pablo 
Iglesias se soubese todas as abe
rracións ultraconservadoras dos 
seus "compañeiros" de partido?• 

COLECTIVOS DA 
MOCIDADE T RABALLADORA 

(CXTG-IN) 

Ronseltz: 
Dreams' factory 
Prezado amigo e co-ideano Pe
dro Barreiro: Os teus poucos 
anos facúltanse para desfremar 
contra tododiós . Nós tamén fo
rnas mozos (agora menos), sen 
embargo iso non quita que a ico
noclástica se realice cun certo ri
gor. Sobretodo tendo en canta 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
rentes ante o modelo escollido. da intervención policial non son sións á política que en matéria de que é bastante, sobretodo na má 

produto da represión sancionado- seguridade pública está aplicando planificación dos servizos e limitá-
Acusa neste artigo ao SUP de ra, senón dunha agresión física a Xunta de Galiza, eremos que re- ronse a comunicar aos membros 
inexacto na sua versión e vee- aos axentes actuantes por un in- sulta obsoleta e ineficaz, tanto po- do Grupo a continuidade do siste-
mente na defensa do policia. lne- determinado número de exalta- lo sistema escollido, como pala ma de traballo como gardiáns de 
xactos porque segundo este dos, como reflecten as constu- estrutura, desenrolo e obxectivos. apoio dos vixiantes e inspectores 
meio, e textualmente, só ten vali- sións e raspóns no seu carpo. Cremas que os feitos como os da Consellaria, pero máis afinca-
dez e credibilidade a versión ofe- acontecidos, deberian reconducir damente, se cabe.+ 
recida por alguns viciños de Vila- Compartimos asimesmo o critério as directrices impostas e tratar de 
xoán implicados no feito ou tu- do autor en canto á función das aterecer aos cidadáns os servizos EMII10 CELEmO GoNZALEZ 
multo. Vehemente, porque manti- armas, ainda que debemos candi- po-los que pagan. ( SECRETAIUO DE ÜHG~ZACION, 
vemos unha postura na defensa cionar o que a Policia non porte UNIDADE ADSCRITA A XUNTA. 
sólida do naso compañeiro e ain- armas a que o resto dos cidadáns Non podemos menos que aprobar SINDICATO UNIFICADO DA POLICIA) 
da ternos a esperanza de que non sexan posuidores delas, e a postura mantida polo señor Pre-
coa verdade e a imparcialidade, cando o mútuo respeito sexa o va- sidente da Xunta de Galiza neste 
triunfe o sentido comun e a xusti- lor principal da sociedade e desa- tema, demonstrando unha valen- Nota da Redacción: 
za, e se devolva a cada cal o que parezan energúmenos cuxa ban- tia política apesar do elevado cus-
se lle quitou, excepto á difunta, deira é a insubmisión a todas as to que supon tomar posición en A palabra mantelo, que este pe-
que para infortúnio de todos, nin- normas legais que o poder lexíti- contra dunha maioria que como riódico utilizou no seu editorial do 
guén pode devolvela á vida. mo estabelece e o seu obxectivo neste caso, non é posuidora de número 594, como lugar onde a 

principal sexa o desconcerto e a toda a razón. Outros cargos do vítima recebeu o disparo significa 
Cuestiona asimesmo este serna- desmembración de todo o que se- org~nigrama policial cuxo pasto mandil ou delantal en castellano, 
nário a regulamentariedade desta xa contrário aos seus postulados. lles ven grande, como pode ser o pero de nengun modo pode tra-
acción en proporción coa infrac- Xefe do Grupo de Pesca non tive- ducirse por "en el suelo" como 
ción administrativa; debemos dei- 4.- Somos contrários e asi o ron a honradez de asumir a parte pretende a nota do SUP no seu 
xar claro que as consecuencias manifestamos en todas as oca- de responsabilidade que lles toca, ponto terceiro. • 

etiquetas o nome do 
país. Pero o Ministerio 
de Industria y Comercio 
mantén outra norma: 
non se pode etiquetar 
coas palabras Galicia ou 
galega. "E ti faslle caso? 
-perguntaba un 
fabricante que saiu coa 
sua a outro que tivo que 
cambiar as etiquetas-. 
Calquer dia pediredes 
permiso para botar un 
polvo". 

.11Despois que nos 
meteron a Volkswagen e 
o video, ben nos 
poderian volver a 
Honecker", di Heiner 
Müller, dramaturgo de 
Berlin leste, o autor 
alemán máis traducido 
no mundo. 

As grandes produtoras 
de Hollywood poñen 
como condición a 
Richard Gere que en 
cada unha das suas 
películas saia ensinando 
o cu, sistema impecábel 
-din- para atraer 
público, sobretodo 
feminino. Avánzase, de 
cu, pero avánzase. E 
chis! Que non se inteire 
Woijtila. 

Repoñen nas pantallas 
Blade Runner , a 
emblemática película de 
ciéncia-ficción. Agora 

• Centro de Recepción 
e control de Alarmas 

• Sistemas de 
Seguridade Anti-roubo 
e Anti-incendios 

• Circuito pechado TV 
• Extintores 
• Portas Blindadas e 

Acourazadas 
• Caixas Fortes 
• Bunkerizacións 



preséntase como a 
"verdadeira versión do 
director" que realmente 
consiste na supresión da 
cena final. lso é todo. 
Un filme que serve para 
lembrar a estética dos 
oitenta, e na que esta 
película foi vangarda. O 
demais é simples cine 
comercial americano, 
quer dicer: unha ringleira 

, soporífera de tópicos do 
xénero policial. 

Xa está aqui a 
lexislación europea que 
incidiu positivamente na 
senténcia absolutória do 
Caso Bultó. (Como se 
lembrara dous 
independentistas 
cataláns foran 
condenados en 1977, 
pala colocación dunha 
bomba a un empresário 
e pagaron coa cadea, 
ainda que todo facia ver 
desde un princípio que a 
falta de probas era 
esmagadora e que todo 
se trataba dunha 
montaxe). Chegará o dia 
no que a lexislación 
autonómica pinte algo? 

•••••••••••••• 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

que a xuventude é unha enfer
midade que se cura cos anos. E 
digo isto porque o futuro dótanos 
de pasado, eis o acerto de Ron
seltz: que non ficou sendo un 
grupo de vanguarda, mais que 
co paso do tempo traicionou as 
suas próprias directrices progra
máticas ou desapareceu por 
simples esgotamento teórico. 

Explícome. Cando eramos máis 
novos e nos falaban daquilo que 
dicia o poeta de "cubrirase de ne
ve o voso infesto cume", nós pos
tulábamos que o poeta tiña cas
pa. Agora, cando a sensatez e o 
bon xuízo nos 
deberia levar á 
ortodóxia e in- Para facer 
terpretar a metá-
fora como que literatura de 
'1iña cañas", nós 
irnos de pesca. 

Con isto quera 
evidenciar que 
Ronseltz é un 
proxecto ultra
crónico que con 
cañas ou sen 
cañas vai de 
pesca igual. Por 
iso nos irrita 

masas non hai 
que escreber 
para albaneis, 
nen talar de 
futbol, hai que 
ter talento. 

que tras soldar a Ronseltz o sin
tagma de factoria de soños (vid. 
"O Mono da Tinta" nº 4, Inverno, 
1991) se nos achaque que, ao 
ampliar capital e converternos en 
empresa, fechásemos a sección 
na que se fabrican os soños. 

Nada máis lonxe da realidade. 
O que subxace, abofé, é o des
prezo polo traballo asalariado 
na empresa privada. Como se o 
que houbese que atinxir fose a 
fase funcionarial do escritor pa
ra, desde a sua cómoda diletán
cia, criar supostamente a obra 
de arte literária. Como Ferrin, 
como Suso de Toro. 

Nós somos proletários incansá
beis da palabra e a nasa plusva
lía xera benefícos que veñen alte-

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 

Telf. (981) 66 62 28 :~i 
Fax (981) 66 17 75 ~J 
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CONDECORADOS 
X. PIÑEmo 

Teño un coñecido que deu cunha auténtica mina de ouro ne -
tes tempos de crise: Vende diplomas de 'Masters" que nunca 
foron impartidos, en matérias de dubidosa existéncia, asinado 
por centros completamente imaxinários, a todo aquel dispo to 
a pagar uns trinta mil pesos ao contado. 

-Iso que fas é un auténtico timo -advertinlle o outro dia. 

-Non sei por qué, se hai médicos que mesmo exercen con li
cenciaturas que proceden de Cuzco ou de Cali. 

-E iso que ten que ver? 

-Ten que ver que negun deles puxo pé ali en toda a vida -
aseguroume o fulano e argumentou: Mira, machiño, a nosa é 
unha función social. Ternos que contribuir ao autoaprécio das 
xentes do país nunha hora tan crua coma esta. Cada vez que 
alguén lle pon marco a un dos nosos títulos, quedan superadas 
moitas frustracións. Por iso facemos auténtica terápia. Agora ta
mén queremos dar condecoracións, medallas como a de Caste
lao, unhas <lez mil ao ano coas debidas licéncias e a un módi
co prezo que incluiría un "pin" de regalo. E tamén ternos o 
proxecto de arranxar moitas economias só con facer que al
gunhas empresas saquen a subasta unha série de títulos nobi
liários. Nós seremos pioneiros dunha nova aristócracia· asi, 
igual que hai un condado de Fenosa, porque non criar un mar
quesado de Larsa, unha baronia de Mafriesa ou un dudado de 
Coren? Metopas, placas, medallas ... as tensións sociais acabarán 
o dia en que estexamos todos condecorados. 

Deixeimo falando das subvencións oflciais que pensaba ter ca
ra ó vindeiro exercício. Teño que levarme ben con este fulano. 
Coido que vai chegar moi lonxe. • 

rar o mercado de valores vixente. 
Seguimos fabricando soños, pero 
arriscando capital poético porque 
eremos que non se pillan as troi
tas coas bragas enxoitas. 

Tampouco concordamos coa divi
sión tripartita que se realiza do 
panorama literário. Afirmamos, e 

non cansaremos de repetilo, que 
antes de Ronseltz habia precur
sores (máis ou menos avantaxa
dos), como Carvalho Calero, Cun
queiro, C.E. Ferreiro, Novoneyra, 
Ferrín, Suso de Toro, Antón Rei
xa e outros que nen sequer paga 
a pena mencionar. Despois de 
Ronseltz haberá epígonos . 

Con esta rotundidade queremos 
deixar ben claro o que hai. Pen
samos que na ldade Média per
démos, entre outras causas ful
crais, a literariedade, quer dicer, 
o que fai que o literário sexa lite
rário. Eis o noso proxecto. 

Por iso nos fai grácia que, sen 
asentar os alicerces como é debi
do, se comece a casa polo tellado 
e precursores adiantados como 
Suso de Toro pretendan facer Li
teratura de Masas. Dicia Suso na 
apresentación de Ambuláncia que 
estaba farto de escreber para pro
fesores de galega e estudantes 
con leituras recomendadas. Que 
el procuraba co seu libro todo tipo 
de leitores e, co xénero negro, 
que, como en América, o lesen 
até os empregados das gasolinei
ras. Eu teño un amigo que traba
lla nunha e regaleille o libro máis 
que nada porque cando o seu ca
tivo chegue ao bacharelato vai 
estar no programa. 

Nunca casaremos de repetir tam
pouco que para facer Literatura 
de Masas non hai que escreber 
para albaneis, nen falar de futbol, 
nen dicer palabras fermosas co
mo pan-trigos, senón que hai que 
ter talento e estar dotados dun 
inequívoco sex-appeal. Cualida
des que atesouramos os mem
bros de Ronseltz e non sabemos 
cal ou cales se ambas as duas 
non posue Suso de Toro. 

E non me queda máis que ani
marte, xa para rematar esta omi
nosa carta, a que perseveres ne
sa Libreta de Nano que tanto pro
mete, pois precisamos epígonos 
xa que precursores ternos aban
do. Como ves, valoramos a inten
ción. E infórmote de que Ronseltz 
segue a fabricar soños e de que 
o noso próximo proxecto é facer
lle a concentración parcelária a 
Os Eidos de Novoneyra. • 

XOAN C. RODRIGUEZ 
(RONSELTZ-A COHUÑA) 

CONVOCATÓRIA DE XUNTA EXTRAORDINÁRIA DE ACCIONISTAS 

Convócase Xunta Xeral Extraordinária de Accionistas da 
Compañia mercantil Promocións Culturais Galegas, 
Sociedad.e Anónima, o Venres 10 de Decembro de 1993, 
ás 16,30, en primeira convocatória; en segunda e definiti
va, o Sábado 11 de Decembro, ás 18,00 h. no Hotel Tres 
Luces, na rua Cuba 19 de Vigo, de acordo coa seguinte 

ORDEDODIA 

Primeiro: Proxecto de diário. 
Segundo: Novas proxectos empresariais. 
Terceiro: Ampliación de capital.. 
Cuarto: Rogos e perguntas. 

Vigo, 26 de Outubro de 1993 
Asinado: Xos¡:: Frnt\Át\DEZ Pt:GA 

Cornelleiro-Delegado 
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Os cine clubes superan a crise á marxe da Administración 
O investimento da Xunta e os concellos vaise en subvencionar ás empresas privadas 
•H. VIXANDE 

Os cine clubes padecen 
na Europa unha crise 
xeralizada da que non 
é allea a Galiza. A 
influéncia da televisión, 
a dificuldade para dar 
respostas á crise e a 
falta de achegamento 
dos cine clubes ao seu 
público , son unha eiva 
á consolidación dunha 
alternativa esencial para 
formar afeizoados ao 
cine. Contodo, no 
último tempos téñense 
dado o pa o cara un 
pr e o de 
n rmalización. 

Floréncia coñeceu recentemenre 
unha reunión de codos o entes eu
ropeu relacionados co fenómeno 
audiovi ual. Ne te marco os cine 
clube , atravé do eus repre en
tame bu caron fórmula que per
m i ti en acoller e ao programa 
M édia da UE. A preten ión última 
é montar un grande circuiro alter
narivo que permira a difu ión do 
cinema non comercial que non 
traspasa a fronteiras nacionai . 

"A producións galega on uni
camente exibida aqui -comenta 
Anxo Santomil, membro da Fede
ración Galega de Cine Clube e 
a i tente ao congre o de Florén
cia. O me mo ucede ao contrário, 
o cinema de fóra apena chega ao 
no o paí ". 

Pero para que un e forza de difu-
ión da di tinta cinematografia 

europea teña un carácter erda
deiramente recíproco requíre e o 
compromi o da autoridade en 
matéria cultural. 'Aquí a con ella
ria de ultura n n ten implicación 
c cin club m mo ad ita 
c ntratar i lo de cinema a em
pre a privada que cobran cifra 
a tronómica ",di Santomil. 

Para o cineclubi mo ga lego o no-
o paí preci a dun e fo rzo de co

ordenac ión que permita realizar 
cópia para exportar, o ter un a
porte publicitário para esa expor
tación e un mecani mo de distri
bución. A xuízo de Anxo Santo
mil , a Federac ión Galega de Cine 
Clube é quen de afrontar este re
to , mais precisa dunha axuda da 
administración que non chega . A 
reciprocidade con outras cinema
tografias seria imediata. 

Cine clubes como 
alternativa 

Galiza ten un número limitado de 
cine clubes, entre 15 e 20, pero só 
12 deles funcionan con regulari
dade. " Nas vilas cumpren unha 
función elemental -asegura Santo
m il-, oferecen cinema sen máis , 
porque suplen a caréncia de salas 
comerciais de exibición". 

"Un cine clube é ou debe ser se
lectivo, alternativo á programa
ción norte-americana, que busque 
outras posibilidades en matéria 
cultural e que se dirixa a especta
dores conscentes de que queren 

ser consumidores dun cinema de 
calidade", asegura Miguel Anxo 
Fernández, unha das voces mái s 
acreditadas do cineclubismo gale
ga e tamén proprietário de sás co
merciais no Carballiño e Verin. 

Nos cine clubes o espazo para a 
participación do público non está 
á altura, aseguran Anxo Santomil 
e Miguel Anxo Femández. "Cóm
pre comezar pola base, facer talle
res de cinema para producir pelí
culas próprias no seo dos cine clu
bes", receta Anxo Santomil, que 
tamén recoñece que os cine clubes 
atópanse coa barreira do diñeiro. 

Tendéncias audiovisuais 

"Hai unha pequena recuperación 

da exibición , no que se refire ao 
cinema de consumo -explica Mi
guel An xo Fernández-, na Galiza 

'A Consellaria de 
Cultura non ten 
implicación cos 
cine clubes e 
adoita contratar 
ciclos de cinema 
a empresas 
privadas'. 

(Santo mil) 

vanse abrir sete novas salas en 
Compostela, en Ourense inaugu
ráronse outras duas recentamente. 
Cambados vai ter outro cinema. O 
vídeo está á baixa e en dous anos 
o mercado de aluguer terá desapa
recido, deixando só opción á com
pra das pelí_culas. A televisión está 
saturada de cinema de baixa cali
dade e ten moitas insercións pu
blicitárias . Isto fai que a xente 
vaia ás salas con · máis frecuéncia, 
ainda que tamén hai razóns de ti
po coxuntural, como que as multi
nacionais teñan acertado na sua 
política comercial. Hai algun as
pecto negativo, como que unha 
cadea de supermercados está lan
zando opas contra os cines de vi
las pequenas para montar as suas 
tendas". 

O panorama cinematográfico que 
describe Miguel Anxo Fernández 
é mellor que o de cinco anos atrás, 
mália a ameaza do cinema norte
americano: "O poderío das multi
nacionais é forte e ainda que se lle 
poña coto vai atopar novas fórmu
las, como facer sociedades mixtas 
ou producir as películas como as 
americanas pero rodadas por euro
peus. O continente precisa dunha 
indústria forte que contrarreste a 
presión ianqui'', afirma M.A. Fer
nández. 

Ante a incerteza do futuro apare
cen os cine clubes como formado
res de espectadores que van poder 
optar de xeito máis libre a formar 
parte dunha cultura cinamatográfi
ca de calidade. + 

Francisco Estévez, en primeiro termo, e Claudino Cosme do cine clube Lumiere consideran que a participación dos sócios na eleición de películas é fundamental no 
desenvolvimento dos cine clubes. ANXO IGLESIAS 

••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lumiere, o renacer da ave fénix 
Recuperou o cineclubismo en Vigo despois de vários anos de auséncia 
O cineclubismo vigués ven de 
espertar recentemente dun pro
longado letargo. No mes de Fe
breiro nac ía oficialmente o Cine 
Clube Lumiere, ao abeiro das in
quietudes dun pequeno grupo de 
cinéfilo que non atopaban unha 
oferta cinematográfica axeitada. 
En Maio exibíase a primeira pelí
cula e a partir daquela os ciclos 
mensuais non foron interrompi
do s: semanalmente proxéctase 
unha película. 

"Contamos cunha asisténcia de 
unhas 200 persoas á semana, e o 
número de sócios é de 1. 714 -ase
gura Francisco Estévez Alvarez, 
un dos mentores do Lumiere. O 
orzamento mensual está entre as 
300.000 e as 400.000 pesetas, de
pendendo do número de semanas 
que teña o mes, carro ou cinco". 

O Lumiere é un caso aparte, conta 
cun apoio institucional compro-

metido, a sala de cinema que pres
ta do concello, a edición de trípti
cos e carteis que subvencionan un 
número importante de pubs, o di
ñeiro que chega da concelleria de 
cultura e a coordenación con Cai
xavigo, que tamén proxecta cine
ma por fóra dos circuitos comer
ciais, fan <leste cine clube, actual
mente, un dos máis vitais e con 
máis recursos do país. 

Participación 
democrática 
"O sistema de selección das pelí
culas é bastante democrático in
dica Fran Estévez-, a direción fai 
unha preseleción en función das 
disponibilidades e os prezos, des
pois sométese a votación na mes
ma sala de exibición e escóllense 
as películas máis votadas. Conta
do sempre ten que sair unha pelí
cula clásica, unha española, al
gunha estrea e películas de éxito 

que non chegan a Vigo por falta 
de interese das salas comerciais". 

O Lumiere proxecta ampliar as 
suas actividades: "Ternos unha 
pequena videoteca, unha biblio
teca de cinema, unha fonoteca de 
bandas sonoras , puxemos en 
marcha un taller de cinema e xa 
filmamos algunha curtametraxe 
en video ... " , comenta Claudino 
Cosme, outro dos directivos do 
cine clube. 

Vigo conta cunha aventaxe á ho
ra de soster un cineclube. A dife
réncia de Compostela, a activida
de cultural da Xunta e do Conce
llo non satura de cinema a oferta 
e non abafa a sua existéncia. Asi 
o mecanismo é máis participati
vo. Na Coruña o Centro Galego 
das Artes da Imaxe cobre exibi
ción e formación e leva tempo 
intentando descentralizar as suas 
actividades para o que, quizais, 

poderia chegar a arranxos cos ci
ne-clubes. 

"É máis interesante que sexan as 
próprias asociacións culturais co
mo os cine clubes quen desen
volvan esta actividade -comenta 
Anxo Santomil-, pero non hai in
terese político de que sexa así 
porque interesa máis acaparar, 
aparecer como promotor que per
mitir que se estabeleza unha base 
social cultural máis autónoma". 

"Hai, a pesar de todo, algunha ei·
va como a auséncia de proxec
ción de películas subtituladas en 
galega. Nós estamos dispostos a 
facelo, pero non hai material" , • 
asegura Fran Estévez. Non esta
ría de máis estudar a posibilidade 
de utilización das dobraxes reali
zadas para a TVG que pésie a es
tar feíta sobre soporte vídeo, po
dían ter máis saida que a simples 
exibición pontual na televisión.+ 

.........................................................................................................................................• 
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• Celebrouse o décimo 
encontro Galeuska 

Esta fin de semana tivo lugar en 
Tarragona o X encontro de 
escritores galegos, bascos e 
cataláns que tivo como tema 
central "Os espácios naturais, 
artificiais e imaxinários na 
literatura". Pronunciaron 
conferéncias maxistrais os 
escritores Angel Lertxundi, Jordi 
Ceca e Xosé Luis Méndez Ferrin. 

Nunha rolda de prensa convocada 
tras a clausura o presidente da 
Associació d'Escriptors en 
Llengua Catalana, Vicent Llorca 
dixo que actualmente "os 
escritores son unha illa entre a 
gran trivialización e a 
chabacanería lamentábel". Miguel 
Anxo Fernán Vello, presidente da 
agrupación galega botou de 
menos unha meirande 
colaboración entre escritores e 
meios de comunicación pois que, 
sinalou, "agás excepcións hoxe 
por hoxe é difícil vivir en 
exclusiva dos direiios de autor". 

A delegación galega estivo 
formada por Uxio Novorieyra, 
Méndez Ferrin, Carlos Mella, 
Xosé Maria Alvarez Cáccamo, 
Miguel Anxo Fernán Vello, 
Bemardino Graña, Luisa Villalta, 
Xavier R. Baixeras, Ramiro 
Ponte, Alfonso Alvarez Cáccamo, 
Manuel Riveiro Loureiro, Xoán 
Ignácio Taibo, Xosé Lois Garcia, 
Xosé Porto Matalobos, Miguel 
Mato Fondo e Xosé Manuel 
Martínez Oca. + 

• Rábade Paredes 
gañou o Esquío 

Poldros de música é o título da 
obra que gañou o prémio Esquio 
que convoca cada ano a Sociedade 
Valle Inclán de Ferrol. O accésit 
do prémio foi para a obra de 
Arturo L. Regueiro Cartografias. 

Ao Esquio deste ano 
apresentáranse 51 orixinais, sendo 
preseleccionadas unha série de 
obras por parte do secretário do 
xurado, Femando Bores, un dos 
directivos da Sociedade Valle 
Inclán. Respostando ás acusacións 
de Dario Xohán Cabana sobre a 

maniuplación do xurado (ver A 
Nasa terra nº 595), Bores 
argumentou que "en todos os 
concursos literários do mundo 
faise unha selección prévia: como 
se vai someter ao xuri á tortura de 
evaluar textos sen unha mínima 
calidade literária?". Bores 
remarcou ademais que "as obras 
excluidas eran manifestamente 
malas e ninguén sabe de que 
autores se trata porque as plicas 
seguen pechadas". Bores non 
indicou porque as bases non 
sinalaban a sua responsabilidade 
individual nesa tarea de 
preselección. + 

•Festival dos Gaiteiros 

Os dias 26 a 28 de Novembro terá 
lugar en Ourense o ill Festival da 
Asociación de Gaiteiros Galegos. 
A eleición de Ourense ven dada, 
segundo os organizadores, "pola 
demanda popular dunha mostra de 
música tradicional , dado o estado 
de deterioro en que se encontra 
esta polo excesivo 
influenciamento de músicas 
foráneas no ámbito gaiteiril 
ourensán", facendo referéncia ao 
enfrentamento que manteñen coa 
liña de traballo e a actuación de 
Xosé Luis Foxo, responsábel da 
Escola de Gaitas da Deputación 
ourensán. 

Estará aberta unha exposición, "O 
gaiteiro nas artes plásticas'', dará 
unha charla Xosé Filgiueira 
Valverde, e rexistaranse as 
actuacións, no Teatro Principal, 

GMt~O 

, .........................................................•............................................ . 
Recuperado o labor do fotógrafo Blanco Amor 
O Clube Alexandre Bóveda edita un libro recopilatório 
Os negativos de Blanco Amor 
durmian nas gavetas da biblioteca 
da Deputación de Ourense, agar
dando unha man que lle dera nova 
vida. Coincidindo co ano institu
ciuonal adicado ao intelectual ou
rensán, o Clube Cultural Alexan-

• dre Bóveda conseguiu organizar 
unha exposición, que xa puido ser 
ollada no Outono Fotográfico de 

Ourense, e tamén foi quen de edi
tar un fermoso libro que percorre 
a descoñecida obra fotográfica do 
noso autor en dous continentes. 

O libro ábrese cun demorado de 
Manuel Forcadela, que tenta pe
netrar no fondo da fotografía 
blancoamoriana, "poderiamos 
establecer mesmo un sistema de 

Músicos de rua. Santiago de Compostela, 1958. 

traducción que nos remitise cada 
foto a unha cita textual, a un 
fragmento escrito, a unha imaxe 
fugaz perdida no interior dalgun 
relato, a un verso dun poema". 

Blanco Amor, fotógrafo, magni
ficamente editado en bicromias, 
divide a obra catalogada en tres 
blocas: persoaxes, viaxes e Gali
cia. Ao pé de fotografia textos, 
basicamente de Blanco Amor re
feridos ao motivo da foto ou re
co llidos polos escolmadores • 
(Marcos Valcárcel e Angeles 
Fernández) para ax udar ao lei
tor/visionador. 

Fotos de Cipriano Rivas Cherif, 
Castelao, Azaña, as famosa e e -
pléndia fotografia de Garcia 
Larca. Ossorio Gallardo, Maruja 
Mallo, Alberti, Maria Teresa Le
ón, Xavier Bóveda , Indalécio 
Prieto ou Luis Seoane. Imaxe do 
campos de Chile ou da vida cotián 
galega do ano 50, percorren e te 
libro que é o mellar aga allo para 
porlle o ramo a un ano da letras 
que abriu o ollo de moito sobre 
unha das máis grandes figuras in
telectuais de Gal iza.+ 

••.•••••••••••••............••............................................................•....••.•..• 
de A lbaroque e as pandereteiras 
de Berdillo e os grupos Froito 
Novo (Melide), Lecer (A 
Coruña), Escala de Villafranca (0 
Bierzo) e Xistra (Coruxo), na 
xornada de clausura actuará o trio 
de Gaiteiros de Juanjo 
Fernández.+ 

• Xosé Ballesteros 
gañou o Ken Keirades 

O Ken Keirades, convocado polo 
concello da Estrada e dotado con 
un millón de pesetas, foi o 
primeiro prémio 1iterário que se 
falla despois xa do deserto Xerais-
93. Foi gañado por X osé 
Ballesteros coa sua obra Talego 
(apresentada baixo o lema Atila só 
viaxa en inverno). Na obra 
gañadora, segundo explicou o 
xurado, fálase de temas actuais, 
como o mundo das drogas e a 
"ambigüidade de comportomentos 
así como a subxectividade do 
sistema xudicial". 

O fallo produciuse na Estrada e 
nesta quinta edición o xurado 
estivo formado por Xosé Ramón 
Barreiro, Eu1oxio Ruibal, Xosé 
Ramón Pena, Carlos Loureiro, 
Carlos Mella e X. López Vilariño. 

O libro estará editado denantes de 
fin de ano. As edicións anteriores 
foron gañadas por Manuel 
Forcadela, Xosé Miranda e 
Manuel Riveiro Loureiro. En 
1991 o prémio declarouse 
deserto.+ 

• Setenta anos do 
Seminário 

O Museu Carlos Maside de Sada 
ven de abrir unha exposición que 
conmemora os 70 anos da 
criación do Seminário de Estudos 
Galegos, a extraordinária 
iniciativa de renovación 
intelectual e cultural de Galiza, da 
que ainda son testigos connosco 
dous dos seus fundadores: Lois 
Tobio e Xosé Filgueira. 

Isaac Diaz Pardo abriu esta 
mostra, que permanecerá aberra 
até o 18 de Decembro, e lembrou 
algunhas das visitudes que a partir 
de 1936 sofriu o imenso 
património do SEG, expoliado e 
rol.lbado, e parte do cal foi parar, 
despois do 1943, ao Instituto 
Padre Sarminto, Apesar de 
diferentes pronunciamentos 
parlamentários e sociais a 
restauración dese património 

- - _, - -

cultural segue pendente e a 
exposición é unha nova chamada 
a repoñer a xu tícia histórica.• 

•Jazz en Lugo 

Durante esta semana Lugo é 
capital do jazz na Galiza. Desde o 
mércores ao sábado terán lugar as 
actividades, organizadas pola 
asociación Escobijaz.z, no Pub 
Clavicembalo. Actuarán a Old 
Dixieland Band; Joan Diaz 
Quintet; Chano Domínguez Trio 
con Perico Sambeat; Pimentel 
Trio; Neirobi Jazz; Zubipeko 
Swuing e Andi Philip con Bob 
Sands. + 

• Máis prazo para o 
Bouza Brei de poe ia 

Segundo infonnan os concello de 
Cortegada, Vilagarcia e 
Pontearea , que organizan 
mancomunadamente o prémio de 
poesía Bouza Brei, o prazo de 
entrega de orixinais amplía e até o 
18 de Decembro. Hai dua 
seccións, unha dotada con 
150.000 pesetas para autore que 
nunca publicaran libro e outra de 
50.000 pesetas para alumno de 
EXB.+ 



Leituras 

Entre 
/ . a memoria 

persoal e 
a moral 
Galería de 
esquecidos 
de Vázquez Freire 
Despois dun longo percorrido 
através desa cousa chamada litera
tura infantil ou para nenas, Mi
guel Vázquez Freire tira do prelo 
a sua prirneira obra narrativa para 
"adultos": Galería de esquecidos 
de Feliciano Lobelos0>. Un mon
llo de contos, 17, fóra o prólogo, 
que é, tamén outro canto. 

Os relatos de te volurne adoitan a 
er curtos, e narrar unha história. 

Cando dá entrada á memória moral, o 
relato supera aquilo que parece en 
primeira instáncia: unha estampa, un 
cromo de costumes ou curiosidades. 

tas veces, de 
personaxes e/ou 
feítos que o au
tor coñecese, se
n ón que - case 
que impercepti-

Á primeira , nóta e, de vivéncias 
ou feíto coñecido do autor. De 
primeira man. Adoitan a ser histó
ria do tempo da clande tinidade 
política cunha rnoralexa final: o 
delegado sindical que lle zosca á 
muller, o xefe de superclandesti
no que ante de disolver o parti
do dá o grande golpe, con fíns 
particulare (e ca a cunha putiña 
nova), a enlace do partido cos gru
pos de soldados clandestinos que 
en democrácia adíca e ao Tarot ou 
á bola máxica, etc. Son relatos nos 
que o autor, como liberando fan
tasmas transmite uns feítos máis 
ou menos reais ) e quer deixar 
constáncia do que pasou -o de
sencanto político de case toda un
ha xeración- mais sen chamar na 
sua axuda ás grandes paJabras que 
nada explican. Vázquez Freire usa 
dunha Jinguaxe inxela, pero coi
dada, que expresa, que transmite, 
sen berro nen espavenros aquilo 

que se quería dicer. E, ademais, 
transmíteo cunha subtil ironia que, 
ás veces, de tan subtil, nen se 
prescrebe, nas tres primeiras his
tórias. (O primeiro relato deixé
molo aparte). 

belmente- cám
bian os modos do narrador. Co
rneza por lle dar unha maior en
trada nos contos á oralidade (un
ha oralidade, certamente, contro
lada), a liberar a ironía e, sobre
todo, nótase un sentimento de 
comprensión e amor cara as per
sonaxes que van entrando en ce
na. Sexa o "Romano", que aoca-

Van lago os outros relatos ou 
contos. A cousa empeza a cam
biar. Non que non se trate, moi- (Pasa á páxlna seguinte) 

o mundo ,,. 
1-------111 canta de libros 111-----------

desde aqu1 

O mundo 
desde aqui 
O IGADI (Instituto Galego 
de Estudos lnternacionais) 
ven de editar un volume no 
que se recollen as 
intervencións efectuadas 
nu ciclo de temas da nosa 
época no 1992. En O 
mundo desde aqui, que é 
o título, colaboran diversos 
especialistas en política 
internacional, que 
desenvolven catro blocos 
temáticos: integrismo nu 
mundo árabe; un mundo 
sen Leste; un novo comezo 
para Europa e "Demasiado 
pobres para a 
democrácia?". Entre os 
participantes José 
Saramago, Tadeusz 
Iwinski, lgnácio Ramonet 
e Francisco Carballo. Pode 
adquirise en librarías ou 
solicitalo ao IGADI (Avda_ 
Joselin, 7 - 36300 Baiona. 

Tfno.: 986-35 72 38). + 

Tres relatos 
de Neira 
Vil as 
A editorial Galaxia ven de 
unificar nun só volume tres 
libros de Xosé Neira Vi las. 
Co título de Charamuscas 
ven de novo o prelo a 
obras Lar, Nai e Pan, 
editadas nos anos 72, 80 e 
85. Os tres libros seguen o 
fio conductor da memória 
chea de saudade da sua 
terra natal nas terras de 
Gres. O libro agora 
unificado está artellado con 
curtas estampas, 
acompañadas das 
ilustración de Xoán Balboa, 

,"'1. 

Xo é Lui de Dios e Siro.+ 

As 
mulleres 
na Galiza 
medieval 
O Servicio de Publicacións 
da Universidade de Santiago 
ven de editar o traballo de 
Cannen Pallarés Méndez, A 
vida das mulleres na 
Galicia Medieval. 1100-
1500. O libro está traducido 
ao galego por Carme 
Hennida e divídese en cinco 
capítulos: o direito e maila 
igrexa, forxadores dunha 
superestrutura xurídica e 

· ideolóxica cun amplo peso 
mascu lino; as opcións de 
vida das mulleres, .o peso 
das mulleres na esfera do 
privado e a proxección 
social das mulleres: o 
traballo, o poder e a 
cultura.• 

Opracer 
de ler 
Xerais edita na sua 
colección de Ensaio, o 

singular libro de Daniel 
Pennac, Como unha · 
novela, traducido por 
Enma Lazaré e Moncha 
Fuentes. O texto é ameno e 
convértese nun alegato a 
prol do pracer da leitura, 
estando traducido a unha 
chea de línguas europeas. 
Está dirixido contra certas 
técnicas, hábitos ou 
prexuízos do aparato 
educativo e familiar, 
obsesionado pola 
necesidade de ler. O libro 
desenvolve brevemente 
alguns dos direitos do 
leitor: direito a non ler, 
direito a saltar as páxinas, a 
non rematar un libro, a 
reler ou a ler en voz alta.+ 
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Para a prensa diaria galega non houbo, durante máis de un 
século, revoltas en América . Este silencio sobre os conflictos 
sociais do continente era o pago dos editores aos consignatarios, 
primeiros anunciantes dos xomais durante os tempos altos da 
emigración transoceánica. 

Noticias de América 
O relato da gran emigración americana 
na prensa da Galicia e de ultramar 

GUSTAVO LUCA DE TENA 

Tabaco, droga, secostros, mortes, descargas , atentados , empresas 
fantasma, evasión de divisas, branqueo de diñeiro, filtracións 

policiais, patrimonios multimillonarios, paraísos fiscais , fuxidas en 
masa , vixiantes desenmascarados, teléfonos pinchados son unha 
parte do amplo catálogo que ofrece un libro escrito con valentía , 

rigor e profesionalidade. 

XA 

Un lugar tranquilo 
Contrabando, droga · e corrupción 

nas rias baixas 

BENITO LEmo CONDE 

/ 

A VENDA 

2k_ 
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(Ven da páxina anterior) 

bo é un asasino, ou "A canteira", 
da que o autor só narra a sua his
tória e deixa a comprensión da 
sua personalidade ao leitor, ou 
"O carniceiro", cuxo desenlace 
véntase ao mesmo tempo que in
tue o narrador Vázquez Freire 
pon en cena toda unha série de 
actores, quer saídos da sua ima
xinación, quer coñecidos na rea
lida:1e cotiá, dos que as suas his
tórias conforman unha memória 
dupla: unha memória "moral" 
(os mellores relatos "Feliciano 
Lobelos", que é o prólogo, "A 
fotógrafa", etc.) e unha memoria 
persoal, a maioria dos cantos do 
volume. 

Esta dobre función fai que os re
latos sexan desiguais. Ainda que 
atravesados, todos, pala memória 
persoal do autor, cando este a su
pera, cando salva o obstáculo do 
chiste fácil ou da chocallada, 
nunha palabra, cando dá entrada 
á memória moral, o relato supera 
aquilo que parece en primeira 
instáncia: unha estampa, un cro
mo de costumes ou curiosidades. 

Mais, contodo, Galeria de esque
cido de F eliciano Lobelos non é 
un libro do todo conseguido. 
Compre louvar no autor o uso 
dJn vocabulário corrente, a fuxi
da das palabras chocantes, en re
sumo o uso dunha linguaxe pla
na, sinxela. Compre louvar a pre
senación do seus protagonistas en 
poucas liñas, mais tamén compre 
lamentar que a maior parte das 
veces non vaia máis alá, que se 
quede, por asi dicelo, na exterio
ridade, na tona. Vázquez Freire, 
no presente libro, denúncia boas 
cualidades de narrador, quizá só 
lle falte dotar aos seus persona
xes dun pouco máis de complexi
dade (ainda que iso signifique 
perder un pouco de claridade ex
presiva) e enfrentar, dialectica
mente, a sua memória persoal coa 
memória moral: talvez <leste xei
to, e fuxindo das cilalas que lle 
poñen no camiño os chistes fá
ceis, Vázquez Freire chegue a ser 
o narrador que denúncia, pero 
non confirman, estes relatos. 
Mais, é o presente un libro que se 
le con agrado, o que -nestes 
tempos- xa é algo. Só cabe es
perar que. o seu autor queira che
gar máis alá; e se dia, quizá, to
dos (autor e leitores) celebrare
mos o nacimento dun excelente 
narrador. Esperámolo. + 

XGG 

(1) Xerais-Narrativa. Edicións Xerais 
de Galicia . Vigo, 1993. 108 páx., 
1.300 pta. 

A lei da terra 
Non se chora) 
de "Teatro 
do Atlántico" 
Nos tempos de crise -e disque 
estamos a viver un, ainda que eu 
sosteña fermorosamente que da 
crise nunca saimos e nunca entra
mos- o home converte a sua inte
lixéncia nun sofisticado ordenador 
destinado a 
buscar a me-
llar maneira 
para sobrevi-
ver. Dai á in
solidariedade, 
o egoísmo, a 
violéncia e a 
involución só 
hai un paso. 

Para os gale
gas unha das 
poucas. causas 
que permane
cerá imutábel 
nos seus xenes 
-incluso 
nunha época 
de transforma
cións- será a 
leí da terra. 
Ao igual que 

Para os 
gal egos 
unha 
das poucas 
cousas que 
permane
cerá 
imutábel 
nosseus 
xenes será 
a lei 
da terra. 

o personxaxe de Richard Harris na 
película The Field, o galega sabe 
que por riba das leis dos deuses 
hai unha lei máis antiga e profun
da: a Leí da Terra. Isto é o que 
nos apresenta a última montaxe do 
grupo Teatro do Atlántico. 

Non se chora é a batalla dunha fa
mília de clase média-baixa por sair 
adiante no noso presente. Os ódios, 
os desexos e os fracasos acumula
dos ao longo dos anos por tres ir
máns mudan en catarse colectiva
mente cando, de súbito, o diñeiro 
entra na casa. Unha nai aforradora 
e proprietária de ferrados será a 
solución. Un xeito de viver que de
saparece frente a un novo mundo 
que nos recoñecemos. A invasión 
da sagrada leira dos avós. 

Un pasodobre penétranos a alma, 
pero ben poderian ser Los T ama
ra ou Carlos Gardel que soasen. 
Ambiente de velatório, emigra
ción e dia do patrón nun mesmo 
texto e nun único decorado, con 
intriga e desenlace tan ruin como 
real incluído. 

Obra do dramaturgo arxentino 
Roberto Cossa, con tradución de 
Dolores Vilavedra e dirección de 
Xúlio Lago. Sobre o cenário seis 
actores: Gonzalo M. Uriarte, Pa
tricia de Lorenzo, Maria Barcala, 
Luis Iglesia, Antonio Simón e Fe
li Manzano, cunha proposta de 
trabalJo "realista" e rica en mati
ces.+ 

LINO BRAXE 

Non é un 

problema 
de cartas 

Mariachi 

Non se chora, do Teatro do Atlántico. 

Deriva 
de 
"Matarile Teatro" 
Este ano parece ser o da definitiva 
consolidazón de Matarile Teatro 
como compañia profisional ubica
da xa desde os seus princípios na 
estrelada Compostela. Aprofun
dando nunha estética própria, pró
xima ao teatro-danza, que os fai 
inconfudíveis dentro do panorama 
teatral galega, mesmo despois da 
aparizón de A factoria, grupo de 
recente criazón que entregaran un
ha fermosa montaxe a propósito 
de textos de poetas galegas. 

Espectáculos como Cumpreanos 
da infanta sobre textos de Wilde, 
Hamletmaschine de Heiner Mü
ller, Andante con poemas de Leo
poldo Mº Panero, quizais o mellar 
acollido entre o público e crítica, 
Café acústico e agora Deriva, 
conforman a integral estética desta 
compañia integrada na sua base 
por Baltasar Patiño e Ana Vallés e 
pala que pasaron grande número 
de xentes amantes do teatro, acto
res ou non, que co seu traballo fi
xeron posível o que hoxe é Mata
rile Teatro. E se antes falavamos 
de consolidazón, atendendo mais 
ao feito da criazón e mantemento 

Apresenada con singular acerto de 
crítica e público na 47 edición do 
Festival de Cine de Edimburgo, 
"Mariachi" pon de manifesto vá
rias cousas: 1 º que os presupostos 
supermillonários serven só para 
avalisar un cine-mercancia vitali
zador espléndido da taxa de benefi
cio da indústria do cine que é, xun
to co resto da indústria audiovisual 
estadounidense, a segunda en im-

da sala Galán, absolutamente fun
damental para entender a MatarNe, 
queremos 
marcar agora a 
inquietude que 
nos produz o 
feíto de que 
non se atopen 
os elementos 
capaces de es
ta be 1 ecer un 
grupo estável 
e frear esa 
sangría de ac
tores que des
de o princípio 
sofre Matari
le. 

A Sala Galán 
é un espacio 
con capacida
de para unhas 
cen persoas 
perfeitamente 
diseñado para 
a comodidade 
visual do es-

Prodúcenos 
inquietude 
o feíto de 
que non se 
atopen os 
elementos 
capaces de 
estabelecer 
un grupo 
estável, 
frear a 
sangría de 
actores que 
sofre 
Matarife. 

pectador, empeñada en dar acolli
da -note-se o verbo emprega
do- a espectáculos de teatro e 
danza concebidos nunha estética 
próxima a defendida polo grupo 
-o cal non quer dicer que non 
programen outras cousas- e que 
terian difícil -imposível mes
mo- aceso as salas galegas. Non 
é habitual que compañias galeas 

portáncia polo que a exportación 
cara Europa se refire, 2º) que a vi
talidade do actual cine americano 
non está exclusivamente represen
tada (se é que está) polos nomes 
dos cineastas-estrela, só asi califi
cados en función da rentabilidade 
do primeiro suposto e 3º) que é 
probábel que o máis lúcido, crítico 
e inovador do cine americano de 
hoxe, tanto en temas como en for-

se embarquen a montar salas alter
nativas, só Chévere e a sua Nasa, 
e lembramos con cariño a coruñe
sa Luis Seoane que rexentava a 
compañia do mesmo nome e que 
tan importante andaina tivo da 
man do Manolo Lourenzo e Mi
guel Pernas, e que nos saibamos .. 
o cal fala da inibizón das Admi
nistrazóns culturais do país desa
tendendo -no caso de A Coruña 
a todo o teatro galego- certas 
tendéncias , de xeito que se han 
procurar espácios próprios. 

Deriva é un espectáculo que inci
de de cheo nas obsesións estéticas 
de Matarile: Un espácio fechado 
onde deambulan os actores a reali
zar aczóns inconexas e de difícil 
coreografía. Auséncia case ab o
luta de texto, de verdadeiros per
sonaxen e de fio argumental o 
que fai o espectaulo dunha dureza 
dimantina. Unha certa pre enza 
hierática e dura no actore ó al
terada por momentos de paixón -
no ca o de Deriva de infinita tri -
tura. Elemento plá tico recu
rrente : livro , cubo con água, 
banco , cadeira ... 

Ma , ou tal vez por iso, non no 
alcanza coa forza doutras vezes, 
por que se certamente son enten
díveis e defendíveis as obsesión 
-lembremos por exemplo a ma
ravillas dos reloxios hrandos ou 
as formigas de Dalí ou o homes 
do bombín de Magrilfe- tambén 
é preci o o proce o a variazón 
que no orprenda e pensamo , xa 
o dixemo con Café Acustico, que 
están a pasar por un proceso de 
estancamento e que <leven abrir 
novas liñas de investigación e de 
realizazón na suas montaxes. 

Deriva recolle elementos da in
fáncia -xa habitual nos Matari
fe- onde teñen pre enza determi
nante os contos --e ben fermosa a 
primeira aparizón da mazá de 
Brancaneves- e, como non, o 
temores levado até o ponto da ob
sesión -tambén fermo o o mo
mento onde as bonecas non que
ren ir dunnir- ou a pre enza e
vera dos adultos, asi como a án
sias de querer coller a lua. Deriva 
acontece nun clima de fonda tri -
tura e cun ritmo demorado sen 
apenas alterazóns, en unha pre
senza determinante da danza e 
cunha aczón teatrai mo feble 
que non nos dan engachado. 

O elenco actoral comosto de ta 
volta pala própria Ana Vallés no 
rol de Muller, Eugenia Iglesias co
mo Muller e corda, Carlos Áiva
rez no rol de Mullere medias, Ja
vier M. Oro como Muller e .f?ores 
e Estela Llaves o definitivo Muller 
e livro, cumprimenta un espectá
culo errado xa na concepzón xa 
nas premisas de direczón colexia
da con Ana Valles e Baltasar Pati
ño como últimos responsáveis. + 

FRANCISCO SOUTO 

mas de expresión visual, proceda 
das obras de cineastas marxinais, 
extremadamente xóvenes e porta
voces de minorías afatadas racial e 
socialmente. O caso do cine da 
"negritude" é evidente, como ta
mén o é o de xóvenes realizadores 
que sen padecer ese estigma "de 
orixe" tentan, dende dentro, rachar 
cos convencionalismos da indús
(Pasa á páxlna seguln1e) 
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tria, casos por exemplo como o de 
Hal Hartlhey ("Simple men") ou 
Quentin Tarantino ("Reservoir 
Dogs"). Ainda non sabemos moito 
de cine hispano, pero "Mariachi'', 
apesar de que parece que as gran
des produtoras anda xa á caza e 
captura do talento do seu autor, po
deria ser exemplo do desembarco 
masivo desta corrente, sempre, cla
ro é, que os califas de Wall Street 
non o impidan ou operen con moi
tos <lestes novas criadores como fi
xeron cos irmáns Cohén, que xa 
hai tempo que foron fagocitados 
pola gran indústria. 

Marlachl. 

Mariachi é a "opera prima" dun re
alizador texano-americano de 25 
ano de Robert Rodríguez que utili
zando unha estrutura de "thriller" 
con evidentes eco da comédia (o 
equívoco e o eu di paratado di co
rrer é un do instrumentos básicos 
sobre o que pivota a fita) construe 
un filme que, co defectos próprios 
dun traballo primeirizo, aporta un
ha boa do e de frecura, e pontanei
dade e lucidez ao cine americano 
actual. Feíta cun pre upo to irri ó
rio de pouco mai de 800.000 pt . 
("Kika", o último bódrio Almodó
var, preci ou ca e 800 millón ) 
"Mariachi" é cae un experimento 
cinematográfico, un exercício e co
lar d alto nível, onde a particula
ridad da linguaxe vi ual empr -
gada (plano curto , montaxe rápi
da, reducido e. palo filmado cáma
ra n man , Lradici6n planificador 
eur p a ... ) non ·e ·abe ben e pro
veñ n dunha 1 cción de e. tilo ou 
das limitación · impo. ta pola ca
réncia de carta ·. E le último aspec
to e ndicionou de xeito total todo o 
proxecto, abrigando a Rodríguez a 
traballar de forma rudimentária e 
ao e tilo do pioneiro . A arma 
que e empregan no filme foron ce
dida pola policía de Acuña, locali
dade do e tacto mexicano de Co
ahuila onde e tá tamén o rancho da 
família de Cario Gallardo, o prota
gonista de "Mariachi", que tivo que 
convencer a eu pai para que lle 
deixase rodar ali a Rodríguez, quen 
pola sua parte a falta de "steady
cam" tivo que botar man dunha si
lla de rodas cedida por unha clínica 
dos arredores... A pesar destas con
d ic i óns de rodaxe case heroicas 
(calquer semellanza co moi ameri
cano cine d eSpielberg é pura coin
cidénc ia) Rodríguez foi quen de 
compoñer unha película breve na 
sua metraxe (80 minutos) pero lon
ga no seu perco1Tido interior, atrac
tiva e suxerente na sua história, 
chea de vitalidade, delirante e des
bocada no seu discorrer, limpa e 
chea de ar puro, un thriller, en defi
nitiva, irónico e crítico e, en non 
pouco medida, inovador. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Boas 
combinacións 
La Banda 
del predicador 
Procedentes do Val Miñor estiran 
as posibilidades do blues a terrees 
máis estridentes con ritmos rápi
dos. Rokc' n' rol/ que maza a carne 
e prepáraa para a impregnación 
coa sua mensaxe subliminal. 

Letras ricas en imaxes ambíguas e 
impresionantes. Grupo de sempre 
interesante, altamente plástico, en 
boa parte pola convicción e pecu
Iiaridade dun cantante autor das 
letras e acentuada pola combina
ción explosiva rock, blues, básico, 
cru e tribal. Foggy mental breakdown. 

Vol ta 
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"Rock' n' roll lexislador" é a decla
ración de guerra en clave do pre
dicador tolo ao mundo alineado 
pero este é somente un dos acertos 
desta banda recomendada. 

Planta Baixa de Vigo foi a máis 
recente oportunidade de probar a 
sua prestáncia en directo.+ 

aos setenta 
Foggy mental 
breakdown 

da se están a dixerir. Aquí chegou 
a febre con certo retraso. Semella 
que a nova década trouxo gañas 
de romper coa anterior e os seten
ta están máis próximos ca nunca. 
Foggy Mental Breakdown son un
ha banda viguesa que busca na 
cinza dos setenta o retomo á pure
za espiritual do rock, ao igual que 
o poden estar a facer Lenny Kar
vitz ou Iggy Pop competindo con 
bandas demasiado tecnificadas. 

Segundos clasificados no concur
so Vigo en Vivo, vanse perfilando 
como banda underground favori
ta, polo menos da crítica. Teñen 
unha imaxe claramente definida 
se cadra polo feíto de cantar en in
glés. Un mangado de temas inte
resantes e atitudes convincentes. 
Actuan o día I 9 na Iguana Club de 
Vigo. E a entrada é gratuíta. + 

XURXOVAZ 
Os anos setenta foron de especial 
axitación no eido da música e ain-

Brillante 
observador 
Mar e 
Durandeau: 
T'espero a casa 

"Cada hi tória vái e 
repetindo/ mai non cala a 
canción', canta ne te seu 

primeiro disco Marc 
Durandeau; e é unha atinada 
reflexión que, doadamente 
manipulada, serve de resposta 
a quen perguntamos que 
cantan os cantautores cataláns 
de agora. Este xoven de 
vinteun anos ten a solución a 
unha canción actual eterna, 
baseada en elementais 
observacións, descritas en 
clave melodicamente rítmica, 
ou ritmicamente melódica. 
Acompañado en todo caso de 
maxistrais músicos, 

6 de Novembro 

PREMIOS 
XERAIS·MERLÍN 

1 PONTEVEDRA 19931 

O irúortunio da soidade 
Xosé Carlos Caneiro 
Gañador do Premio Xerais 1992 

Tránsito dos 
gramáticos 

canta de discos 

equilibradamente cálidos, 
nunha onda un tanto 
mediterránea, e dirixidos por 
Joan Bibiloni, que segue 
aparecendo candomenos 
agardamas. 

M. Durandeau está nunha 
encrucillada: continuar a 
tradición do cantautor 
catalán, coque ten ás suas 
costas; ao tempo que debe 
actualizar a mensaxe. O reto, 
convertido en resultado, 
amplamente satisfatório. t 

Marilar Aleixandre 
Finalista do Xerais 1992 

Tempo de crepúsculo 
Francisco X. Fdez. Naval 
A nova novela do autor de 
"O Bosque das Antas" 
Gañador do Premio Xerais 1988 

X ERAIS 

~" ~~ 

Os Mornias 
Lola González 
Premio Merlín 1992 

Brandón, filio de Ferreol 
Palmira G. Boullosa 
Premio Merlín 1992 

Unha nova entrega da autora de 
"A princesa Lúa e 

o enigma de Kiam" 
Premio Merlín 1987 

Dúas bágoas por 
Máquina 
Fina Casalderrey 
Premio Merlín 1991 

X.V. 
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Iniciaron a sua 
carreira profisional ao 
compás dos primeiros 

anos oitenta, 
coincidindo co 

xermolar dos Festivais 
de Jazz na Galiza: Vigo, 

A Coruña e Ribadeo. 
Nunhas Xornadas, en 

Santiago, coincidiron co 
internacional Tete 

Montoliu, que louvou o 
bon facer do grupo, 

pero aquela cualificada 
opinión non pasa de 

ser actualmente unha 
anédota para esta 

formación, que xa 
daquela se estreara con 

vário~ prémios en 
sendos F estivais de 

Don ostia. 

Clunia]azz 
'O noso é un ofício, hai que romper co mito da improvisación' 
• XOÁN M. ESTÉVEZ 

Como tantos outros músicos de 
jazz, son uns auténticos corredo
res de fondo. Non teñen reparos 
en situarse na parte menos visí
bel do cenário, e ceder o protago
nismo a outras figuras, que a 
miúdo reclaman os seus servizos. 

De todo iso falamos co polivalen
te Nani García, pianista do grupo, 
ao tempo que partícipe de diversas 
experiéncias musicais con outros 
profisionais galegas. 

Asumen con gosto esa función 
de músicos na sombra, que 
adoitan a exercer de intérpretes 
de jazz? 

Ultimamente ternos falado entre 
nós sobre o papel do jazz na edu
cación, mesmo através das institu
cións, no contexto dos músicos 
galegas. Como é sabido, a última 
fehre é a música clásica, por mor 
dunha lacra histórica, e é que na 
Galiza nunca houbo músicos cul
tos, como proba o feito de que en 
Clunia, agás o saxofonista -Tom 
Guillion-, que ven dos EEUU -
Indiana-, somos autodidactas. 
Nós gastaríamos que a nosa expe
riéncia fose últil no futuro. 

Vostede fala de que os músicos de 
ja:: somos corredores de fondo; 
cantautores como Serrar levan 
músicos de ja:::, e iso acontece 
porque na música de ja::, nomea
damente na sua faciana vangardis
ta, está case toda a música lixeira, 
pop... a maneira máis digna, a 
música popular, a forma de ·acom
pañar ... todo iso ven da estética 
do ja::::. 

Nós tiñamos a idea de facer un 
grupo máis amplo que Clunia, con 1 

combos e demais, case orquestral; 
ver de estabelecer unha relación 
co IGAEM ou akunha outra insti
tución, e rraballa~ por toda a Gali
za. xa que doutra forma non pode
mos artellar nada; se non hai nen-

gun tipo de axuda ou subvención, 
os números non cantan. Cando se 
fala deste tipo de co1aboracións, 
adóitase a pensar que queremos 
viver de balde, e non é certo, é un
ha consecuéncia da rea1idade. Nos 
EEUU, agás os poucos músicos 
de elite, os intérpretes de jazz es
tanno a pasar mal. 

Como sobreviven como grupo? 
Aparecen, desaparecen dos ce
nários. Semellan moverse nunha 
traxectória discontínua. Dise 
que no Estado español son o 
único grupo está bel de jazz. 

Ao mellar como grupo estábel si é 
certo, con máis de dez anos de ro
daxe. Esta sorte de guadiana á 
que se refire responde a unha si
tuación de desgaste. Hai tempora
das nas que facemos moitos quiló
metros para tocar en clubes, que 
non che resolven a vida por moi
tos meses. Vives praticamente ao 
día. Compensa porque é onde me
llar se toca, e onde máis aprendes, 
pero economicamente serve uni
camente para subsistir. 

A sua actividade fóra do jazz, 
até que ponto é vocación ou ne
cesidade? Refírome ás colabora
cións con Xocaloma ou Xosé M. 
Eirís. 

Vocación é, en canto que a min 
me encanta a composición e os 
arranxos. Portante, os encargos 
que recebo neste sentido respon
den a xente que confiou en min; 
eu procuro situanne á algura das 
circunstáncias. De feito, este novo 
disco de Xocaloma, que será edi
tado no Nadal, é unha recopila
ción de temas do grupo, e titúlase 
Quince anos; eu procurei para as 
cancións un son máis actual, xa 
que a anterior aventura que tiven 1 

co mesmo grupo foi un pouco 
deslabazada; un coqueteo con no
vos estilos, e tamén aprendin algo 
daí: compre re ·peitar o estilo da 
xente. Non se pode dicer que es
colla as colaboracións. xa que non 

hai moito mercado na Galiza, nen 
para min nen para ninguén. Acon
tece que os artistas que se dirixen 
na procura da miña participación 
en algo, fanno porque me coñecen 
previamente, como foi o caso de 
Eirís ou Maria Manuela. 

Hai un disco particularmente 
interesante, dadas as circuns
táncias que nel concorreron, ou 
de Dolores Plata. Nel non só 
participaban os compoñentes de 
Clunia Jazz, senón tamén o mi
lladoiro Rodrigo Romaní, e mes
mo levaba inserido un comentá
rio de Miguel A. Fernán-Vello. 
Por engadido, as cancións eran 
poemas de Rosalia. 

Foi o meu início nesta vertente. 
Ainda que o produtor do disco foi 
Rodrigo Romaní, eu traballei na 
dirección musical e nos arranxos; 
mesmo o labor de produción foi 
feito case conxuntamente. A Ro
drigo xa o coñecia de antes, cando 
era sócio de Cítola, editora onde 
gravámos o noso prirrieiro disco; 
naquela xeira traba11ámos xuntos. 
O de Dolores Plata foi un disco 
agraciado, no sentido de que foi 
feito coa mesma ilusión que os 
demais, pero calou no público. 
Rodrigo pensou en min para os 
arranxos, e pensei que podia levar 

'Tocar en clubes 
compensa 
porque é onde 
mellor se toca, e 
onde máis 
aprendes, pero 
economicamente 
serve unicamente 
para subsistir'. 

a cabo a história. Traballámos un 
pouco xuntos; el fixo as composi
cións e tocou a guitarra, e eu tra
ballei na orquestración. Posibe1-
mente sigamos traballando xuntos 
no futuro; ternos pendente un dis
co de harpa e piano. 

Á marxe das vendas, compre ir 
editando producións galegas; tentar 
limpar un pouco o panorama ac
tual, xa que o mercado galega está 
copado por unha ppucas editoras. 
Son precisas músicas alternativas. 

Disciplina, 
non improvisación 
Falaba denantes da formación 
autodidacta de case todos os com
poñentes de Clunia Jau, incluído 
vostede como pianista. Canto hai 
do mito da improvisación? 

O mito da improvisación compre 
rompelo dunha vez por todas. O 
noso é un ofício, que debemos 
aprender a facelo ben; ten as suas 
regras, a sua história -xa hai vá
r i as xeracións de jazzistas no 
mundo. Require moita disciplina, 
moito entrenamento de ouvido. En 
definitiva, lévanos ao que decía 
Schonberg, que o ouvido é a inte
lixéncia da música. De mito, nada. 

Está de acordo na diferencia
ción entre o jazz americano e o 
europeu? Persoalmente opino 
que o primeiro caracterízase po
lo ritmo negroide, polo swing, 
pola sua vitalidade; mentres o 
segundo soa máis melódico, pró
ximo á música clásica? 

Cerro; hai unha corrente moi for
re, que é afro-americana, que está 
de moda de novo, representada 
por B. Marsalis, e responde a un
ha cerra aristocrácia negra do ja:::. 
É lóxica unha resposta europea, 
porque no mundo da arte sempre 
se dá esa dicotomía , unha forma 
de ver as causas na América e ou
tra distinta en Europa. No vello 
continente o líder sería Jan Garba-

rek. Nós estamos próximos á con
rrente afro-americana, é a que nos 
sai mellar. 

Vostedes xurdiron ao abeiro dos 
primeiros Festivais de Jazz que 
se celebraron na Galiza. Aquela 
dinámica esvaiuse. 

Os festivais de faz: desapareceron 
palas cau as de empre; non é unha 
novidade para ninguén. Non son 
demasiado populares; portanto, non 
interesan desde o ponto de vista po
lítico, xa que non moven masas, e o 
labor puramente cultural egura
mente resulta caro e gravoso, men
tres que a xestión é penosa ... ao 
mesmo tempo coincidiu unha xeira 
na que o festivais estaban de mo
da, e todo eramos novatos. 

A presenza do grupo en actos 
como o celebrado recentemente 
contra o racismo, ou a partici
pación hai oito anos nos Festival 
Galiza a José Afonso son mostra 
dunha conciéncia social, alén da 
artística? 

Compre marinar nas posibilidades 
que se che presentan. Recordo que 
nos chamaron para participar nun 
festival benéfico a pro! do sindica
to polaco Solidariedade ... , unhas 
veces estás de acorde e outras 
non. En canto a José Afonso, en
cántame como artista; eu escoitei 
folk antes que ja::::::. Certamente, 
nos festivais benéficos hai que an
dar con coidado; non todas as cau
sas son a tua. 

Clunia Ja:: son actualmente Nani 
García -piano-, Baldo Martí
nez -contrabaixo-, Fernando 
Llorca -batería-, e Tom Gu
llion -saxo. A sua próxima gra
vación fará o n(1mero carro da dis
cografia do grupo , pero ainda está 
por decidir cal será o espazo físico 
da sua materialización. Tenta fa
cer unha gravación en directo, 
ainda que sexa sen público. Eles 
tamén tropezan coa falta da infra
estrutura musical do país.• 
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Non hai razóns técnicas para que a prensa 
non se escreba en galega 
Celebrouse en Santiago o simpósio Língua e meios de comunicación 
Máis de 250 persoas, 
maioritariamente 
es tu dantes de 
xornalismo e filoloxia, 
asistiron aos debates 
que os dias 12, 13 e 14 
de N ovembro tiveron 
lugar no Instituto 
Galego da Información 
baixo o epígrafe 
'(Língua e meios". A 
maioritária presenza de 
xente nova foi saudada 
con esperanza pola 
organización, que 
in i tiu na 
incorporación do 
galego aos meios, 
con tarando que ainda 
"moi baix eu 
empreg na pren a 
e crita. 

Nas comunicacións que xiraron 
arredor do modelo de língua nos 
meios de comuicación fíxose un 
pormenorizado repaso das interfe
réncias galego-castelán nas duas 
direccións, os problemas dos usos 
lingüísticos do galego nos meios 
de comunicación públicos, com
parando as nóminas de traballado
res adicados ao labor de mellora 
lingüística nas televisións e nas 
rádios de Euskadi, Cataluña, Va
léncia e Galiza. 

Xesus Alonso Montero, Manuel 
Rivas, Helena Goyanes ou Carrne 
Hermida foron alguns dos ponen
tes que interviron nas xornadas 
que entre as suas conclusión afir
mou que non habendo razóns fun
cionais que impidan a comunica
ción en galego, esta escasa pre
séncia da nosa língua non é un fei
to atribuíbel exclusivamente ás 
empresas, senón a un conxunto de 
factores que interveñen na comu
nicación e os profisionais dos 
meios non son al1eos a esta escasa 
preséncia. 

Entre as suxeréncias do congreso 
está apremiar a elaboración dun 
modelo de língua estándar para os 
médios, un manual de estilo que 
sirva como referente e como ins
trumento para solucionar as dúbi
das dos profisionais e incrementar 
a preparación e edición de diccio
nários, material informático e ou
tro material bibliográfico. 

A afirmacións que fixo Manuel 
Regueiro, actual director de políti
ca lingüística, contra taron coas 
críticas que recebeu en dias uce i
vo polo labor do organi mo que 
pre ide. Regueiro botou abaixo 
cunha ó frase toda a argumenta
ción de empre ário e directores 
dos diários galegos: "a sociedade 
galega demanda unha maior pre
séncia do galego no meios de co
municación", para engadir unha 
sua receta sobre o galego a empre
gar "os profisionai que traballan 
nos mesmos precisan un tipo de 
língua axeitada, de acordo cunha 
normativa rica e policéntrica, non 
caótica, con toque de localismo 
nunca esaxerados". Regueiro cha-

A oferta informativa escrita en galega apenas existe nos quiosques. ANXO IGLESIAS 
A organización -Centro de Estu
dos Língua e Empresa-. anunciou 
que abondando na Jiña de trabal1o 
da galeguización das empresas os 
días 17 e 18 de Decembro cele
brarán en Ferro] un novo simpósio 
co título "Vender en Galicia, ven
der en galega".+ 

mou a propoñer ideas e animou pa
ra que "o galego sexa a língua nor
mal dos meios de comunicación". 

as opinións a respeito de que o lei
tor médio de xomais non lé en ga
Jego poñendo en contraste o esca
so sete por cento de uso do noso 
idioma nos diários galegos coas 
dez cabeceiras que se editan en 
Cataluña íntegramente en catalán. 

A Decana da Faculdade de Cién
c ias da Información, Margarita 
Ledo criticou na sua conferéncia 

DA PALABRA Á PALABRA 
DO ESQUÍO ÁS XORNADAS LINGUA E MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Chegaba eu opa ado domingo á ca a, de poi 
da clau ura dunha xornada obre lingua e 
medio de comunicación extraordinariamente 
ben organizada polo Centro de E tudio Lin
gua e Empre a, e ó prende-lo televi or vin un 
plano da cea de entrega do premio E quío de 
poe ía. Curio a coincidencia, poi na última 
conferencia da xornada Manolo Riva reivin
dicou a úa condición primeira de poeta ó tem
po que de eñaba un futuro e peranzador e de-
exable para o mundo da comunicación en Ga

licia. Entre palabra e palabra, da poesía viaxa
mo á poesía. Curiosa imaxe da TVG, que se 
env izcaba no ro tro coñecidos de e critores e 
crítico que compartían manxare e outra cou-
as. Debo recoñecer que ne te xu to momento 

pasou pota miña cabeza unha imaxe vertixino
sa, unha impre ión que me deixou por uns e
gundos un pouso amargo e de preocupación. 
Nas instalacións do Instituto Galega da Infor
mación uns cantos participabamos nunhas xor
nadas sobre algo tan importante coma a lingua 
nos medios de comunicación mentres non sei 
onde o máis granado da intelectualidade galega 
socialmente ben considerada estaba noutro ám
bito, noutro ambiente, noutra historia. 

Esta edición do premio Esquío (Femán e non 
Hernán, como teiman os organizadores) estaba, 
ademais, preñada. Mal preñe desde o día en que 
a alguén 11e dá por erixirse en prexurado e retirar 
da circulación unha elevada porcentaxe de obras 
presentadas. Alguén que non lembro como se 
chama, que este mesmo luns declara na prensa 
que as obras que non pasaron a "preselección" 
-preselecto eufemismo--, posto que el está ta
mén preñado de criterios, non son obras nin son 

X. ANTÓN L DOBAO 

nada; non tiñan a cal idade suficiente. Vaia. Que 
e lle vai facer. A partir do preclaro descubrimento 

deste xeñor os galega teremos que lle recomendar a un 
tal Darío Xohán Cabana de Roás da Terra Chá que 
volva cos seus Dantes e cos seus Petrarcas, porque es
to da poesía non é o seu. 

Bu non me presentei 6 Esquío. Ningún interese 
particular me move. Alégrame de que o premio 
o gañase Xesú Rábade, amigo e poeta. Pero 
agora xa non creo que ningún autor galego se 
deba presentar a tal premio, porque nestas con·
dicións é tan importante a acción coma a omi-
ión. Eu non creo que unha cultura coma a ga

lega mereza ter en canta un premio de poesía 
bilingüe. E que xa empezo a estar un pouco 
farto dos mandaríns do equilibrado bilingüísmo 
hannónico e eu estou convencido de que a nosa 
cultura non necesita edicións bilingües dos pre
mios de poesía. Eu sei como Darío soubo desa 
"preselección", pero non o digo. É que non de
bemos ser tan inocentes como parece crer todos 
que nos premios literarios deste pequeno país 
non hai comunicación entre autores e xurados. 

• ••••••••••••••••••••• 
'A imaxe do intelectual 
co poder vai deixando 
na memória a idea de 

que a cultura só a 
compón un grupo de 

. mandaríns orgánicos'. 

O premio Esquío é anecdótico para a cultura 
deste país. Os poetas seguen escribindo poesía 
e os lectores seguen lendo e gozando nela. Da
ría seguirá senda Darío e ese alguén que non 
sei como se chama seguirá a ser alguén que 
non sei como se chama. O futuro desta nosa 
nación xógase noutros campos. O mesmo día 
da entrega con cea dos premios, os que estaba
mos nas xomadas sobre lingua e medios de co
municación estaoamos clamando por un com
promiso social e individual activo coa língua e 
cos desafinados instrumentos normalizadores. 
Nós estabamos pedindo que as plumas do país 
se mobilizasen a prol da socialización dos no
sos medios públicos, para que estes cumpran o 
papel que 11es foi dado. Manolo Rivas pedía 
que se arriase a bandeira branca e esperaba a 
mobilización activa dos sectores socioculturais 
teoricamente máis comprometidos. Eu tamén. · 
Sígoo aquí pedindo. 

Nestes tempos tan pouco poéticos, cada palabra 
de compromiso é un alustro de futuro para Gali
cia. Nestes tempos tan lisos e tan premiados, ca
da imaxe e cada foto do intelectual co poder to
talitario democraticamente elixido vai deixando 
na memoria colectiva da sociedade a idea de 
que a cultura galega só a compón un grupo de 
mandaríns orgánicos que devecen polo anaco 
dun recanto ó lado de quen manda e manda mal 
para nosoutros. O compromiso tamén consiste 
en comprender por que para os medios de co
municación de Galicia a entrega do Esquío foi 
noticia de páxina enteira e as Xomadas sobre 
lingua e medios de comunicación non merece
ron nin unha columna nin unha imaxe de televi
sión. Pero os compromisos son voluntarios.• 

PRONTUARIO 
ORTOGRÁFICO DE 

GALEGO 
Valentín Arias López 

Este libro fo¡ concebido como 
axuda para quen poña interese 
en escribir correctamente. Así 
como a fala lle debe respecto ás 
variedades locais da lingua -pois 
por algo existen-, na escrita de
bemos atemos con precisión á 
normativa vixente. O obxectivo, 
esta vez, fíxase no aspecto mor
folóxico, reducindo a informa
ción teórica ó mínimo estricta
mente indispensable, en benefi
cio da práctica, e abúndase en 
datos ordenados de consonte as 
características en que se repara. 
Son conxuntos selectivos que se 
forman cos elementos marcados 
pala experiencia docente co ris
co de propensión ó erro. 
Mais non se trata dunha lista de 
erros para evitalos. Pola contra, 
clise como se escribe, non como 
non se debe escribir cada vocá
bulo. Neste libro non se pensou 
maiormente en corrixir, senón 
en formar. 
Preséntase unha cantidade con
siderable de termos correcta
mente grafados, dispostos en 
series homoxéneas que facilitan 
a comprensión e estimulan as 
asociacións con mira á súa 
aprendizaxe. A finalidade <leste 
libro é axudar a fixa-la grafía co
rrecta das nasas palabras. 

16 x 22, 240 páx. 995 pta. 
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Convocatórias 

Aberta a Oficina 
Xuvenil de Información 
de Lugo 
A Oficina de Información Xuvenil 
Sociolaboral dos Colectivos da Moce
dade Traballadora Galega (CMTG
CIG), abre de novo todos os Martes e 
Xoves de 5 a 9 da tarde. A Oficina 
(R/Xeneral Franco 7, 1º D. Lugo) ofe
rece de balde información sobre temas 
como Obxección de Conciéncia (trami
tación), Insubmisión, contratos de tra
ballo , cursos de formación, primeiro 
emprego, desemprego contributivo e 
subsídio de desemprego, dereitos do 
traballador, anticonceptivos, obxección 
fiscal e curriculas. Maior información 
na própria oficina: (982) 22 90 13. 

Bolsa de Vivenda 
Mancomun 
O Centro de Recursos para Estudan
tes Mancomun (Santiago) ven de sacar 
o número dous da sua Bolsa de Viven
da, co que se pretende actualizar. a in
formación do número 1 (Agosto) ao en
gadir novas ofertas e crear novas sec
ción adicadas a oferta e demanda de ha
bitación s libres. Por outra banda o 
C.R.E. Mancomun segue a oferecer in
formación no tocante ao Servizo Militar 
e alternativas, bolsas de traballo, venda 
de libros usados e aos servizos académi
co-administrativos. Maior información 
no Pavillón de Servizos Estudiantis. 
Campus Universitário de Compostela. 
Teléfono 56 31 00, extensión 22 28. 

Curso de cómic 
O colectivo Taller no noveno da A.C. 
Alexandre Bóveda, organiza un curso 
sobre as técnicas básicas da banda dese
ñada, que terá lugar do 29 de Novembro 
ao 29 de Xaneiro na Federación de Aso
ciacións Galegas (R/Emília Pardo Ba
zán 25. A Coruña). O temário compren
de duas partes, teórica (planos visuais, o 
cómic e a publicidade, o guión e o có
mic no ensino) e práctica. Para partici
par hai que se inscreber antes do 26 de 
Novembro no local da Federación. O 
prezo do curso, que inclue todo o mate
rial necesário, divídese na matrícula, 
2.500 pta. para sócios da A.C. Alexan
dre Bóveda e 5.000 pta. para non só
cios, e nas mensualidades que custan 
7.500 pta. Inscricións e información na 
Federación: (981) 24 43 55, de 5 a 9. 

Curso de xestión 
e produción teatral 
Ramón Remesa! Caballero impartirá 
un Curso de xestión e produción tea
tral, do 22 ao 27 de Novembro, na Sa
la Galán de Compostela. O temário do 
curso comprende sete partes: o produ
to teatral , a indústria, a empresa e o 
proceso teatral, o proceso de produ
ción, o orzamento e a exhibición. 
Maior información na Sala Galán 
(981)585121 e585166. 

Bolsas para a 
VI Foto bienal de Vigo 
A Concellaria de Cultura de Vigo con
cede 4 bolsas a proxectos fotográficos, 
para aVI Fotobienal deVigo 1994, ás 

que poden acceder todos os fotógrafos 
residentes na Galiza ou galegos resi
dentes no estranxeiro. A organización 
divide as 4 axudas nunha de 500.000 
pta. para fotógrafos cunha traxectória 
profisional definida e en 3 de 250.000 
pta. para os fotógrafos cuxas obras ain
da non foron difundidas. O Concello 
outorga as bolsas en duas metades, un
ha coa adxudicación e outra cando se 
entregue o traballo. Para acceder as 
axudas hai que apresentar: un proxecto 
razoado do traballo a realizar, cunha 
extensión mínima de 5 fólios mecano
grafados a dobre espazo; trinta diaposi
tivas ou fotos de traballos anteriores 
(entre as que se poden incluir as adica
das á Fotobienal); e documentación 
persoal (fotocópia do DNI, curricula e 
dados persoais). Os proxectos teñen 
que chegar, antes do 13 de Decembro 
de 1993, ao Rexistro Xeral do Concello 
de Vigo acompañados dunha solicitude 
de participación dirixida á Concellaria 
de Cultura e dunha relación detallada 
do material e documentación entregada. 
A Concellaria volverá os proxectos que 
descarte. Os traballos dos bolseiros de
berán conter un mínimo de 30 fotos no 
caso da bolsa maior, e de 25 no caso 
das outras 3. O prazo de entrega dos 
traballos remata o 1 de Seternbro de 
1994. No caso de non ter feito a entrega 
por esta data, o bolseiro terá que volver 
os cartos asignados. 

Curso de danzas 
do mundo 
Organizado pola Asociación de Viciños 
da Salgueira (Vigo), e impartido por Su
so Cancelas. Será o 4 e 5 de Decernbro 
nos locais da asociación na rua Louriño 
s/n e o prezo é de 3.000 pta (sócios: 
1.500). Máis información nos telf. 42 28 
74de 15a 17e418899de 17a20h. 

III Certame 
de Rondallas 
O Centro Cultural Valadares convoca 
o fil Certame de rondallas e Ranchos 
de Reis, que vai celebrar os dias 25 e 26 
de Decembro de 1993, a partir das 5 da 
tarde, no Campo de Futbol do C.D. Va
ladares, na Gándara. Para participar é 
condición indispensábel comunicar a 
asisténcia a meio dun boletin de inscri
ción que se pode solicitar na Secretaria 
do Centro, de 5 a 9 da noite. A inscri
ción farase por orde de chegada dos bo
letins, con data límite o 18 de Decem
bro. Cada rondalla recebera unha canti
dade fixa de 25.000 pta. , polo feito de 
participar. A organización estabelece os 
seguintes prérnios: prirneiro prérnio do
tado con 150.000 pta.; 2º ano 125.000, 
3º con 100.000; Mellor Abandeirado 
con 20.000, e Mellor Grupo de Baile 
con 30.000. Maior información no Cen
tro Cultural Valadares: (986) 40 86 84. 

Prémio Eusebio 
Lorenzo Baleirón 
O Concello de Dodro convoca a sexta 
edición do Prémio de Poesía Eusebio 
Lorenzo Baleirón, ao que poden con
correr todos os poetas que o desexen, 
sernpre que as obras teñan unha exten
sión mínima de 400 versos e sexan 
inéditas. O terna e forma quedan á 
eleición do autor. Para participar hai 
que remesar, antes do 30 de Novem
bro, 4 exernplares rnecanografados da 
obra, sen remite identificador, ao Con
cello de Dodro (A Coruña) indicando 
no sobre VI Prémio de Poesia Eusebio 
Lorenzo Baleirón. Os traballos debe
rán levar un lema, que tamén figurará 
no exterior dunha plica cos dados per
soais (enderezo e teléfono). A dota
ción do prémio é única e indivisíbel de 
250.000 pta. O Concello publicará a 
obra galardoada na Colección de Poe
sia Eusebio Lorenzo Baleirón de Edi
cións do Castro, para o que se reserva 
os direitos da primeira edición. 

Concurso de fotografía 
sobre anticoncepción e 
sexualidade 
A Asociación Galega de Planifica
ción Familiar e mailo Centro Xove 
de Anticoncepción e Sexualidade, 
convocan un concurso fotográfico bai
xo o lema Anticoncepción e sexualida
de, ao que poden aceder todos os afec
cionados á fotografia, residentes na 
Gal iza e menores de 25 anos. As obras, 
tres como máximo por participante, 

axenda 
han ter un tamaño entre os 18x24 cm. e 
os 30x40. Adrnítense tanto en branco e 
preto coma en cor. As fotografias te
ñen que se apresentar, acompañadas 
dunha fotocópia do DNI, perfectamen
te embaladas, có título da obra e ende
rezo do autor no dorso (recoméndase 
non montar as fotos en paspartout). O 
Centro Xove (R/ Agra da Espiñeira 1 O 
baixo. 15706 Santiago de Compostela) 
aceita envíos até o 20 de Novembro 
deste ano. A organización estabelece 
tres prérnios 50.000, 30.000, e 20.000 
pta., que fallará o 26 de Novembro. 
Maior información no (981) 59 42 52. 

Curso de 
Análise Bursátil 
O Colectivo Independente de Empre
sariais e Económicas (CIEM-EC) de 
Vigo vai levar a cabo o JI Curso de 
Análise Bursátil: análise cíclico, técni
co e indicadores bursátiles, aberto a to
dos os interesados ao prezo de 7.000 
pta. O curso ten 30 horas de duración, 
acreditadas cun diploma, impartidas por 
Miguel Angel López Mendo '(experto e 
analista bursátil). Con este curso téntase 
dar un acercamento a realidade bursátil 
dun xeito claro comprensibel sen coñe
cernentos económicos superiores, ao 
tempo que se proporcionan experiéncias 
sobre a análise técnica e cíclica dos 
mercados e os seus indicadores. A ins
crición faise no Servizo de Reprografia 
da Facultade de CC. Económicas e Ern
presariais de Vigo, ou no teléfono (986) 
81 25 39, de 10 a 1, e de 4 a 7. 

II Prémio de poesia 
Espiral Maior 
Edicións Espiral Maior e o clube poé
tico do mesmo norne convocan a segun
da edición do Prémio Espiral Maior de 
Poesia. Estabelécese un único prérnio, 
sen dotación económica, que consiste 
na publicación da obra gañadora dentro 
da colección Espiral Maior de Poesia. 
Poden optar ao prémio autores menores 
de 35 anos, sernpre que non teñan nen
gun libro individual publicado, con tra
ballos dun mínimo de 300 versos. As 
obras teñen que se apresentar por tripli
cado, rnecanografadas a dobre espazo, 
baixo plica, sen remite e co título da 
obra acompañado dun lema identifica
dor. Na plica aparte virán os dados de 
identidade, enderezo, teléfono e curri
cul urn do autor. No exterior do sobre 
figurará o lema e o título. As obras de
berán enviarse, antes do 30 de Novem
bro de 1993, a Edicións Espiral Maior. 
Apartado 192. 15080 A Coruña. O xu
rado pronunciarase o mes de Decernbro 
deste ano.• 

Cinema 

A pel que brilla 
O Mércores 24, ás 20,30 h., no Auditó
rio do Concello de Vigo, dentro da pro
gramación do Cine clube Lumiere, 
proxectan A pel que brilla de Philip 
Ridley. Grande Bretaña 1990. Prezo do 
pase: 300 pta. 

Contratei 
un asasino a soldo 
O Xoves 25, na Casa da cultura de Ou
rense, o Cine clube Padre Feijóo pro
xecta o filme Contratei un asasino a 
soldo de Aki Kaurismaki. Finlanda 
1991. A sesión custa 300 pta. 

Todas as mañás 
do mundo 
O Mércores 24, no Cine clube Ponte
vedra, pasan a película Todas as mañas 
do mundo de Alain Comeau, premiada 
con 7 césares. Franza 1991. Intérpretes: 
lean-Pierre Marielle, Gerard Depardieu, 
Anne Brochet, Guillaurne Depardieu, 
Caroline Sihol, Carole Richert, Violaine 
Lacroix e Nadege Teron. 

Belle Epoque 
O Martes 23, ás 8 do serán, na Casa da 
Cultura do Barco, dentro da programa
ción do Cine clube Groucho Marx 
pasan o filme Belle Epoque de Fernan
do Trueba. 

Sublet 
O Xoves 18, ás 20,30 h., na Casa da 
Cultura de Ourense, dentro da progra
mación do Cine Clube Padre Fe(jóo. 

O trinque 

Libros 
Dous bons libros de 
fotografia, O mundo 
invisíbel de Xosé Luís 
Suárez Canal e Eduardo 
Blanco A mor, fotógrafo, 

Anúncios de balde 

• Véndense patins profisionais. Coi
ro e rodamentos italianos. Numero 36. 
Teléfono (986) 43 38 30. Perguntar 
por Blanca. 

•Vio o grupo de conversa de inglés 
de Vigo? Se alguén sabe del que cha
me a Manuel Riveiro. Telf. 21 04 25. 

• Clases de inglés a domicilio na zo
na de Vigo. Profesor nativo. Escocés 
con experiéncia. Emprégase método 
comunicativo. Todos os níveis. Teléfo
no (986) 22 81 59. 

• Grande oferta de discos e cassettes. 
Perguntar por Evéncio Baños, no (988) 
21 05 85. 

• Véndese piso en Ourense. R/Erve
delo, 72. Teléfono (988) 2 L 05 85. 

• Títeres & Gualtrapas. Organiza
ción de representacións teatrais e de 
rnonicreques. Fabricación e rnanexo de 
títeres. Fabricación e deseño de ves
tuários, decorados, teatrillos, ... Com
posición e adaptación de obras teatrais. 
Cornposicións e gravacións musicais. 
Obradoiros e cursiños. Interesados en
trar en contacto con Mauro Muñoz 
Martínez, no Taller (986) 22 77 11. 

• Aluga-se estúdio em Vigo. Corn ca
lefac\:orn, água quente, soleado, céntri
co, ideal para estudante. 36.000 pta. 
Teléfono: (986) 49 06 88. 

• Oferécese pintor económico a do
micílio. Experiéncia e seriedade. Inte
riores e esteriores; vernizados a bro
cha. Presupostos gratuítos e sen com
promiso. Carlos Pérez Vegue. Teléfo
no (986) 66 02 58, Ponteareas. 

• Psicólogo. Psicoterápia. Garcia 
Barbón 69, 4º A. Prévia cita: (986) 22 
08 36. 

• Acaba de nascer unha nova distri
buidora underground. Se tes un gru
po e queres que se destribua o teu ma
terial, ponte en contacto. Tamén ternos 

Sublet, dirixida por Chus Gutiérrez, e 
con !ciar Bollain e John Kelly, no re
parto. Trátase dunha crónica urbana 
que relata as vivéncias e relacións da 
protagonista cando decide queimar a 
sua casa en Nova Jorque e viver na 
rua. Prezo 300 pta. 

Cine Submariño 
Sétima edición da Semana Internacio
nal de Cine Submariño, no Auditório 
do Centro Cultural Caixavigo. Odia 18 
proxectarase Seas under Capricorn 
da ABC, unha rnonstra da vida rnariña 
da Australia; Atlántida de Gerald Fav
re; e Unha batea afundida de José Iri
sarri, que conten imaxes da transform
rnación dunha batea afundida até que 
chega a se converter nun arrecife artifi-

Televisión 

Nun lugar do corazón 
O Mércores 24 en Segunda Sesión da 
TVG. EUA 1984. Dirixe: Robert Ben
ton. O filme recebeu 7 nominacións 
para os Oscars. 

A forca pode esperar 
O Domingo 21 en Entrada Libre da 
TVG. EVA-Grande Bretaña 1968. Di
rector: John Huston. Intérpretes: John 
Hurt, Robert Marley e Brenda Fricker. 

A noite de Varennes 
O Sábado 20 en Buta ca Especial 
V.O.S. da TVG. Itália-Franza 1982. Di 
rector: Ellore Scola. Intérpretes: Jean-

recuperación dun~1a ·obra 
descoñecida. Nun mes de 
Novembro abondoso en 
exposicións: Outono 
Fotográfico en Ourense e a 
mostra Nu en Lugo. 

catálogo para os interesados en mer
car. Escribide a: Devilish distrib. Ma
nuel Fernández Miranda. Apartado 
Postal 53. 27850 Viveiro. Lugo. 

• Restáuranse móbeis e figuras anti
gas. Interesados dirixirse ao (986) 62 
50 77. Perguntar por Canne Carreira. 

• A Asociación Xuvenil Lagares de 
Cabral, vai editar o número 11 da ua 
revista O Berro No110 . Precisamos co
laboracións en Banda Deseñada (tex
to en galego). Intere acto reme ar an
tes do 15-XI-93, a: Avenida de Santa 
Mariña, 95. 36318 Cabral-Vigo. T lé
fono: (986) 25 07 03 . 

• Diplomada en E.X.B . e Licenciada 
en Xeografia e Hi tória dá cla e a do
micilio de: E.X.B., J!1 de B .U.P. (to
do), 2Q e 3!! de B.U.P. e e.o.u. (só le
tras). Especialidade en História da Ar
te (C.O.U. e Selectividade). Experién
cia. Teléfono 37 91 76 (Vigo). 

• Licenciados en galego fan tradu
cións e correccións de textos en cal
quer normativa a prezos módico . 
Teléfono (986) 45 19 53 e 49 15 71, 
del4al6h. 

• Traducións galego-francé -caste
llano, en calquer sentido. Interesado 
chamar ao (981) 29 98 90. 

• Traducións atlánticas. Traduci
mos do finés e do alemán. Teléfono 
(986) 43 68 32, perguntar por Núria. 

• Desexo inter-cambear correspon
déncia con persoas de idades com
prendidas entre os 25 e 30 anos con 
fins amistosos, de cara a integrarme 
na sociedade xa que me atopo no cár
cere e preci o forxar un novo círculo 
de ami tades. E creber a: Víctor Díaz 
Iglesias. Pri ión Provincial de Pereiro 
de Aguiar. 32792 Ourense. 

•Véndese Kawa aki 500 KLE. Esta
do inmellorábel. Perguntar por Balbi
no no telf. (986) 3 1 11 94. • 

cial. Venres 19, hadow in a de ert 
sea de Howard Hall ; Sea trek. The 
Galapago lsland de Robín Hellier; e 
Duio, baixo da augas de Jo é Luis 
González, unha viaxe a ruina mergu
lladas da vila de Duio, perto de Fi te
rra, que egundo unha vella lenda leva 
máis de 2.000 ano rnergullada. 

Francis Ford Coppola 
O Centro Cultural Caixavigo adica un 
ciclo, en versión orixinal ubtitulada 
en castellano, ao director Franci Ford 
Coppola, que se proxecta desde o 
Luns 8 ao Martes 30 de Novernbro, no 
próprio Centro Cultural. Os film es que 
ainda quedan por proxectar son: Co
razonada, Martes 23; A Lei da rua, 
Martes 29; e Drácula, Martes 30. • 

Louis Barrault, Marcello Mastroniani e 
Hanna Schygulla. O filme está ambien
tado na fuxida de Luis XVI e Maria 
Antonieta, no século XVIII francés.• 

Nun lugar do corazón. 



axenda 
Exposicións 

Panorámicas. Exposición de César Lorenzo no Obradoiro Fotográfico de Vigo. 

Pintura galega 
contemporánea 
O Café Liceum do Porriño 
expón, baixo a coordena
ción da Galeria Severo Par
do, obra dos artistas: Lo
deiro, Laxeiro, Colmeiro, 
Sucasas, A. Pulido e M. 
Ruibal , entroutros. 

Retratos 
da Académia 
O Kio ko Alfon o da Coru
ña acolle, até o dia 21, unha 
mon tra compo ta por fun
do da Académia de Belas 
Arte de San Fernando. 
Conla con pcza de Goya e 
Zuloaga cn1rcou1ra . 

Maruxa Mallo 
Obra da surrealista galega 
Maruxa Mallo, no Centro 
Galego de Anc Contempo
ránea. Pecha o Domingo á 
Larde e o Lun Lodo o dia. 

Ecoloxia 
na vida cotián 
Até o 22 no In IÍIU(O Muni 
cipal de Educación de Vi
go. A mon tra forma parte 
dun proxecto educativo o
bre remática meio ambien
tal que leva a cabo a Con
sellaria de Educación. 

César Lorenzo 
Panorámicas. No Obradoiro 
Fotográfico (Rua do Pracer, 
12 de Vigo) até o dia 20. 

Paixón 
de liberdade 
O Pazo de Bendaña (San
tiago) amosa, até o 20 de 
Decem bro, a mon tra de 
Dolores lbárruri. paixón 
de liberdade. 

nós 
A comisi n galega Pro
Amaz nía ten de enado un
ha expo ici n ilincrantc con 
18 paneis, peza de art a
nia, unha elección de 100 
libro e revi ta e un xogo 
participativo e didáctico (0 
xogo da cerhata11a). Póde e 
olicitar para Ca a da Cul

tura, In titulo , Concello e 
Asociación . Dirixir e á Co-

Teatro 

misión Galega Pro-Amazó- colección de debuxos de 
nía, Apartado 641, Santiago Xosé Ramón Godoy, até o 
de Compostela, ou nos telé- 30 de Novembro. 
fonos (981-59.32.21 Veiras) 
ou (981-26.56.40 Xacobe). 

Amando: 
pinturas 
e instalacións 
Até o 13 de Decembro o 
Castelo de Soutomaior re
colle 6 grandes intaJacións 
escultóricas e obra pictóri
ca. de 12 anos para acó, de 
Amando. 

Dez visións 
da arte 
ne mpostela 

Até o 31 de Decembro no 
Mu eo do Povo Galego 
(San1iago). O Consórcio 
da Cidade de Santiago or
ganiza a monstra que vai 
adicada á arte galega con
temporánea. 

A Inquisición e 
a xu tiza eglar 
Unha e colma dos instru
mentos de tortura medie
vai na Casa da Cultura de 
Vigo. 

Ángel Ceryiño 
Obra do pintor Angel Cer
viño na Galería Ad-
hoc de Vigo. 

Vida xitana 
O Centro Cultural do 
Ferro! amo a unha sé
rie de fotografias de 
Jo é Muñoz sobre a 
vida xitana. No mes
mo local fica aberta a 
exposición de debu
xo As Caras feas de 
Carlos Berguer. 

Expón os eus óleos, 
até o de Decembro, 
na a a da Parra 
( antiago). 

D buxo 
de Godoy 
A Galeria Sargadelo 
de Vigo amo a un ha 

Os xudeus 
na Coruña 
O Centro Cultural Salvador 
de Madariaga acolle a mons
tra Os xudeus na Coruña e 
a bíblia de Kennicott. 

A imprensa 
ferrolá 
A Galeria Sargadelos ex
pón a monstra de Guiller
mo Llorca, História da lm
prensa Ferrolá. 

Nu 
Até o 30 de Novembro, no 
Museo Provincial, no Circu
lo das Artes e na Deputación 
Provincial de Lugo, pódese 
ver a IV Mostra Fotográfi
ca Nu organizada polo Gru
po Fonmiña. A exposición 
ven acompañada dunha série 
de conferéncias que oferece
rán fotógrafos recoñecidos, 
até o Domingo 28, no local 
do Grupo Fonmiña (R/Con
cepción Arenal 63). 

Yvan Descamps 
Obra do pintor Yvan Des
camps, do 21 ao 29 de No
vem bro, no Ateneo Santa 
Cecilia de Marin. 

IV mostra fotográfica Nu 
en Lugo. 

Sobre Santiago 
A Universidade de Com
postela artella a exposición 
fotográfica do Coléxio de 
Fonseca, Sobre Santiago: 
Carl de Keyzer, Miguel 
del Rio Branco e Martín 
Parr. Tres de Magnum. 

Xaime Fariña 
Falcón 
Expón as suas pinturas 
máis recentes na Sala Mun
do Recreativo de Santiago. 

Electrografias 
A Universidade de Vigo 
expón até o 21 de Novem
bro, na Aula de Cultura de 
Caixa Ourense, unha es
colm a de electrografias 
pertencentes ao Museo In
ternacional de Electrogra
fía de Cuenca (MIDE) . 

1 O artistas, 
10 críticos 
A Universidade de Vigo 
amosa a sua primeira 
monstra de feitura própria 
10 Artistas, 10 críticos. As 
imaxes e as palabras. Até 
o 29 de Novembro na Esta
ción Marítima de Vigo. 

Spesial Pelegrin 
O Café Ardora de Vigo, 
expón e pon á venda o 
Spesial Pelegrúz do Fren
te Comixario. 

Antonio 
Quesada 
A Exposición antolóxica 
de Antonio Quesada, que 
acolle o Centro Cultural 
Caixavigo, conta con máis 
de 57 cadros de diferentes 
etapas do artista. 

Mercedes Ruibal 
Até o 28 de Novembro a 
Casa das Artes de Vigo, 
amosa unha exposición an
tolóxica desta pintora. 

Catro renovadores 
da arte galega 
Até o 30 de Novembro (de 
Martes a Domingo de 12 a 
19 h.) no Auditório de Ga
licia. O Consórcio de San
tiago organiza a exposición 
Catro renovadores da arte 
galega, que comprende 
obra de Colmeiro, Souto, 
Seoaoe, e máis Laxeiro. 

Vivenda rural 
A Casa da Conga de Santia
go amosa a proxectos pre
miados no concurso de mo
delos arquitectónicos para a 
viven da rural.• 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

VII Xornadas 
de Teatro de Burela 
O Colectivo Cultural Buril organiza 
as VII Xornadas de Teatro, que van 
do 19 ao 27 de Novembro en Burela, 
e comprenden as seguintes represen
tacións: Commedia de Ollomol
Tranvia (o Ven res 19, ás lO da noite, 
na Casa da Cultura); Non se chora de 
Teatro do Atlántico (o Sábado 20, ás 
1 O da noi te, na Casa da Cu 1 tura); Ca
nas ao aire de Emeigual!!! (o Do
mingo 21, ás 8 do serán, na Casa da 
Cu ltura); Fisterra Broadway da 
Compañia de Maria (o Venres 26, 
ás 12 da noite, na Disco Katana) ; e 
Santiago-Santiago, para cativos, de 
Tanxarina (o Sábado 27, ás 6 do se
rán, na Casa da Cultura). 

no teléfonos (981) 58 51 21 e 58 51 66. 

Días sen glória 
Teatro do Aquí representa a comédia 
de Roberto Vida! Bolaño, Dias sen 
glória, un estudo sobre as razóns que 
primaron na peregrinación a Compos
tela. Pódese ver até o 23 de Novem
bro, de Luns a Xoves, ás 7 o serán; e 
os Venres ás 9 da noite, no Instituto 
Galego de Información (Santiago). Te
léfono (981) 56 40 03. 

No11 se chora baixo a dirección de 
Xulio Lago. A compañia representa a 
mesma obra o Sábado 20, ás 1 O da 
noite, na Casa da cultura de Burela, 

Mario e Manfredo 
Por Elsinor Teatro, os dias 18 e 19, ás 
21,30 h., na Sala Galán de Santiago. En
trada 700 pta. Información e reservas 

Dous do dereito ... 
Dous do revés 
Por Teatro Atlántida, o Venres 19, ás 
20,30 h., no auditório do C.V.C. Vala
dares (Vigo). 

Non se chora 
O Xoves 25, ás 8 do serán, na Casa 
da Cultura do Barco, a compañia Te
atro do Atlántico interpretará a obra 

Mª Pujalte e Mª Bauzas en Fisterra 
Broadway. 

Música 

Frank Lacy Trio 
O Xoves 18, ás 8 do serán na Casa da 
Cultura do Barco; e o Venres 19, ás 
10,30 e ás 12 da noite en La Alternati
va Jazz de Sada. Frank Lacy, trombón, 
fliscomo e voz. Daryl Taylor, contra
baixo. Ronnie Burrages, bateria. 

Orquestra Sinfónica 
de Helsinborg 
En concerto o Venres 19, ás 9 da noi
te, no Auditório da Galiza. O progra
ma comprende a Suite Pastoral de 
Larson, o Concerto para violín de Si
belius e a Sinfonía nq 3 de Schumann. 

Quinteto de Vento 
do Teatro Nacional 
de Praga 
O Mércores 24, ás 9 da noite, dentro 
do ciclo de Concertos didácticos para 
xoves do Auditório da Galiza (Santia
go) . O Quinteto interpretará pezas de 
Beethoven e Reicha. 

J osep Maria Colom 
O Xoves 25, ás 9 da noite, o 
Auditório da Galiza, dentro do 
ciclo Pianistas españois, ofe
rece un concerto de Josep Ma
ria Colom. O programa com
prende obra de Granados, 
Mompou, Falla, Chopin e 
Wagner. 

Paco e juan 
Cantautor e guitarrista. Actuan 
o Venres 19, de 9 a 11, no Ca
fé Alma de Vigo. A actuación 
forma parte dunha semana 
cultural contra a guerra, Retra
tos dunha guerra, que celebra 
o Café Alma desde o Luns 15. 
As entradas custan 300 pta. 
que serán enviadas a Medícos 
Sin Fronteras. 

Orquestra 
Sinfónica da Galiza 
Actua o Venres 19, ás 20,30 
h., no C.C. Caixavigo. 

UB40 
O grupo UB 40 actua o Venres 
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estilo como guitarrista as influéncias 
de Magic Sam, Freddie King e Albert 
King. Mentres que como cantante des
taca a sua educación en coros de gos
pel e a influéncia de B.B. King, Aretha 
Franklin ou Ray Charles. Nos últimos 
anos forma un novo grupo que acolle 
todas as experiéncias anteriores xunto 
as novas corren tes do funky. 

Orquestra Sinfónica 
da Rádio de Baviera 
En concerto o Xoves 25 no e.e. Cai
xavigo, baixo a dirección de Lorin 
Maazel. Interpretarán obra de Schubert 
e Mahler. 

Xove Orquestra 
da Galiza 
Segundo o programa dos Circuítos 
culturais Verán-Outono'93, a Xove 
Orquestra da Galiza actua o dia 19, ás 
8,30 do serán, no Teatro Pastor Díaz 
de Viveiro; e o dia 21, ás 7 do serán, 
na Casa da Cultura de Xove. 

19 no Coliseum da Coruña. Lázaro García. 

Foggy Mental 
Breakdown 
Os Foggy Mental Brakdown, segundo 
prémio do concurso Pop-rock. Vigo en 
vivo, actuan o Venres 19 na Iguana 
Club de Vigo. Entrada libre. 

Los Doré 
Actuan o Venres 19, ás 1 1,30 da noi te, 
no Café Liceum do Porriño. 

The Luther Alison 
Blues Band 
O Sábado 20, ás 20,30 h., no C.C. Cai
xavigo. Luther Alison, guitarra e voz; 
Suleiman Hakim, saxo alto; Davyd 
Johnson, saxo tenor; Michel Carras, 
teclados; Zox, baixo e Gerald Draper, 
bateria. Luther Alison amosa no seu · 

dentro das VII Xornadas de Teatro 
de Burela. 

Directamente Paco II 
A segunda entrega da excepcional co
média de Carlos Blanco, o Sábado 
20, ás 10 da noite, no C.S.C. Daniel 
Castelao de Moaña; e o Sábado 21, ás 
8 do serán, no IESP F. Asorey de 
Cambados. 

Teatro 
Polo grupo Rayuela de Valladolid. Os 
dias 24, 25 e 26, ás 9,30 da noite, na Sa
la Galán de Compostela. Información e 
reservas nos (981) 58 51 21 e 58 51 66. 

Fisterra Broadway 
O espectáculo de cabaret da Comnpa
ñia de Maria, o Xoves 25, ás 8,30 do 
serán, no Auditório das Ponles; e o 
Venres 25, ás 12 da noite, na Disco 
Katana de Burela dentro das VII Xor
nadas de Teatro de Burela. 

Lázaro García 
O cantante da Nova Trova cubana, o 
Venres 26, ás 11,30 da noite, no Café 
Liceum do Porriño. 

Julie Guravich 
A cantante Julie Guravich interpeta 
xunto co pianista ferrolán Fran Rei, 
temas como My baby cares far me, 
Summertime e Sweet Georgia Brown. 
O Venres 19 no pub Vello Tamboura 
(Virxe da Cerca 7. Compostela) que 
ven de ser re-aberto o pasado 27 de 
Setembro. 

Ceci Morales 
Blues, ragtime e jazz, co pianista Ceci 
Morales, gañador do prémio Gregario 
Bau.dot do Ferrol , os dias 24 e 25 no 
Vello Tamboura de Santiago. • 

Solos en compañia 
Teatro Latirili representa a comédia 
Solos en compañia, baseada e textos 
de Samuel Beckett, o Venres 19, ás 
8,30 da tarde, no Ateneo Santa Cecília 
de Lalin. Entrada libre. 

A Irmandade do Graal 
Teatro da Lua interpreta a obra de 
Dorotea Bárcena, A lrma11dade do 
Graal, o 18 de Novembro, ás 20,30 h., 
na Casa da Cultura de Monforte. 

Voces no vento 
A Factoría Teatro, representa o espec
táculoVaces no 1•ento, o dia 18, ás 20,30 
h., no Auditório Municipal das Pontes. 
A obra basease en textos de oito autores 
da poesia de post-guerra galega. 

A matanza dos seixas 
A obra de Antonio Blanco, interpreta
da por Artello Teatro, os dias 26, 27 e 
28 no C.C. Caixavigo. • 

• 
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A función da tortura e 
o porqué da sua proibición 
•M. VEIGA 

D amiens, un parricida francés, foi 
condenado o 2 de Marzo de 1757 
a "pública retractación ante a por
ta principal da lgrexa de Paris", 

onde debia ser "conducido nun carro, es
pido, en camisa, cunha machada de cera 
acesa de duas libras de peso na man", 
despois deberian serlle "atenaceadas as 
tetiñas, brazos, coxas e papos das per
nas, e a sua man direita, suxeito nesta o 
coitelo con que cometeu o devandito pa
rricídio, queimada con lume ·de xofre, e 
sobre as partes atenaceadas verterase 
chumbo derretido, aceite fervendo, resina 
ardente, cera e xofre fundidos conxunta
mente, e a continuación, o seu corpo es
tirado e esnaquizado por catro cabalas e 
os seus membros e tronco consumidos 
no lume, reducidos a cinsas e as suas 
cinsas botadas ao vento". 

Despois de citar esta notícia aparecida 
na Gazette d'Amsterdam, Michel Fou
cault, autor da obra referencial Vixiar e 
castigar, sinala que o feito de o culpábel 
se laiar e berrar baixo os golpes non era 
considerado na época un accidente ver
goñento, senón que· formaba parte do 
"cerimonial mesmo da xustiza manifes
tándose na sua forza". 

Dado que o rei encarnaba o poder abso
luto, o criminal que infrinxia a lei, atentaba 
contra o próprio monarca e este usaba o 
suplício para pór de manifesto a sua for
za. O rei era tamén o único, polo tanto, 
que se reservaba a capacidade de sus
pender a execución. A desmesura das 
penas, o seu exceso, compuñan unha li
túrxia destinada a reafirmar o poder. As 
execucións públicas inseríanse nos gran
des rituais do poder eclipsado e restaura
do: coroación, entrada do rei nunha cida
de conquistada, submisión dos subleva
dos. Tanto máis xenérico e absoluto é o 
poder, canto máis debe sentirse lesiona
do por calquer afrenta. Esta é unha máxi
ma ainda recoñecíbel nas ditaduras. 
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Á direita castigo inflixido de cote ás bruxas. Á esquerda, gravado de 1570. 

derábase que tiña gañado, daí que os 
sospeitosos de crimes graves, con 
abundáncia de probas, fosen exonera
dos moitas veces da tortura, co fin de 
evitar que se dese o caso de que resisti
sen a mesma e polo tanto tivesen que 
ser liberados dunha pena de morte que, ~ 
sen embargo, merecian. 

Como é visíbel, o corpo era o principal 
obxecto de castigo. lsto non se modificou 
até a revolución industrial, cando o corpo 
humano se converteu en forza de traballo 
e adquiriu un papel no réxime de produ
ción. Os valores cristiáns de menosprezo 
da marte, a fame e os frecuentes anda
zos outorgaban tamén ao corpo unha im
portáncia menor da que ten hoxe. 

No século XVIII prodúcese unha mode
ración das penas e a procura dunha 
maior proporcionalidade. Pero non é isto 
un resultado exclusivo da humanización 
da sociedade. Os historiadores parecen 
demostrar hoxe que houbo unha suavi
zación dos crimes, antes de se suaviza
ren as leis. Dos crimes de sangue pa
souse á malversación e roubo de bens, 
da criminalidade de masas á criminali
dade marxinal. O predomínio dos aten
tados contra a propriedade, nunha eco
nomia crecentemente burguesa, suxire 
aos reformadores da lei a búsqueda, 
máis que dunha diminución da cruelda
de, dunha máis eficaz administración 
das penas. Até aquel momento o lexisla
dor e o xuíz estaban confundidos, os 

ofícios de maxistrado vendí
As atrocidades que hoxe se 
lembran ao exibir os instru
mentos de tortura da época 
servían tanto para "obter a 
confisión" de parte do acusado 
como para exercer simultanea
mente sobre el o castigo. A se
paración destas duas funcións 
non se levou á prática total
mente até o século XIX, coa 
reforma xeral dos códigos pe
nais que estabelecen unha no
va teoria sobre as práticas pu
nitivas. Até dar ese paso, o 
sospeitoso, polo feito de selo, 
nunca podia resultar, ao final, 
de todo inocente. A xustiza pe
nal da época era gradual, non 
habia que agardar a xuntar to
das as probas posíbeis para 
dar o veredicto e exercer o 
castigo. Unha pequena proba 
xa convertía ao sospeitoso en 
un pouco criminal. 

A sorte de tres homosexuais, 1474. Unha mostra de instrumentos de tortura 
desde a ldade Média até a época industrial está exposta actualmente en Vigo 

anse, os tribunais eran múlti
ples (o rei, os señores, a 
lgrexa ... ), o que provocaba 
confusión. O sobrepoder mo
nárquico xa non ten sentido 
agora e o que se precisa é un 
código sen lagoas, sen feble
zas, nen excesos. 

Unha pena ben 
proporcionada 
Existía toda unha aritmética 
penal de probas plenas, semi
plenas, indícios etc., co seu 
correspondente castigo. O tor
mento era cruel, pero non sel
vaxe. U nha prática regula
mentada distinguía a dura
ción, os instrumentos utiliza
dos, a lonxitude das cordas e 
o tamaño das pesas. O tortu
rado era denominado "pacien
te" e se non confesaba consi-

En realidade, no Antigo Réxi
me, a dureza das penas non 
sempre era aplicada. As cla
ses baixas tiñan unhas amplas 
marxes de toleráncia. Agora, 
co predomínio da propriedade 
privada, a xustiza debe estar 
preparada para correxir pon
tualmente todos os fraudes. Xa 
non se tala de vinganza do so
berano, senón de defensa da 
sociedade. As penas calcúlan
se non xa en función do crime, 
senón da sua posíbel repeti
ción, por iso se declara que o 
fin da xustiza é a prevención. 
O castigo xa non é un teatro, 
nen "a arte das sensacións in
s u portábeis, senón a econo
mía dos direitos suspendidos", 
como di Foucault. A guillotina 
representa agora a abstrac
ción, simplificación e exactitu
de da própria lei. A execución 
das penas xa non depende do 
xuíz. Ambas funcións son 
afastadas. Xa non se tala de 
castigo, senón de curación. 
Nesa operación colaboran, bai
xo a aparente asépsia científi
ca, psiquiatras e sociólogos.+ 
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TRES EN RAIA 

A Coca 
a pilas 

• G. LUCA DE TENA 

Fax (986) 22 31 01 . 

N a miña vila , polo San Xoán , 
paseamos un lagarto do Cretá

ci co. Os nenas danlle rosquillas e 
acaríñano, pero é un dragón estarre
cedor . Hai anos botaba fume de car
buro polos olios. 

O grupo de teatro T anxarina entendeu 
a grandeza do mito da Coca e volveu
lle ao animal toda a sua dignidade te
rrorífica na obra A Volta da Besta. 
Carlos 111 botara unha pragmática con
tra este costume e non deixou vila con 
arnau en todo o mapa da coroa. Sen
tía vergoña por este costume de o pa
vo correr atrás dun monstro a grandes 
berros. A Coca era un rasto dos Tem
pos Escuras. 

Non entendeu causa. Se conserva
mos o animal en Redondela e 
Mongáo foi polo noso mérito e resis
téncia contra os gardas reais. A Coca 
viña do mar, a levantar os tellados 
con asubiar de xofre, e roubaba a na
sa nena bonita. Os mariñeiros abrían
lle a machete o peito de escamas ver- · 
des e salvaban a rapariga. No fin do 
conto, as mulleres bailaban en trunfo 
a flor da vila sobre o ombreiros , que 
peso dóce o das Penlas. 

Vexo uns nenos xogar con cocas de 
plástico abisagrado e ollas intermiten
tes e explícanme que é un invento de 
non sei que cineasta de Califórnia. "É 
a Coca", dígolle ao redondelán máis 
cativo. Pero el nega e ponse de cu
ñas: "Non ves que esta é a pilas?"+ 

VOLVER AO REGO 

U 
nha editorial española ven de 
iniciar unha coleción de libros 
a cen pesetas, con obras va

riadas e de calidade. Non estaria de 
máis que as editoriais galegas tive
sen canta dunha iniciativa semellan
te, asociándose entre elas de ser ne
cesário, para contar cun fundo de au
tores máis amplo. 

Se cadra seria moito pedir un prezo 
igual, dado que as tiraxes son máis 
curtas, pero entre vinte pesos e duas 
ou tres mil pesetas, custo habitual de 
agora, hai moito onde escollar. E se 
hai que solicitar unha axuda do go
verno galego para esta iniciativa, pois 
que se solicite. A cultura non pode 
estar baixo o látigo do mercado libre. 
Xa se está a ver no Leste, onde Cho
pin e Dostoievski están prisioneiros 
do Pato Donald e do Tio Gilito.+ 




