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A Xunta cancela sen explicacións a débeda histórica da lí ~~ ~ 

Fraga renúncia a 1 8.000 millóns 
para a normalización do galego 

Saudada en 1992 por todos os sectores como unha negociación positiva, 
a compensación da débeda histórica do galega anunciaba un novo impulso á tarefa da 
normalización social do idioma. Agora, e desde Alemaña, a Xunta decide renunciar aos 

18.000 millóns conseguidos até 1999, desdecíndose dos pronunciamentos do seu Conselleiro 
de Educación na prensa e no Parlamento. 

Margarida Fernández: 
1 A Xunta non acaba de entender 
ben o papel de Sogarpo1 

A crise está a pechar centos 
de pequenas empresas e a 
mandar ao paro a miles de tra
balladores. Margarida Fernán
dez, economista e Directora 
Xeral de Sogarpo, afirma que 
"as empresas pequenas non 
poden viver se non se lles aba
ratan os empréstimos". Sogar
po é unha sociedade de garan
tia recíproca, fundada palas or
gan iz ación s empresariais e 
participada por capital público, 
que lle serve de aval ás peque
nas e medianas empresas para 
estas poderen acceder a crédi
tos a un interese só acadábel 
palas grandes coorporacións 
empresariais. 

(Páxinas 14-15) 
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O 1 logro' 
das autovias 
.retrásase 
até o 2000 
As autovias, bandeira do Go
verno Fraga, non se darian 
rematado no 93, pero o acor
do da Xunta co Governo cen
tral fixaba o termo definitivo 
no 95. A volta das eleccións 
a Comisión de Seguemento 
(a Xunta e o Governo cen
tral), anuncia que tampouco 
será para esa data. O MOPT 
recoñece que até entrado o 
96 non comezarán os traba
llos no paso da Pedrafita. 

(Páxina 7) 

A dimisión de 
Corcuera inicia 
a limpezaen 
Interior 
José Luis Corcuera dimitiu co
mo Ministro do Interior des
pois de que o Tribunal Cons
titucional sentenciase como 
non conforme ao ordenamen
to xurídico vixente a Leí de 
Seguridade Cidadán, proibin
do o que se coñece popular
mente como a patada na por
ta, asi como a capacidade do 
Governo para fixar novas fal
tas leves. Como sustituto foi 
nomeado Antoni Asunción, 
candidato consensuado coas 
distintas famílias socialistas, 
co PNV, pero, sobre todo, co 
ministro dimisionário. 

(Páxina 5) 

Por que gaña 
o Deportivo e 
por que perde 
o Madrid 
Os siareiros báñanse nas 
fontes, toman as ruas e pra
zas, tiran foguetes, tracas e 
bombas de sete estalas cal 
festa patronal: non hai xolda 
sen rebúmbio. Os valores, a 
idiosincrásia e clima social 
trasmítense ao campo de xo
go influindo tácticas, técni
cas e resultados. 

(Páxinas 1 0-11) 

Revolución no 
Estado italiano 
A Oemocrácia Cristiana que
dou por baixo do 10% dos vo
tos e nalguns casos non su
perou o 5%. O Partido que 
governou ltália sen interrup
ción, durante máis de coaren
ta anos, prepárase a desapa
recer cando se celebren as 
próximas eleicións ao Parla
mento. A principal gañadora é 
a esquerda, representada po
lo POS (herdeiros do PCI), a 
Liga do Norte e os neofascis
tas do MSI que recollen a moi
tos desencantados da OC. 

(Páxina 12) 
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O director de Política Lingüística anunciou que o governo renunciaba 
á débeda que el mesmo negociou no 92 

A normalización lingüística esmorece e 
o governo renúncia a revitalizala 

XAN CARBALLA-ÓSCAR LOSADA 

Nen negociacións do IRPF, nen presións políticas de alto nível, nen pactos de estado. A piques de inaugurar unha nova 
lexislatura o governo de Fraga anúncia que non precisa os cartas de Madrid. Negociados no 92 e vendidos como éxito na 

campaña eleitoral, de súpeto prescíndese do acordado e Galiza deixa de receber 3.000 millóns anuais para normalizar 
socialmente o galega. 

A história da débeda histórica 
do galega comezou no 1989, 
cando a Mesa pela Normaliza
ción Lingüística emprazou aes 
responsábeis do governo tripar
tito a negociar unhas transferén
cias en tal conceito, como as 
que viñan de lograr os cataláns. 
Daquela Adolfo de Abel Vilela, 
director de política lingüística, 
retrucou cun antolóxico "os ga-
1 egos non mendigamos". De 
imediato o governo eleito en 
1989 decatoi.Jse da baza política 
a xogar e incluiu nas suas peti
cións a Madrid esta débeda. A 
perguntas da Mesa respondía 
Fraga nun breve escrito de No
vembro de 1990, "non é preciso 
recordarlle que o Governo e es
ta presidéncia · adiantouse a fa
cer as devanditas xestións por 
próprio convencemento e sen 
necesidade das suas aprecia
cións e prexuizos". 

No 92 Permuy regresaba co 
seu trunfo na man e anunciaba 
en Xuño a enxurrada de mi
llóns, "tres mil millóns este ano, 
outros tantos actualizados para 
o próximo e despois, a partir de 
aí son 2.000 consolidados. Se 
estes tres anos primeiros son 
mil millóns máis é coa idea de 
compensar o ret~aso desde que 
os solicitamos. E un magnífico 
acorde e unha magnífica axu
da". Máis adiante Portomeñe 
respondía no Parlamento (Bole
tin do Parlamento nº 31 O) que 
"a cantidade concedida polo 
Governo central é de 3.022 mi
llóns de pesetas do. 92, por 
ano" e completaba a resposta 
sobre en que investir eses car
tas con xeneralidades sobre 
"potenciar, se cabe, o uso do 
galega na Administración, edi
tar textos e libros en galega, fi
nanciar asuntos culturais reali
zados en galega, etc .. . ". 

Manuel Regueiro, actual director 
de política lingüística en fun
cións, anunciaba o 4 de Novem
bro pasado en Alemaña, ampa
rado na pantalla que lle oferecia 
un congreso internacional de 
prestíxio en Tréveris, que o go-

PEPE CARREIRO 

Apesar de quintuplicar o seu orzamento 
nun ano, Política Lingüística 
non modificou en nada a sua estrutura. 

verno galega renunciaba á fi
nanciación negociada. 

Miquel Reniu, director de políti
ca lingüística da Generalitat de 
Cataluña, ten dito recentemente 

que non é posíbel calcular con 
certeza cantos cartas inviste o 
seu governo na normalización 
do catalán. A simples compara
ción deses dados, ou mesmo os 
do euskera co galega e a nor-

malización lingüística dirixida 
pola Xunta son ben claros. O to
tal orzamentado no último exer
cício foi en Galiza de 3.022 mi
llóns, obtidos na sua meirande 
parte da negociación antes cita
da. Só en traspasos consolida
dos a Generalitat, alén da sua 
inversión que ben duplica eses 
cartas, recebe de Madrid uns 
3.500 millóns anuais. 

Uló a normalización 

O contraste dos investimentos 

e das necesidades hai que fa
celo cos logros da normaliza
ción lingüística. Xaquin Monte
agudo, presidente da AFNL 
(Asociación de Funcionários 
pela Normalización Lingüística) 
di que sua impresión íntima "é 
que estamos empantanados 
nun mundo litúrxico. Déronse 
pasos simbólicos moi importan
tes, por exemplo no ámbito xu
dicial determinadas senténcias 
en galega, pero a cousa que
dou moi parada. Entrou en fun-

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

cionamento a Lei de Uso do 
Galego nas Administracións 
Locais e mellorouse moi pouco 
para o tempo de vixéncia que 
ten; hai unha grande descoor
denación administrativa e mes
mo campañas de moitos cartos 
como a de En ga/ego por direi
to acaban con carteis de moito 
luxo arrumbados nos almacéns 
dos concellos, é só un sínto
ma. Outro exemplo que coido 
importante é que os servizos 
xurídicos da Xunta non produ
cen case nada en galego de 
todo o seu traballo. Ao princí
pio iso desculpábase pero ago
ra xa non". 

Monteagudo fai referéncia a que 
non conta con elementos de xui
zo sobre o asunto da débeda 
"porque despois do que saiu na 
prensa a Xunta non dixo cousa 
nengunha. Cando se negociou a 
nós dixéronnos que conseguiran 
unha compensación económica 
que era unha reparación moral e 
pedíronnos, como asociación, 
ideas para investir eses cartos". 
O presidente da AFNL descoñe
ce canto se gasta desde a Xunta 
en normalización, "pero máis que 
de cartas coido que o problema 
é de capacidade organizativa, 
vontade política e imaxinación". 

Autismo institucional 

As denúncias polo abandono da 

'Estamos 
empantanados 
nun uso litúrxico 
do galega por parte 
da Administración" 
Xaquin 
Monteagudo, 
presidente da AFNL 

A. IGLESIAS 

débeda receberon da Xunta o 
siléncio. Piñeiro Permuy e Ma
nuel Regueiro preferiron ignorar 
as seis perguntas sobre o asun
to que lle dirixiu A Nasa Terra 
para elaborarmos esta informa
ción. O siléncio administrativo, 
que suprimiu a nova Lei de Pro
cedemento Administrativo, ser
ve neste caso para colar pala 
porta de atrás a renúncia un bon 
mangado de millóns. É o mes
mo siléncio aplicado á supresión 
do galega-portugués na Univer
sidade da Coruña. 

A deputada do BNG, Maria Pilar 
Garcia Negro, que dirixu un feixe 

(Pasa á páxina seguinte) 

r--------------------------------------------------------------------------, 

Xosé Manuel Sarille 
'Esquecer a débeda histórica é entreguismo ao governo central' 

Para o presidente da 
Mesa pala Normalización 
Lingüística, única 
organización que 
denunciou publicamente 
a renúncia do governo 

1 galega aas cartas da 
chamada débeda 
histórica, ceder nesta 
cuestión é un paso atrás 
e unha renúncia. 

Para Sarille a coincidéncia do 
globo sonda de que a Xunta 
poderia facilitar a saida dun 
diário en galego "é unha tapa
deira. Tratouse de facer pasar 
desapercibido o grave que era 
renunciar a unha financiación 
que supuña 2.000 millóns 
anuais consolidados . A Xunta 
dixo o ano pasado que esa dé
beda estaba cuantificada en 
15.000 millóns de pesetas e 
agora informan que non van 
cobrar máis que os 3.000 xa 
pagos. lsto é entreguismo pu
ro ao governo central e implica 
que perdemos unha chea de 
cartas para un asunto funda
mental, cartas que poderian 
dar un bon resultado ainda 
que os malgastasen". 

Coa nova Xunta, e un PP me
llor asentado no Parlamento, 
cal pode ser a política lingüís
tica da próxima lexislatura? 

Coido que o PP sintoniza en 
moitos aspectos coa realidade 
do país e no tema lingüístico 
saben ben por onde vai a xen
te. Coñecen que a meirande 
parte da povoación é favorábel 
a maiores usos do idioma e que 
non se veria mal que houbese 
unha política lingüística real, 
cun proxecto sério. O que oco
rre, mália que o comprendan, é 

A. IGLESIAS 

que a sua ideoloxia non cadra 
con estes supostos. Teñen, to
do o máis, unha conceición re
xionalista e daquela aplican ese 
esquema á política lingüística, 
ou sexa mesturan a política do 
idioma coa cultural. Daquela 
danlle cartos, por exemplo, a un 
grupo de teatro desde Política 
Lingüística cando é un asunto 
que depende de cultura. Oeste 
xeito gastan moitos cartos, até 
o ponto de que a Directora da 
de Cultura, Paz Lamela, non 

'En Política 
Lingüística 
traballan 
do mesmo xeito e 
co mesmo cadro 
de persoal 
cos 180 millóns de 
antes que 
cos 3.000 millóns 
deste ano". 

comprendia como era posíbel 
que os cartos para promoción 
da língua fosen para unha pro
moción que lle correspondía ao 
seu departamento. O argumen
to deles é que esa representa
ción teatral hai que subvencio
nala por empregar o galego. O 
que se ten que facer é promo
cionar o idioma para incorporalo 
onde sexa preciso, pero non te
ñen interese e carecen de plani
ficación. Traballan do mesmo 
xeito e co mesmo cadro de per
soal cando tiña 180 millóns que 
cando, como este ano, dispuxe
ron de 3.000 millóns. 

E cos mesmos resultados? 

Penso que igual. Teñen a tei
ma de dar a imaxe de que o 
idioma normalízase e avanza. 
lsto é verdade en aspectos li
túrxicos mais é falso cando ta
lamos dun uso cotián do idio
ma ou de incorporacións sé
rias noutros ámbitos. 

Poden mellorar as relacións 
da Mesa coa Xunta? 

Se queren facer un proxecto 
sério de política lingüística sen 
dúbida, senón é inútil manter 
contactos. Tense que talar de 
cartos investidos en normaliza
ción, dotarse dunhas estrutu
ras en condicións que pasan 
porque o organismo de norma
lización estexa en Presidéncia 
en troques de estar arredado 
en Educación. Desde ese pas
to poderia actuarse sobre todo 
no organigrama da Xunta. Ten 1 

que haber tamén un organismo 
coodenador onde estexan re
presentados todos os axentes 
sociais que repercuten no idio
ma. Nós estamos dispostos a 
talar sempre que se negócie 
unha estrutura axeitada e un 
proxecto sabendo a onde se 
quer ir e as metas a acadar. + 

L--------------------------------------------------------------------------

O mal cobrador f ai 
mal pagador 

A frivolidade coa que un alto cargo da Xunta se desprende 
dunha financiación de vários miles de millóns, negociada en 
Madrid por Piñeiro Permuy e Rajoy-si, o mesmo Rajoy Brey ao 
que ninguén lle escoitou nunca unha frase en galego-, 
responde como unha plantilla a un estilo de facer política 
caracterizada pola grandilocuéncia das declaracións e a 
escaseza de resultados. 

Manuel Regueiro, acaso nunha das últimas misións no seu 
cargo, puxo no sítio a política que debuxou Manuel Fraga na 
sua intervención de Treveris (Alemaña) na primeira semana de 
Novembro. Onde o presidente dicia que a língua é "núcleo vital 
da nosa identidade" e que a normalización lingüística "é un 
proceso que as institucións teñen a abriga de estimular con 
accións precisas", o director xeral deixaba cair aos xornalistas 
que a Xunta abandona a débeda histórica de 18.000 millóns coa 
que se habían financiar eses avances. 

Nengunha explicación pública se ten dado a esta renúncia. A 
débeda non é un invento pois que formaba parte dos 
documentos que na sua famosa visita a todos os ministérios de 
Madrid nun só dia, Fraga levaba díto no cartapácio de 
Educación: "solicitamos subvencións a efectos de compensar a 
débeda histórica orzamentária coa língua galega desde o ano 
1983, no que se promulga a Lei de Normalización Lingüística". 

De onde se van tirar os cartas para que non disminua a dotación 
de Política Lingüística (3.022 millóns), cando Educación estase 
a queixar que sempre é vítima dos recortes da crise? Ao mellor 
a explicación podémola topar na facilidade coa que as partidas 
orzamentárias aprobadas no Parlamento van dunha utilidade 
inicial a outra -o que corresponde ao Parlamento e ao Consello 
de Contas aclarar-, porque igual se anúncia esa dotación de 
cartas para a língua e despois ninguén sabe onde remata. 

O que se precisa é voltar de novo a analisar a realidade da 
política lingüística que seguiu nestes anos a Xunta. Ensino, 
meios de comunicación e administracións públicas son bons 
barómetros da realidade. Onde o presidente da Xunta dí en 
Tréveris que o galego é língua veicular en boa parte do sistema 
educativo non universitário, hai que lle lembrar que a Conselleria 
de Educación non foi quen de contestar ás afirmacións da 
División de Bilinguismo do ICE universitário, que talaba dun 
incumprimento sistemático da Lei que obriga ao uso do galega 
en duas asignaturas, alén da própria de língua galega. Ou que a 
supresión de galega-portugués na Universidade de A Coruña, 
despois de catro meses de contestación social e mobilizacións, 
ainda non coñeceu un pronunciamento favorábel da XLinta que 
preside Manuel Fraga. 

En canto a meios de comunicación , a preséncia crecente do 
castellano nos meios públicos , nunca corrixida na publicidade, a 
cada vez menor utilización do galega nos meios escritos, como 
ainda recentemente se puxo de manifesto no simpósio "Língua e 
Empresa", non pode ser tapada con órdagos sobre a criación 
dun diário en galega, pouco creíbeis vindo dun governo que 
preferiu a desregulación das axudas a empresas xornalísticas 
polo uso do galego, para asi manter mellar o control clientelar e 
non atarse por normativas estrictas. 

En canto ás Administracións Públicas a guinda podémola topar 
nos servizos xurídicos da Xunta de Galicia que fan toda a sua 
ampla producción burocrática en castellano, un magnífico 
exemplo para incentivar desde arriba o que reza a propaganda 
institucional ao respeito: "en galego, con todo o direito". 

A débeda non o é todo para a normalización, mesmo pode 
quedar nunha pantalla. Pero renunciar olimpicamente a uns 
cantos miles de millóns anuais (3.000 consolidados segundo 
resposta parlamentária do 29 de Xullo de 1992) é un sarcasmo. 
A normalización precisa cartas pero sobretodo vontade política, 
planificación, exemplaridade do poder e cumprimento da 
lexislación vixente desde a própria Xunta de Galicia. A poucas 
semanas de formarse governo podía emendarse a situación 
elevando o rango do organismo director da política lingüística, 
dándolle poder regulador sobre todo o organigrama autonómico. 
Malfadado paso inicial perdoar de matute un ha débeda. + 

ANOSA TERRA 



(Ven da páxina anterior) 

Pilar Garcia Negro pergúntase: de perguntas e iniciativas na pa
sada lexislatura para tentar ave
riguar o emprego dos cartas da 
normalización e indagar sobre a 
política da Xunta ao respeito opi
na que non hai cumprimento das 
leis vixentes "por máis que non 
sexan suficintes. A vontade polí
tica é nula e as declaracións 
pomposas de amor ao galega 
débense traducir en feitos visí
beis e audíbeis. Dunha banda 
expórtanse cartas e subvenció-

nanse nunha chea de 
cidades polo mundo 
adiante centros de estu
do e suposta promoción 
do galega, pero a Xunta 
non abre a boca pala 
supresión de galego
portugués na Coruña" 

"atrévese a Consellaria a dicer cantas clases se 
dan en galega de acorde ás leis vixentes?'" 

guiu senda notícia, non polos lo
gros positivos e as boas notícias 
senón por sucesos como a per
secución da etiquetaxe en galega 
(caso Erica mel) ou a minimiza
ción dos méritos polo coñecimen
to do galego nas oposicións a 
funcionários, que recentemente 
denunciu a AFNL. Virar a nave 
da normalización é reclamado 
por todos os sectores consulta
dos que receben con pesimismo 
a notícia da renúncia a tantos mi
les de millóns. + 

García Negro formula 
unha pergunta, "se a Conselle
ria de Educación contestase a 
unha só pergunta saberiamos 
como están as causas no eido 

clave da educación: apesar do 
lexislado, cantas clases se gale
guizaron desque hai unha arde 
específica para impartir aulas en 

galega en várias matérias en 
primária e secundária?" 

Durante este ano o galega se-

VERDADES AMARGAS DO BILINGÜÍSMO 
¿Existe o bilingüísmo? ¿Pódense saber dúas linguas 
nun nivel parella? ¿Ou cada un de nós ten unha lingua 
que é como o seu carpo e o seu carácter, tan ancora
da na personalidade que é inseparábel dela e endexa
mais poderá outra remprazala de verdade? 

Da resposta a esta pergunta debia depender a postura 
política que se colla con respeito á lingua do ensino en 
países onde hai máis de unha. e esta cuestión compre 
defrontala en termos que non sexan autoritarios. Porque 
resulta que cando xa non está ben visto que a lingua do
minante siga mandando pola forza e hai que dar razóns 
máis democráticas, alégase que o bilingüísmo é ideal e 
que co'n isa xa non hai problema. 

Nestes momentos, o bilingüísmo vale para acochar o 
autoritarismo lingüístico. Segundo esta idea do bilingüís
mo natural, as linguas son doadas de saber e aprénden
se case sen axuda, por instinto, por estar cabo de quen 
as fa!an no sitio onde se talan; e tamén por iso sobrevi
ven aínda que queden desagarimadas, esquecidas e 
desprotexidas. Emporiso esta idea ten máis de supersti
ción que de ciencia e desnega os estudos máis recentes 
en materia lingüística. 

A idea do bilngüísmo natural, doado de acadar, hai 
anos que morreu, axiña que se empezou a ver (nas es
calas do Canadá, como tal) que ainda que estexan os 
nenas nun ambiente de inmersión linguística e pasen 
tempo vivindo e estudando nel, eses nenas non apren
den a outra lingua de non ser que lla ensinen pasiño a 
paso; a outra língua non se contaxia e, para ben coñe
cela, esta segunda lingua terá que virsar nalgún momen
to a lingua principal das súas vidas. E dicir, que dalgun 
xeito haberá que escoller entre as dúas, porque unha 
vai quedar de primeira e a outra de segunda, ou de na
da. O grau de sabencia de cada unha delas está vence
llado nestes casos aos estudos que nela se fagan, e 
eses estudos son decote monolingües nunha das dúas 
linguas; outra cousa pediría un estarzo inmenso que 
niguén vai facer en todo. Se alguén que sexa de lingua 
francesa estuda unha disciplina en lingua inglesa, será 
monolingüe en inglés nesa materia, aínda que a sua lin
gua siga senda o francés. Nalguns casos pódese aca
dar certo grau de bilingüísmo nunha materia, pero iso é 
constañento de vez, co que, no caso do bilingüe máis 
dotado e perta do ideal, unhas causas estarán mellar e 
máis afincadas nunha das linguas e outras na outra ... 
ou, nos casos máis correntes, estarán todas chafulla
das nas dúas e ese "bilingüe" non saberá ben na reali
dade ningunha delas. 

O .bilingüísmo, nese nivel no que se coida que é natural e 
cobizábel, non o hai nen o houbo nunca. Nos países que 
se dan de exemplo de bilingüísmo natural, o que parece 
pasar é que os dunha lingua estudan se cadra a outra 
desde nenas nas escalas, pero nen a falan as máis das 
veces nen menos a escreben e nen tan sequera len nela. 
Na Suiza o que hai son varias linguas que coexisten nun 
marco político federal, pero cada cantón escrebe e tala na 
súa propia e o bilingüísmo que poida haber ás veces con 
certo grau de naturalidade é entre a versión dialectal e a 
culta dunha das línguas oficiais nas que se fai o ensino e, 
naturalmente, as ocasións en que se tala unha ou a outra 
e o lugar que ocupan na mente e no corazón non permi
ten talar de equivalencia de xeito ningún. 

Máis claro aínda é o caso dos intérpretes protesionais, 

TERESA BARRO 

En C3talunya a Generalitat pensa en reformar a Lei de Normalización e aumentar os cartos investidos en política lingüistica. 

- - - - - - - - - - - - - - - - as línguas se contaxian e que para falar o inglés con 

'Dicir que se pode ser bilíngüe 
e aprender por igual <lúas 

linguas por estar nun país que 
as ten, é unha argallada". 

que manexan dúas ou máis línguas con man de malaba
ristas pero case nunca son capaces de traducir, porque 
para traducir hai que ter un coñecimento e un sentir moi 
fondo da lingua propia. Escribir ben nunha lingua allea é 
case imposíbel e hai ben poucos exemplos. Pero tradu
cir a unha língua allea é imposíbel, non é tacedeiro -
verdade linguística aceitada nos organismos internacio
nais todos, pero da que ainda noin se enteiraron as au
toridades linguísticas dalgúns países-. O de que non 
se pode traducir a unha língua allea é un feíto compro
bado do que non hai excepcións, ainda que non se sabe 
ben o porqué deste fenómeno. Se cadra é porque as lín
guas están feítas en parte de sentimento, son a música 
do cerebro e do corazóns humanos, e ningún de nós po
de cantar unha partitura allea ao seu sentir, ainda que 
saiba ler e interpretar. 

O bilingüismo xa é enguedellado de seu, e a eso hai que 
engadir que a aprendizaxe dunha língua, calquera de
las, dá moito máis que tecer do que coidan que eren que 

bon acento é abando con parar en Oxotord , sen se de-
cataren de que para talar como un nativo da língua ha
beria que mudar radicalmente os xestos corporais e se 
cadra a ialma tamén, e que para ter acento de Oxford 
hai que nacer na oligarquía social que se educa nas es
collidísimas "public schools" de Eton, Harrow ou Rugby 
e despois entrar na universidade, porque non hai tal 
acento senón un xeito de falar que é un sistema de si
nais palas que se recoñecen os que pertencen ao grupo 
e clase social dominante. Claro que esta teoría do con
taxio inmediato da língua do país en que se esté non se 
aplica sempre, porque non se espera que o catalán se 
lles contaxie o castelán sen que llo ensinen nas escalas. 

Decidir sobre a língua do ensino sen ter en canta estes 
feítos linguísticos leva a grandes descamiños e desacer
tos que lago non se poden endereitar. Calquera língua, 
incluida a orixinal de cadaquén, é moi traballosa de 
aprender e o nível de coñecimento e sabencia vai ven
cellado ao estudo que se faga dela e, máis que nada, 
aos estudos que neta se fagan. Dicir que se pode ser bi
lí ngüe e aprender por igual dúas línguas por estar nun 
país que as ten, é unha argallada. A língua na que se 
fan os estudos é a predominante nestes casos; a outra, 
de se estudar nas escalas, será unha asignatura máis, 
algo que se sabe que existe pero que non se coñece 
nen se leva dentro, unha língua aprendida có cerebro 
pero sen a guía que só pode dar o sentimento, unha lín
gua sen espirito de criación. + 

TERESA BAfll{O é escritora 

É OUTRO ~lllv'EIL 
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Antoni Asunción substituto de compromiso en Interior 

A loita contra ETA, éxito e chasco de Corcuera 
• A.EIRÉ 

·José Luis Corcuera 
dimitiu como Ministro do 
Interior despois de o 
Tribunal Constitucional 
sentenciar como non 
conforme ao 
ordenamento xurídico 
vixente a Leí de 

• 

Seguridade Cidadá, 
proibindo o que se 
coñece popularmente 
como a patada na porta, 
asi como a capacidade 
do Governo para fixar 
novas faltas leves. Como 
substituto foi nomeado 
Antoni Asunción , 
secretário de Estado de 
lnstitucións 
Penitenciárias, candidato 
consensuado coas 
distintas famílias 
socialistas, co PNV, pero, 
sobretodo, co ministro 
dimisionário. 

Parafraseando a Churchill podia 
decirse que "poucas normas reci
biron tantas críticas de tanta xen
te ao longo de tanto tempo" como 
a chamada Leí Corcuera. Non só 
se opuxeron a esta lei a maioria 
dos partidos políticos, entidades 
cidadáns, sindicatos, organiza
ción de xuices, fiscais , advoga
dos e comités criados ad hoc, se
nón que o próprio Consello Xeral 
do Poder Xudicial xa demandou 
en 1990 que se suprimise parte 
do articulado. Agora o Tribunal 
Constitucional acaba de senten
ciar a ilegalidade dos artículos 
máis polémicos e fixar como de-

- ben de entenderse alguns outros. 

Desde o Governo reconduciron 
o debate ao seu xeito. Para que 
este fallo non salpicase a todo o 
Gabinete e ao conxunto dos de
putados socialistas, a polémica 
centrouse en se Corcuera debía 
dimitir ou non por ter empeñado 
a sua palabra de que abandona
ría o cargo se a lei era declarada 
inconstitucional. A auténtica di
mensión dos decretos anulados 

foi esquecida, como tamén o foi 
a responsabilidade de todo o 
Governo, comezando polo pró
prio Felipe González, e os cen
tos de detencións realizadas du
rante estes anos de maneira ile
gal, asi como os procesos a que 
están sometidos os detidos nes
tas circunstáncias, que deberán 
declararse nulos. 

Unha senténcia 
anunciada 

Desde hai tempo sabíase cal ia 
ser a senténcia do Tribunal Cons
titucional. Nas consultas realiza
das polo Governo con anteriori
dade ás eleicións xerais xa pudo 
constatar a natureza do fallo do 
alto tribunal. Corcuera, non se 
sabe se para coaccionar ao tribu
nal, quixo ligar o seu destino polí
tico á decisión do Constitucional. 
Era o 5 de Maio. A sua inclusión 
no novo Governo débese tanto á 
situación interna do partido como 
á teima de Corcuera en situar a 
un home da sua enteira confian
za como sucesor. Ao final, Gón-

zalez decidiu que continuase e 
realizase a sua própria transición. 

Hai máis de un mes que xa o ro
tativo madrileño El País anuncia
ba o sentido da senténcia. Falta
ba só a redacción definitiva, pero 
a decisión dos maxistrados era 
firme. Desde entón, o Presidente 
afanouse en percurar un novo mi
nistro e Corcuera negouse a que 
houbese unha verdadeira transi
ción, demandada mesmo por am
plos sectores do PSOE. Gonzá
lez estaba cautivo polo papel de 
interlocutor entre os sectores que 
xoga Corcuera no PSOE. 

A teimosia de Corcuera 

Existe plena coincidéncia en que 
a característica máis relevante 
de Corcuera é a sua teimosia. 
Como se puxo de manifesto 
cando se deu a coñecer o ante
proxecto da Lei Corcuera, o ver
dadeiro motivo para querer sor
tear o artigo 18 da Constitución 
é o de realizar rexistos domiciliá
rios sen mandamento xudicial. 

Ainda que a disculpa foi o tráfico 
de drogas, moito máis asumíbel 
socialmente, a verdadeira inten
ción era valerse desta lei na loita 
antiterrorista. Esta coartada con
tou coa anuéncia da maioria dos 
meios de comunicación. 

O obxectivo prioritário de Cor
cuera en todos estes anos foi, 
precisamente, a loita contra 
ETA. Tamén foi esta faceta a 
que lle deu un apoio maior, tan
to social como dos partidos da 
oposición. Pero estes éxitos fo
ron, á vez, os que propiciaron a 
sua dimisión. A inconstitucionali
dade da lei que leva o seu no
me, nascida precisamente con
tra ETA, pero que restrinxia ali
berdade de todos os cidadáns, 
só foi unha disculpa. O verda
deiro motivo foron tanto o fraca
so da sua política antiterrorista, 
como os métodos empregados. 

Cada intento de dividir a ET A, 
cada éxito policial detendo á cú
pula, debido sobre todo ao cám
bio de atitude de Fráncia, fortale-

ANXO IGLESIAS 

cia a chamada liña dura. Fronte 
a unhas condicións en Euskadi e 
na própria ETA máis favorábeis 
a unha saida negociada, o que 
se logrou coa política propiciada 
desde Interior, foi alonxar máis e 
máis a posibilidade do pacto. 
Por outra parte, para loitar con
tra o terrorismo criáronse unhas 
estruturas paralelas que Corcue
ra non foi capaz de desmontar 
ao estar implicados a maioria 
dos seus máis directos colabora
dores. Desde as reunións de 
Tréveris, a Unión Europea de
manda unha limpeza dos sumi
doiros do Estado para poder 
operar conxuntamente, o mes
mo que influe para que Londres 
negócie en Irlanda do Norte. Os 
episódios da UCIFA, de Roldán, 
das escoita en La Vanguardia ou 
das facturas dos militares, taran 
os empurróns para impoñer o 
cámbio necesário. Antoni Asun
ción, ainda sen significar unha 
ruptura, enténdese moito millar 
con Belloch, Garzón e con Pérez 
Mariño, os encarregados de de
mocratizar o Estado.• 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
ETA atenta, por primeira vez, contra un membro da policia basca 

O enfrentamento entre bascos, máis perto 
O enfrontamento social entre 
bascas, que viñan negando 
até de agora tanto HB como 
PNV, está a ponto de producir
se despois de que ET A aten
tara contra o Sargento Maior 
da Ertzaintza, Joseba Goikoet
xea. Xabier Arzallus negaba 
hai dous anos a perguntas de 
A Nosa Terra que existise cal
quer caste de enfrontamento 
social, mentres que HB sem
pre considerou que a loita era 
entre o povo basca e o Esta
do; Jon ldígoras denúncia que 
se está instrumentalizando es
te atentado para "buscar a 
confrontación e o enfronta
mento entre as bases abertza-

les". De momento, as xuventu
d es de ambas as organiza
cións (Egi e Jarrai) son as que 
están a protagonizar esa puxa 
na mesma rua, mentres uns e 
outros tratan de pór calma nas 
suas bases. 

O que si parece estar claro, 
asi o menifestaron desde o ex 
parlamentário de HB, Txema 
Montero, ao bispo de Donós
tia, monseñor Setién, pasando 
por dirixentes do PNV ou de 
EA, é que este atentado de 
ET A significa un salto cualitati
vo nas suas accións. É a pri
meira vez que a organización 
armada atenta directamente 

contra unha institución basca. 
Pero non é só iso, Joseba Goi
koetxea era un destacado mili
tante do PNV, responsábel 
moitos anos de información e 
propaganda. 

Despois das eleicións autonó
micas o PNV demandou de 
HB que asumise as institucións 
autonómicas como ponto de 
partida a unhas negociacións 
co Estado. As conversas inten
sificáronse entre as duas orga
n iz acións e, ao longo deste 
tempo, foron cada vez máis os 
dirixentes de HB que se posi
cionaban claramente por un 
abandono da loita armada cen-

trando a acción na loita política 
e acudindo ás institucións con 
todas as consecuéncias. Ainda 
que o debate non está pecha
do en HB, nen en ETA, a maio
ria segue a pensar que non só 
é necesária unha posición de 
forza para sentar a negociar 
con Madrid, senón que tamén 
é inprescindíbel desmarcarse 
do PNV para non ser fagocita
dos políticamente. 

O atentado contra Goikoetxea, 
que non hai que esquecer foi 
quen levou directamente a loita 
contra HB e ETA desde o PNV 
e a policía autonómica, pon un
ha extrema no entendemento 

HB-PNV, producindo segura
mente tensións na primeira for
mación. Ao mesmo tempo, 
quer ser aproveitado para arre
meter contra da liberdade de 
expresión, neste caso o diário 
Egin, a quen acusan de ser o 
instigador por ter investigado 
as actividades de Goikoetxea e 
as suas escuras conexións, 
pois xa está condenado en fir
me a seis anos de inabilitación 
por escoitas ilegais. Repítese, 
de novo, o Caso Vihader, que 
tanto denunciaron daquela os 
socialistas, mentres que agora 
a Unión de Periodistas (UGT) 
concedeu o carné de honra ao 
próprio Corcuera. • 

1 
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DIAS 

• Eleicións sen 
eleitores na 
Guiné 

A povoación guineana 
boicoteou masivamente as 
elecións lexislativas do Domingo 
21 celebradas no país africano. 
A oposición ao réxime de 
T eodoro Obiang manifestara a 
sua repulsa ao proceso pela 
falta de garantias democráticas. 
Malabo negou este extremo, 
pero de certo a participación 
non superou o 45 por cen do 
censo eleitoral. 

O triunfador no proceso foi o 
Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial (PDGE), unha 
formación fundada e 
encabezada polo próprio Obiang. 

Mália que a oposición 
descalificara o proceso eleitoral 
e solicitara ao Estado español o 
cesamento da cooperación 
internacional que sostén ao 
réxime guineano, González 
mantivo o apoio a Obiang antes 
dos comícios e non decidiu, de 
momento, interromper a 
colaboración. Madrid teme unha 
perda de influenza na rexión e 
ser substituída pala Franza no 
control da zona. 
Sorprendentemente as 
empresas petrolíferas españolas 
deixaron os ricos xacementos de 
Guiné, e agora estes van ser 
explotados por empresas 
francesas e americanas.• 

•A extrema 
direita contra a 
apertura en 
Suláfrica 

Os fascistas sudafricanos 
monstraron publicamente a sua 
oposición a que o proceso 
democratizador na Africa do Sul 
saia adiante e que os cidadáns 
negros podan participar no 
sistema democrático. Os nazis 
de Sudáfrica tampouco queren 
que sexa eliminado o apar
theid. Por outra banda, un garda 
costas de Winnie Mandela 
resultou asasinado nun 
momento de recrudecimento da 
tensión, mália que as 
autoridades rexeitaron calquer 
intencionalidade política nun 
acto que sucedeu moi próximo a 
Winnie Mandela. 

Ante a situación de dificuldade 
no proceso de apertura 
sudafricana, alguns sectores da 
esquerda comezaron a 
manifestar dúbidas a respeito 
da democratización, algo 
aproveitado pela direita para 
tratar de desacreditar a 
Mandela.+ 

•A UE libra da , 
carcere aos 
contrabandistas 

A entrada en vigor da Europa 
sen fronteiras e o tratado de 
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Maastricht ven de anular o 
sumário do contrabando de 
tabaco, xa que agora non son 
delito as acusacións formuladas 
no seu dia contra os 
contrabandistas. Pero non só a 
entrada en vigor destes tratados 
libera de cargas penais aos 
implicados, tamén a demora da 
xustiza na sua aplicación foi un 
alívio para eles pois que o 
sumário comezou a instruirse en 
Novembro de 1984.• 

•Endesa dá a 
razón ao concello 
das Pontes 

A térmica Endesa apresentou a 
solicitude de licéncia de obras 

na central o pasado Martes 23. 
Endesa terá que pagar 320 
millóns á administración 
municipal para realizar as obras 
de acondicionamento da térmica 
para queimar carbón 
procedente dos Estados Unidos. 
O alcalde da vila, Aquilino 
Meizoso, que exixira á central o 
cumprimento da legalidade e 
que tivera que se enfrentar coa 
direción da mesma e co 
conselleiro de lndústria, Juan 
Fernández, anunciou que 
concederá a licéncia en tres ou 
catro meses. A decisión da 
térmica reforza a posición de 
Meizoso que, unha vez máis, 
despois do fallo ao seu favor do 
Tribunal Superior de Xustiza, 
consegue que lle sexa 
recoñecida a razón.• 

•O naval vigués quer que o Estado 
non lle impida a construción de buques 

Traballadores dos principais estaleiros da ria de Vigo pecharonse a 
noite do Venres 19 nas dependéncia de Facenda en Vigo para con
seguir que os seus representantes fosen recebidos por parte do se
cretário de Estado para lndústria. Os traballadores conseguiron o seu 
obxectivo, o peche rematou e as reunións xa comezaron. Contado, 
de momento non hai acordes en firme. Trátase de conquerir que o 
Estado deixe de bloquear os créditos á construción naval e o plano 
de renovación da frota. Segundo os sindicatos a oposición do Estado 
a levantar o bloqueo dese financiamento é o principal obstáculo ao 
desenvolvimento do naval.+ 

• O tribunal que 
negou a tese de 
Varela recoñece 
que cobra de 
Endesa 

Os membros do tribunal da 
faculdade de Bioloxia da 
Universidade de 
Compostela recoñceron, · 
através dunha carta aberta 
ao reitor, Ramón Villares, 
que as suas investigacións 
están financiadas por 
"diferentes empresas, 
administración e 
organismos oficiais" e 
engadiron que iso "é algo 
legal, ético, promovido e 
incentivado pola 
universidade". O escrito 
supón o recoñecimento de 
feíto do vencellamento con 
Endesa.+ 

• Racha a coalición 
EA-EuE 

Unha cuestión estratéxica foi 
apresentada polos dirixentes 
de Eusko Alkartasuna e 
Euskal Ezkerra como razón 
fundamental para facer 
proposicións que 
precipitaron a ruptura da 
coalición entre as duas 
forzas. EA ofereceu a EuE 
incorporarse ao seu partido, 
pois os dirixentes de EA 
estimaban que a casa 
comun abertzale progresista 
tiña que se construir sobre 
pilares máis sólidos que 
un ha simples coalición. EuE 
desestimou o oferecimento 
de EA e rachou a coalición 
afirmando que a proposta é 
"totalmente negativa e 
ineficaz para artellar un 
proxecto abertzale, 
democrático e progresista''. 
De fundo entre EA e EuE 
hai unha división de 
opinións en canto ao 
proceso de paz no País 
Basco e a posición verbo da 
violéncia.+ 

•Peden o 
reagrupa mento 
dos presos 
independentistas 

Os familiares dos presos 
independentistas galegos 
iniciaron unha campaña 
cara ao Nadal co fin de 
acadar apoios para 
conquerir o regrupamento 
dos 12 presos que están en 
1 O cárceres do Estado 
español. Para iso 
convocaron unha 
manifestación para o 12 de 
Decembro en Comspostela 
que partirá ás 12 e média 
da Alameda.+ 

• Primeiro insubmiso 
9C!l~o que entra en 
pr1s1on 

César García Aguiño ten que entrar na 
prisión de Vigo o Martes 30 ás oito do 
serán para iniciar o cumprimento dunha 
pena de dous anos, catre meses e un 
día de prisión por declararse insubmiso 
á prestación social substitutória. César, 
que é mariñeiro, estará sometido ao ré
xime aberto é terá que durmir diaria
mente en prisión, entrando ás oito da 
tarde e saindo ás oito da mañá. No ca
so de outros insubmisos rexeitaren o 
terceiro grao, para impedir que o Gover
no minimice a importáncia da insubmi
sión, César García Aguiño estudiaria 
sumarse a esa posición. 

O Movimento de Obxección de Con
ciéncia comezou ás mobilización . O 
Mércores 24 levaron a protesta á sede 
do PSOE en Vigo, o Sábado 27 mani
festaránse ás seis da tarde no Grave e 
o Martes 30 tratarán de pasar a noite 
acampados diante da cadea de Vigo.• 

• Pablo Valledor 
dimitido, a direción 
da CNG disolta 

A recente demisión do concelleiro da 
Fonsagrada Pablo Valledor da presidén
cia da Converxéncia Nacionalista Gale
ga, por motivos laborais, provocou a di
solución de toda a cúpula direitiva da 
CNG para dar paso a unha xestora. Eví
tase asi a celebración dun congreso ex
traordinário. A xestora encarregarase de 
preparar as eleicións municipais de 1995 
e de pór de novo en marcha o partido.+ 

•Malestar por un 
homenaxea 
dirixentes do PSOE 

A reconversión dunha manifestación 
contra as drogas nun acto de homenaxe 
a determinados dirixentes do PSOE es
tá a causar malestar entre as asocia
cións sociais e políticas de Vilagarcia, 
onde o día 28 ás 12 horas celebrarase o 
acto, segundo informa X. Castro Ratón. 

A decisión dos organizadores da mani
festación contra o narcotráfico de apro
veitar a presenza na mesma de Xurxo 
Parada, Governador Civil de Ponteve
dra, e Baltasar Garzón para homenaxe
alos e entregarlles unha "Nécora de 
Prata" xa provocou unha denúncia de 
instrumentalización do acto, que foi con
vocado a iniciativa das APAS do Salnés 
e que contou co apoio unánime de to
das as organizacións sociais, políticas e 
sindicais da comarca. 

Todas as forzas coinciden que facer un 
chamamento á participación na mani
festación. Tamén recordan que "hai que 
recoñecer a todos os que loitaron contra 
a droga e a reabilitación dos afectados 
polo seu consumo", pero sinalan que 
"foron a sociedade civil e os meios de 
comunicación social quen realmente loi
taron contra a droga".+ 

•En Xaneiro 1 Asemblea 
de Esquerda 
Nacionalista 

A mesa nacional de Esquerda Naciona
lista, reunida o Sábado 20 na Coruña, 
decidiu adiantar ao mes de Xaneiro a 
celebración da sua 1 Asemblea Nacio
nal. A razón é que os resultados eleito
rais recentes aconsellan un esforzo pa
ra tratar de o BNG conquerir a máxima 
representación nas eleicións munici
pais. As datas concretas da Asemblea 
non foron determinadas.+ 



GALIZA E M NDO 
AUTOVIAS 

O MOPT retírese 8:º paso da Pedrafita como a unha dificuldade imprevista 

A Xunta apoia ao Governo central 
no novo aprazamento das autovias 
• G.L.T. 

As autovías, bandeira do 
Governo Fraga, non se 
darían rematado no 93, 
pero o acorde da Xunta co 
Governo central fixaba o 
termo definitivo das obras 
no 95. Á volta das 
eleicións a Comisión de 
Seguimento (a Xunta e o 
Governo central), anúncia 
que tampouco será para 
esa data. O MOPT 
recoñece que até entrado 
o 96 non comezarán os 
traballos no paso da 
Pedrafita e mantén a 
ambigüidade sobre a 
execución final do plano. 

Emílio Pérez Touriño concedeu 
que as autovias van retrasadas, 
especialmente no tramo da Pe
drafita. No de agora, están en 
construción dous dos dez treitos 
en que están divididas as obras 
de Arteixo a Nadela e de Vigo a 
Ourense. O secretário xeral para 
lnfraestruturas di que os outros 
ouito tramos foron adxudicados 
provisoriamente. Resulta que no 
93 serán 183 os quilómetros lici
tados e os 354 restantes pode
rian ser adxudicados no 94. O 
MOPT fai excepción do paso da 
Pedrafita que califica de extraor
dinária dificuldade técnica. 

No 90, Manuel Fraga definira as 
comunicacións como obxectivo 
prioritário do seu Governo con 
atención principal ás estradas. 
A pouco de tomar posesión, a 
sua divisa resultou clara: pactar 
con Madrid , demostrar que a 
sua experiéncia política facia 
del un interlocutor incomparábel 
perante o Governo central e pór 
de manifesto a superioridade 
táctica da via do diálogo para 
resolver a coordenación estatal. 
O principal resultado desta es
tratéxia seria o remate das auto
vias coa Meseta en 1993, e asi 
o anunciou a Xunta. 

Pero no meio caía o 92. A viaxe 
de Vázquez Portomeñe ao Vati
cano para convencer á comi
sión para o Clero de que com
pria cambiar o ano xubilar do 
93 ao 92, habia rematar coma 
o Divino Sainete de Curros, 
agás que no final o papel do 
arrepentido correspondíalle ao 
Conselleiro portavoz. Os orza
mentos do Estado serian para 

O Ministério de Obras Públicas descobre que as obras de Pedrafita poden levar anos. 

Sevilla, Barcelona e Madrid. As 
autovías terian que agardar até 
o 95 e no compromiso desta 
nova data fixeron causa maior o 
presidente da Xunta, o conse
lleiro da COTOP e o responsá
bel do MOPT. Para apagar as 
desconfianzas Xosé Guiña er
gueu a voz e puxo todo o seu 
capital político baixo o cumpri
mento daquel prazo. 

O compromiso seria logo papel 
mallado. En Xaneiro do 92 o 
MOPT pontualizou que o convé-

nio asinado coa Xunta atinxia 
unicamente ao remate en 1995 
"dos tramos das autovías dentro 
do território galega, pero non 
dos que van de Lugo e Ourense 
a Benavente". A consellaria de 
Ordenación do T erritório contes
to u cunha lacónica nota na que 
ratificaba "a vontade de rematar 
as autovias A Coruña-Benaven
te e Vigo-Benavente no horizon
te de 1995". O secretário xeral 
de lnfraestruturas do MOPT, 
Emílio Pérez Touriño levoulle a 
contrária e precisou que a data 

do 95 non era tecnicamente viá
bel e engadiu algo que surpren
deu a todos: non é preciso. 

Os gastos do 92 si que precisa
ban da caixa do Estado. O minis
tro de lndústria Claudio Aranzadi 
prometia a intervención preferen
te para criar infraestruturas en 
Euskadi. A penas unha semana 
despois, o Governo central asi
naba un pacto ca Governo de 
Astúries froito da folga xeral e 
prometía acelerar a construción 
da autovia con Benavente. 

r---------------------------------------------------------------------------, 
O acordeón umbilical 
'o momento en que Fraga 

apertaba a Sáenz de Coscullue
la diante das cámaras e ambos 
dous proclamaban que no 95 
haberia unha autovia coa Mese
ta, tanto os técnicos da Xunta, 
como o representante da Comi
sión Europea ou a equipa do 
MOPT sabian que nese prazo 
non se darían rematado as 
obras. O único consenso apre
zábel sobre o acorde bilateral é 
que non convencia a ninguén. 
Fraga desenvolvia con decisión 
o seu experimentado princípio 
de que unha mentira repetida 
con aire ofendido equivale a un
ha verdade. O conselleiro da 
COTOP levaba a representa
ción ao límite e comprometia a 

sua adicación á política a facer 
realidade a data do 95. 

Fraga apartaba as ofertas do 
resto dos representantes parla
mentários para reclamar xuntos 
estas obras fundamentais. Pre
feria actuar como home de Es
tado capaz de lograr en solitá
rio un acordo equilibrado e xus
to. O último caneo do MOPT (e 
van tres) demostra que come
teu un erro que converteu ao 
Governo autónomo en secues
trado do Governo central no 
que se refire a esta obra. É ur
xente sair desta situación. 

A partir do último renúncio de 
Madrid, Xosé Guiña tiña ocasión 

de facer valer a sua palabra. Pa
ra surpresa de todos, non só es
coita estoicamente que as obras 
poden durar até o 2000 senón 
que respalda as palabras do re
presentante do MOPT e lembra 
que as autovias serán "o cordón 
umbilical de Galiza co resto de 
Europa". O símil tocolóxico non 
pode agachar outra declaración 
vergoñante: "os prazos vanse 
cumprindo". Guiña esquece ex
plicar a quen lle corresponde a 
maternidade e a quen o papel 
de nonato. Seria mellar talar da 
data de remate das autovias 
como un acordeón umbilical 
que nas mans do Conselleiro 
medra ou encalle segundo lle 
cadre o vento.• 
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Desvio de fundos 

En Maio do 92 o MOPT desviaba 
9.000 millóns do Plano das Auto
vias para outras actuacións. Co
mo administrador do Fundo Eu
ropeu de Desenvolvimento Re
xional (Feder) para o Estado, o 
Governo de Madrid propuxo na 
Comisión de Seguimento das au
tovias a asignación daquela can
tidade a pequenas actuacións 
como enlaces e desdobramentos 
de vias que nada tiñan a ver ca 
proxecto bandeira da Xunta de 
conexión coa Meseta. Mediada a 
lexislatura, o governo de Madrid 
movía as suas fichas a pral dos 
investimentos nos cintos da Co
ruña e Vigo e deixaba a Fraga 
en evidéncia. O MOPT aprovei
tou para explicar o alcance ver
dadeiro deste novo compromiso, 
apresentado por Fraga como 

(/) modelo de actuación de Estado: 
~ rematar as autovías antes do 
~ ano2000. 
o 
X z 
<( 

O conselleiro en funcións da 
COTOP non parece contrariado 
polo esmagador ataque ao cas
telo que a Xunta erguera coa 
data do 95. Dentro da filosofia 
fraguiana de que todo enfrenta
mento co Governo central é per
nicioso para o Estado, Xosé 
Guiña di que o país ten que en
tender este retraso porque o 
MOPT xa explicou con claridade 
as razóns para _que non haxa 
autovías no 95. A saída da reu
nión da Comisión de Seguimen
to das Autovias a Xunta e o Go
verno central aparecen de acor
do non nunha nova data senón 
na necesidade de rebaixar a ca
lidade do compromiso: non será 
no 95 nen no 96, pero os tramos 
de maior dificuldade comezarán 
despois do 96. 

Aberta a veda das novas datas, 
a opinión de Antolin Sánchez 
Sánchez Presedo é breve e ter
minante: "que se cumpra o con
vénio entre o MOPT e a Xunta". 
Desde o BNG denúncian que 
non se cumpran os prazos: "Non 
habia vontade de cumprilos e a 
data do 93 fixouse por puro pro
pag and is m o político. A Xunta 
preferiu a conivéncia entre as 
duas administracións antes que 
unha acción de governo eficaz, 
que seria apoiada por todos os 
grupos parlamentários con inte
rese por ver esta obra termina
da". Para os nacionalistas, o re
traso do Plano das Autovías ten 
moita máis gravidade se se con
sidera que non se inviste desde 
hai anos no ferrocarril.• 
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RACISMO E DISCRIMINACIÓN 

Proibíralles vender artesania e bañarse nunha piscina 

O Valedor do Pobo reprende ao alcalde de Sárria 
por discriminar a dous seropositivos 
•XAVIER LÓPEZ 

O Valedor do Pavo 
condenará de xeito rotundo 
a atitude do alcalde de 
Sárria, Artuto Corral, do PP, 
palas discriminacións que 
sofren dous seropositivos 
desta vila, aos que non se 
lles deixou utilizar a piscina 
municipal no verán nen 
vender obxectos artesanais 
nas prazas públicas e que 
agora son marxinados, até 
o punto de que non selles 
permite entrar nunha dúcia 
de bares e cafetárias da 
localidade. Segundo 
informaron fontes desa 
institución, o Valedor 
reprenderá as atitudes do 
rexedor. 

As mesmas fontes do Valedor 
estimaron que o alcalde deberia 
actuar do xeito contrário, e 
avanzaron que a institución diri
xi ralle unha severa reconven
ción reclamándolle que deixe de 
violar os direitos constitucionais 
das persoas e que non interpre
te de maneira sesgada e restric
tiva un regulamento da Xunta 
que exclue de ir á piscina a por
tadores de enfermidades infec
to-contaxiosas. 

O Valedor tivo que dirixirse en 
reiteradas ocasións ao Concello 
de Sárria até lograr que o alcal
de respostase ao seu pedimen
to de información a respeito 
dese caso, sobre o que Sanida
de se pronunciou de contado e 
asegurando que non hai nengun 
risco de contáxio por compartir 
o baño nunha piscina con sero
positivos. 

Xan Antón Taboada, director do 
Plano Autonómico da Sida, opina 
sobre a interpretación que fai o 
alcalde do regulamento das pis
cinas, que de ser asi un medico 
ou un ATS terian que valorar o 
risco de contáxio de cada doen
za potencial dos bañistas: ''Teria 
que examinar a todos e cerrarlle 
as portas ás persoas que este
xan incubando unha gripe". 

alcalde, por estimar que xa o fa
ría, ca seu dictame, o comisio
nado parlamentário. O feito de 
Arturo Corral ser da mesma cor 
política dos que governan na 
Xunta pudo tamén pesar nesa 
desídia, que serve para que o 
alcalde de Sárria se sinta ainda 
agora cheo de razón: "De nen
gun sitio me dixo ninguén nada", 
sinalou sucintamente, negándo
se a facer máis declaracións. 
"Para min ese caso está cerra
do", engadiu, despois de deixar 
claro que mantén como correc
tas e xustas todas as decisións 
protagonizadas até atora e to
das as declaracións feítas des
de o verán. 

Frases polémicas 
Arturo Corral tan deitado frases 
moi polémicas en diferentes 
meios de comunicación. O Co
mité Anti Sida e unha vintena de 
persoas por separado presenta
ron denúncias ante o xulgado 
da vila , ainda que nunca máis 
se soubo delas. 

O Valedor actuou nesta causa 
de ofício, despois de coñecer 
polos meios de comunicación a 
discriminación de Antónia Pilar 
Pérez Herrero e David López 
Díaz na piscina municipal. Pos
teriormente atendeu tamén 
unha queixa formal do Comité 
Anti Sida de Lugo, que celebra
rá a decisión do comisionado 
parlamentário cnado se faga ofi
cial, antes do mes de Decem
bro, como un gran trunfo. 

Antónia Pérez e David López. T aboada admitiu que na decisión 
do alcalde puderon pesar razóns 
doutro tipo, "políticas é de dificul
dades de convivéncia, nas que 
non me meto", dixo, pero consi
derou desde calquer ponto in
xustificábel a discriminación so
frida por Antónia e David. 

Para o alcalde , sen embargo, 
está claro que non se pode to
mar nada nun vaso usado antes 
por un enfermo de sida, e que 
estas persoas con nomes e 
apelidos non poden vender os 
seus produtos onde haxa vellos 
e "nenas que levan a boca todo 
o que encentran". Ten claro que 
sans e doentes non poden com
partir piscina que non e causa 
de mandar aos sans a se baña
ren a Lugo para os dous doen
tes naden na vila . 

Fontes do Valedor estimaron 
que o alcalde de Sárria "meteu 
a pata a fondo" e que fixo "unha 
barbaridade", vulnerando todas 
as directrices sanitárias da OMS 
e os direitos constitucionais des
tes dous cidadáns. 

O Valedor coñecia as discrimi
nacións por mor da sida grácias 

ás suas intervencións en casos 
de nenas marxinados por ser 
portadores do VIH, como acon
teceu no Foxo, A Estrada, onde 
un rapaz quedou vários dias 
sen compañeiros na aula. O al
calde tampouco respeitou o di
reito á intimidade que protexe 
aos portadores ao pretender 
submetelos a probas sobre a 
sua enfermidade. 

Segundo esta mesma institución, 
foron marxinados por sospeita e 
porque non se deixaron exami
nar polos sanitários. O alcalde 
argumentou na sua defensa que 
actuou sempre respeitando o 
sentimento e o desexo maioritá
rio dos cidadáns de Sárria e que 
a parella ia dicendo que tiña a 
sida, ao tempo que tentaba ven
der obxectos de artesanía. 

Asi llo comunicaron desde a 
Xunta ao Valedor , ainda que 
non se dirixiron directamente ao 

Os dous afectados, David e An
tónia, de 30 e 32 anos están en 
tratamento médico pala sua adic
ción ás drogas. Ambos teñen ta
mén vários xuízos pendentes. • 

pOLÍTICA AUTONÓMICA 

CARTA ABERTA A AGOSTIÑO SIXTO SECO 
Vese que está vostede contento, sobretodo desde a noite 
das eleicións. Mesmo o pasado Xoves 28 permitiuse un 
chiste con Manuel Fraga sobre o Pilé 43. Foi no programa 
Parladoiro da emisora de rádio pública galega, esa que 
lle instalou unha liña microfónica na sua casa para que 
poida intervir full-time, sobre o divino e o humano, sen 
erguer da cama. 

Nunha recente entrevista para a revista Eco, vostede defi
ne o seu próprio carácter como o dun bu/e-bu/e. Asi ta
mén o via o humorista Xesus Campos -de quen se acaba 
de celebrar unha exposición de homenaxe, co gallo do 
seu segundo cabodano-. O Chichí gastaba de incluilo, 
nos artigas que enviaba a A Nosa Terra, sempre metido 
polo médio, fose na Ruta Rosaliana ou na da Rosaleda 
ou tamén no aeroporto de Lavacolla, axudando a baixar 
do avión o cadeleito cos restos de Castelao. 

Claro que é un home discutido. Para alguns vostede é 
quen fornece de charme galeguista ao governo autónomo 
ou seña o que escolle as citas de Cunqueiro para entalar 
nos guións oficiais e o que arrecada plumas manifesta
mente oriundas para que redacten a pe feíto os discursos 
presidenciais. Para outros seria un Rasputin que lle deita 
consellos na orella ao Zar de Vilalba, arrimando ou afas
tando influéncias, segundo considera. Mesmo hai unha 
terceira teoría -á que vostede por modéstia se aponta
segundo a cal Sixto Seco non pinta nada. 

Tanto ten. O caso é que vostede é un galeguista de pro 
e, na entrevista mencionada antes, non dubida en afir-

_,,mar que "Cuiña ten un discurso puramente galeguista, 
enxebre" e reitera a opinión de Ramón Piñeiro .de que 
"había que conseguir que o galeguismo impregnase 

MANuEL VEIGA 

toda a malla política partidária". 

Esoutro dia, cando un compañeiro meu se dirixiu ao Gabi
nete de Comunicación da Xunta para algo tan pouco sos
peitoso como era o reclamar unha cópia do discurso do 
Presidente en Tréveris, por certo en defensa da língua 
galega, lembreime de vostede. Porque os do gabinete pa
recían non saber nada da tal intervención e perguntaban 
o día no que se realizara, coma se eles non estiveran co
brando do erário para facer esa función. Respondian en 
castellano, esquecendo que, segundo a Lei de Normaliza
ción Linguística vixente, deben respostar en galega, can
do menos a quen se dirixe a eles neste idioma. Pero, ain-

----------------'O Pilé 43, polo que vostede 
tanto se felicitou na rádio, 

está a subirlle as ínfulas 
aos actuais governantes'. 

da máis, pretendían traducir o nome de Xan polo de Juan, 
acollándose, así o mencionaron, ao "bilingüismo que hay 
en Galicia", esquecendo que os nemes oficializados en 
galega non poden ser traducidos, do mesmo modo que P 
lei establece que os topónimos sexa unicamente en gale
ga: sempre Niñodáguia e nunca Niño de Ja Guia. E non 
se tale do tono que utilizaron, que máis daba que pensar 

que en vez dun gabinete era o Cuartelillo. 

Daquela foi cando o lembrei e fun matinar no balance 
desa teoría piñeirista que despois de vinte anos ainda 
pervive en vostede e nalguns outros. Tanta viaxe para 
chegar aqui? Onde mostra esa xente un chisco de vonta
de política real, máis aló dos votos? 

Mais, o piar de todo é que o Pilé 43 , polo que vostede 
tanto se felicitou na rádio, está a subirlle as ínfulas aos 
actuais governantes e, por tras deses gabinetes, deses 
conselleiros e dese presidente, non agrama o espíritu de 
Otero Pedrayo, nen a língua de Cunqueiro, nen sequer 
o rexionalismo precursor de Murguia. O que agrama é o 
castellano chulapón dos que aproveitan as pontes vaca
cionais para tomar o avión de Madrid e ir de compras 
por Serrano; o ademán impasibel dalguns reconvertidos 
da trama do 23-F, e asi ascendendo até chegar ao pre
sidente que censurou a Revista de Economía de Galicia 
ou que lle tiraba· o carnet na cara aos xornalistas que 
-coma hoxe- temían perder o seu pasto de traballo, 
simplesmente porque o patrón tiña un mal día. 

Vostede sabe que esta é a verdade, porque os coñece 
moi ben. Sabe que o galeguismo da Xunta e a sua fé 
na democrácia son unha carauta, por máis lemas eleito
rais que se poñan e por moi alto que o Guiña cante o 
Mira Maruxiña , mirá, mira como veño, á saida do ence
rro no mosteiro de Oseira. Sábeo, pero cala. E iso non é 
sensato posibilismo, pois se por tal se tomase tamén ha
beria que recoñecérllelo a Goebbels ou a Queipo de Lla
no, dous que tamén talaban moito pala rádio. Máis ben 
parece que alguns, por vanidade, son capaces de apon
tarse a un bombardeo.+ 
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f R A NS PORTE PÚBLICO 

Para denunciar as arbitrárias tarifas do transporte 

Un estudante de Vigo declárase insubmiso 
e négase a pagar o Vitrasa 
•H.VIXANDE 

A capacidade para a 
fixación de prezos e 
traxectos das liñas de 
transporte urbano, que 
corresponde á 
administración, en Vigo 
recae ás veces na 
empresa Vitrasa, o que 
afecta especialmente aos 
estudantes do cámpus 
universitário, xa que para 
acceder el esta compañia 
estabeleceu duas tarifas 
diferentes e tres formas 
de aplicalas, segundo a 
liña. Por esta razón xa 
houbo voces de protesta. 
O mércores 24 a 
compañia García, que 
tamen cobre o servizo do 
cámpus, puxo autobuses 
a disposición dos 
estudantes para baixar 
até o reiterado e organizar 
unha protesta. 

García sempre mantivo prezos 
elevados e servizos irregulares, 
pero agora botou man dos estu
d antes para manter unha liña 
que lle era moi rendábel. Duas 
das liñas que van ao cámpus de 
Marcosende son de carácter re
gular, o seu prezo é o mesmo 
que o resto de servizo da com
pañia, outras duas son espe
ciais, e aplican unha tarifa supe
rior, o coñecido billete vermello. 
Por último, hai unha liña regular 
cuxo fin de traxecto é especial 
e, a aqueles que van até o cám
pus, cóbralles billete vermello. 
Con esta última posibilidade 
non están de acordo os alunas. 

"Se subes nunha parada do cen
tro -con ta, referí ndose á liña 
mista, Elias Díez Feijoo, estu
dante de segundo de bioloxia-, 
podes pagar a tarifa habitual ou 
co bono convencional , só tes 
que dicer que te apeas antes de 
Puxeiros, pero se subes nunha 
parada das últimas, como o au
tobus está cheo, tes que viaxar 
xunto ao conductor e como se 
decata de que baixas no cám
pus, cóbrache o bono vermello". 

'Eu pagaba a tarifa 
normal, ainda que 
na baixada todo o 
mundo ten que 
pagar o billete 
vermello e eu era 
insubmiso ao 
billete vermello'. 

Mália que as queixas dos estu
dantes de Vigo maniféstanse na 
duplicidade das tarifas para su
bir ao . cámpus, xa que é discri
minatório ao depender da zona 
na que habite cada aluno uni
versitário, as críticas céntranse, 
en maior medida, na exiténcia 
desa-ITiíá mista, que anterior-

"Daquela un día apareceu un 
inspector que insistiu en que pa
gara, pero aburriuse e marchou. 
Ao dia seguinte, na baixada, o 
conductor parou o autobus, apa
gouno e chamou á policía. Can
do chegou o 091, ao cabo de 
tres cuartos de hora, habia no 
autobus outras dez persoas, 
que non marcharan noutro que 
vira a substituilo porque preferi
ran quedar conmigo. Foi unha 
serte que houbese esa xente ali. 
A poli dixo que tiña que baixar, 
ameazaron con denúnciarme 
pero non marchei e rematei por 
sair coa miña". 

(f) 

~ Como a policia nacional non ac
~ tuou coa contundéncia desexa
~ da por Vitrasa, cando ao dia se
~ guinte o autobus parou en Mar

_......__. o:i: cosende, debido a que Elias Dí-
A empresa Vitrasa ten várias liñas que van ao cámpus, pero hai duas tarifas e tres ez tampouco quixo pagar o bille-
xeitos de aplicalas. te vermello, a compañia avisou 
mente era unha liña convencio- normal -asegura Elias-, e todos á policía municipal , que ao che-
nal que non chegaba ao até o os dias tiña unha discusión co gar non andou con miramentos 
cámpus, pero que a sua renda- conductor. Facia a mesma ope- e sacou a Elias do autobus para 
bilidade aconsellou a Vitrasa le- ración tanto para subir como pa- levalo a comisaria e poñelo en 
vala até Marcosende. Ali, o ne- ra baixar, ainda que neste últi- liberdade sen acusación nen de-
gócio ampliouse introducindo mo caso o enfrentamente era núncia. "Xa sei que iso non po-
unha tarifa especial que moitos maior porque na baixada todo o den facelo, pero xa se sabe. 
eluden á subida e que é de iné- mundo ten que pagar o billete Desde aquela declarei unha tré-
vitábel pagamento na baixada. vermello e eu era un insubmiso gua unilateral, á espera de que 

lnsubmiso ao billete 
ver mello 

"Eu comecei pagando a tarifa 

ao billete vermello". a delegación de alunas tome 

Pero pouco durou a insubmisión 
de Elias, o tempo de os conduc
tores daren parte da sua atitude. 

medidas para protestar", asegu
ra Elias, que recoñece que non 
hai excesivo ánimo reivindicati
vo entre os estudantes. 

Degradación do servizo 

A recente supresión das para
das urbanas dalgunhas liñas in
terurbanas que remataban en 
Marcosende supuxo engadir in
comodidades para os estudan
tes, que aproveitaban esas pa
radas para subir ao cámpus. 

O transporte público colectivo 
de Vigo foi perdendo viaxeiros 
ao longo destes últimos anos. A 
baixa corresponde coa progre
siva degradación do servizo. As 
autoridades municipais de trán
sito sinalan que a porcentaxe 
de uso do transporte privado in
dividual, nomeadamente o auto
móbil, ocupa a máis do 60 por 
cento das viaxes en meios de 
locomoción. Parellamente a es
te anúncio, feito público esta 
mesma semana, foron apresen
tadas várias medidas de carác
ter correctivo, pero de feito non 
houbo grandes esforzos para 
dotar de infraestruturas ao 
transporte público, de xestión 
privada. O estabelecemento do 
bonos bus, o pagamento por 
parte do concello dunha parte 
fundamental do billete e as 
constantes subas no prezo pro
ducen unicamente un aprovisi
namento de fundos para esta 
empresa e unha maior desregu
lación do servizo, que consolida 
o seu carácter residual.+ 
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Os siareiros báñanse nas 
fontes, toman as ruas e prazas, 
tiran foguetes, tracas e bombas 

de sete estalas cal festa 
patronal: non hai xolda sen 
rebúmbio. Neste artigo 

O futbol como rito e reflexo social 

análisase a relación bipolar 
no espectáculo futbolístico 
que considera existe tamén 

ent 
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Por que gaña o Deportivo e percle o Rea M 
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• ALFONSO EIRÉ 

Para que a representación sexa 
interesante hai que ter escollido 
un campo, tomar partido. Se non 
se escolle un bando, non hai 
emoción, óllase para o xogo co
mo para un nu artístico. Este po
sicionamento bipolar non é priva
tivo do espectáculo deportivo, se
nón que se dá neutras represen
tacións artísticas, coma o cinema 
ou o teatro, onde se chegaba 
mesmo ao enfrontamento entre 
os partidários dun ou doutro au
tor. Hai trifulcas memorábeis co
mo as dos partidários de Valle ln
clán e Benavente. 

Se o fúbol se convertiu en máxi
mo exponente do espectáculo, 
débese a que representa, sobre 
todo, unha teatralización dos va
lores principais do mundo con
temporáneo: a competitividade, a 
performance, a solidariedade, o 
papel da sorte (raramente conce
bida como algo puro) no destino 
dos indivíduos ou dos colectivos. 

É preciso recordar que as com
peticións deportivas nasceron na 
Grécia Antígua e na Inglaterra do 
século XIX, duas sociedades con 
ideas democráticas nas que a 
competitividade social era conce
bibe l. Polo contrário, no xogo 
tlatchtli dos aztecas, que tiña al
g u nhas semellanzas coas nor
mas do futbol, a victória e a de
rrota tiñan o mesmo valor porque 
facíase imposíbel escapar á rixi
déz da xerarquia social. Na Nova 
Guiné, os gahucu-gaman xogan 
tantos partidos de f utbol cantos 
son necesários para que cada 
equipa teña o mesmo número de · 
victórias e de derrotas: a sua vi
sión do mundo non admite a infe
licidade do adversário. Nas so
ciedades orientais , con valores 
diferentes aos nasos, os depor
tes de masas, son outros que o 
futbol. Un exemplo seria o sumo 
no Xapón, con elefánticos loita
dores considerados semi-deuses. 

Un estilo de xogo 
adaptado 
a cada sociedade 

Se a configuración de valores so
ciais conforma os deportes-espec
táculos de masas máis seguidos 
pala povoación, esa mesma idio
sincrásia social refréxase na confi
guración do próprio espectáculo 
deportivo, nas suas características 
técnicas e tácticas. Hai quen pen
sa que o famoso catenaccio foi un 
invento dos italianos. Máis non. Os 
suizos son os inventores da táctiCa 
de terrollo no início dos anos 30. 
Este sistema ultra-defensivo per
mitiulles, por exemplo, vencer a In
glaterra en ·1938 na Copa do Mun
do, algo impensábel daquela. 

Era lóxico que o xogo suizo fose 
defensivo. A ascensión do nazis
mo apañaba a Suiza entalada 
entre a Alemánia e a ltália. Re
matada a 11 Guerra Mundial, Sui-

ANXO IGLESIAS 
Cada vez as bancadas adequiren máis protagonismo no espectáculo deportivo existindo unha interacción co terreo de xogo. 

Da Matta, sociólogo bra~ileiro, ouro do universo brasileiro: es
quivar, canear sempre que se po
da, non enfrontarse nunca brutal 
e frontalmente aos problemas; 
recriarse no momento .. . " 

explica como o futbol do seleccionado 
reune as condicións sociais máis 
sobresaintes do seu país. Estes exemplos non deixan de 

ser, en certo xeito, uns estereoti
pos, mais, como afirman numero
sos antropólogos, "os estereotipos 
sempre teñen un fondo de verda
de, de observación da realidade". za recuperaría un estilo de xogo 

aberto, sen preocupacións defen
sivas, calificado por alguns co
mentaristas como inocente. Ain
da que hai que ser prudentes e 
relativizar estas afirmacións, ex
pertos como o antropólogo da 
universidade de Aix-en-Proven
ce, Cristian Bromberger, conside
ra que "paises nunha situación 
de enclave, desenvolven un xogo 
máis defensivo". 

Uruguai pode servir tamén de 
exemplo para reafirmar a ante
rior senténcia. Exemplo de futbol 
utra-defensivo na América do 
Sul, está entablillada entre as 
duas maiores poténcias do con
tinente sulamericano, Brasil e 
Arxentina. Só cando a bonanza 
económica a situou nunha posi
ción privilexiada ante os seus vi
ciños, convertida na Suiza Ame-

Os espectadores 
reproducen nas 
bancadas, como un 
mapa, certos trazos 
da división social da 
cidade. 

ricana, cambiou o seu estilo de 
xogo. Foi nestes momentos can
do acadou o Campionato do 
Mundo ao vencer ao Brasil no 
próprio Maracaná. 

Precisamente os canariños ta
mén practican un xogo adaptado 
como poucos a sua idiosincrásia. 
Da Matta, un sociólogo brasileiro, 
explica como o futbol do selec
cionado do seu país reune as 
condicións sociais máis sobre
saintes "seguindo as reglas de 

As diferéncias 
nas cidades 
As diferéncias de xogo que se po
den observar nas seleccións, ta
mén xurden cando se analisan os 
distintos clubes e a sua incardina~ 
ción social na cidade. Vexamos 
senón o exemplo de duas equipas 
italianas: a Juventus e o Nápoles. 
A Juve é un clube de empresa, da 
Fíat. Dirixido desde 1923 polos ir-

Mentres na Europa as manifestacións prefutbolísticas adquirian claros matices de 
imposición corporal, noutras partes do mundo as cousas facíanse de forma máis pa
cífica. Neste gravado do s. XIX, procedente da Guaiana, contémplase a un grupo de 
indíxenas exercitando cun balón. 
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máns Agnelli, o estilo do clube 
coincide co da empresa e mesmo 
cos automóviles Fíat "seriedade, 
simplicidade, sobriedade". 

Os xogadores da Juventus teñen 
unha disciplina de fábrica no 
campo e unha xerarquia moi for
te. A Juve é a Vecquia Signora, a 
Grande Dama. No canto da Juve 
podíamos tomar como exemplo 
ao Milan de Berlusconi. Aqui ta
mén o xogo coincide coas carac
terísticas do império Berlusconi. 
A cimeira empresarial deste mag
nate da comunicación-espectácu
lo, coincidiu coa espectacularida
de de xogo do Milán ·e as suas 
duas Copas de Europa. 

Pala contra, o Nápoles, represen
ta o estilo do Sul italiano, feito de 
fantasia, virtuosismo lúdico, es
pectacularidade individual ... Prefí
rese o artista ao conxunto. Mara
dona foi o exemplo máis claro. As 
relacións no seo da equipa e entre 
os siareiros e os xogadores son 
tormentosas. Polo médio andan 
as superticións e San Pancrácio. 
Mac Luhan fracasou no enuncia
do da sua Aldea Global. En certa 
maneira nunca se pareceron tanto 
un londinense, parisino , milanés, 
napolitano, madrileño, barcelonés 
ou coruñés, porteño ou mexicano. 
Pero nunca tampouco se sentiron 
tan diferentes nen arelaron tanto 
mostrar esas diferéncias, se cadra 
polo próprio coñecimento e inte
rrelación existente. 

Deportivo 
frente a Real Madrid 
Se existen esas especificidades 
con características próprias, que 
é lago o que orixina o éxito ou o 
fracaso dunha equipa de futbol? 
Cales son as condicións que de
finen a sua história? Ainda que a 
ninguén se lle escapa que o pri 
meiro elemento son os próprios 
xogadores, pois eles son os que 
verdadeiramente gañan ou per
den os partidos, calquer siareiro 
recoñecerá deseguida que quen 
qonforma a equipa é a directiva. 
E precisamente esta directiva 
quen lle imprime personalidade 
ao clube. Marca as metas a aca
dar, poñendo os elementos in
dispensábeis para logralo, con
fecciona o plantel de actores fút
bol í sticos encomendándolle a di
rección de cena a un adestrador. 
El é o encarregado de trasmitir
lle, en forma de táctica e estraté
xia, parte das vibracións do car
po social que se sinte reflexado 
na equipa. 

Seria unha ilusión dar a idea de 
homoxeneidade nos seguidores 
dun clube. Os espectadores re
producen nas bancadas, como 
un mapa, certos trazos da divi
sión social da cidade. Os com
portamentos de cada grupo de 
espectadores corresponden á 
sua posición social. Acontece 
frecuentemente que os afeizoa
dos populares enfróntanse aos 
das entradas máis caras dos es-
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entre sociedade e clube. 
Os valores, a idiosincrásia e 
clima social transmítense ao 

campo de xogo influindo en 
tácticas, técnicas e 
resultados. 

Madrid 

O Deportivo recolle o clima social da Coruña, transmintíndoo á táctica da equipa. 

tádios por considerar que son de
masiado contidos no seu apoio á 
equipa de todos. (A canción Fo
liada do Celta, do grupo vigués A 
Roda explica os comportamentos 
das distintas bancadas de Balai
dos ). 

Pésie a esas diferéncias, nacida
de existe un clima social globali
zador que é o que se lle trasmite 
ao clube. Esa sensación non só 
se recolle nas bancadas , ainda 
que é cando o trasvase de emo
cións é máis interactivo. Hai ve
ces que nen directiva nen treina
dor saben sintonizar co público. 
Esta é a causo do fracaso de moi
tos treinadores que veñen de fóra 
e de moitas directivas que non 
perceben o momento social. 

O Real Madrid foi a equipa do 
Réxime e o seu presidente, San
tiago Bernabeu, governou a nave 
branca a semellanza da dictadu
ra do Xeneral Franco no Estado. 
Había unha idea: o Madrid tiña 
que ser campión, dentro e fóra. 
lmpúñase o patriotismo, o pater
nalismo, a disciplina e o despo
tismo, até o ponto de despedir a 
xogadores por non querer mari 
dar. Se facia falta roubábase a 
xogadores, como aconteceu con 
Alfredo di Stéfano. A transición 
política supuxo o declive do Real 
Madrid que renasceu da man da 
beautiful people. A chamada 
Quinta do Abutre era no fúbol o 
equivalente á movida na arde so
cial: espectacularidade, aparién
cia, algunha xenialidade illada e 
intermitente que se esfarelaba 
cando se atopaba coa realidade : 
no futbol, o Milán. A decadéncia 
dos novos ricos do socialismo, 
cuxos máximos exponentes son 
o Clan do Hipódromo con Sara
sola e Mendoza como cabezas 
máis visíbeis, arrastrou, canse-

O agramar dunha 
Coruña que aposta 
polo futuro 
transm ítese aos 
próprios 
espectáculos 
deportivos, moitos 
deles fastuosos. 

cuentemente, ao Real Madrid. A 
situación de desconcerto actual 
que padece o clube de Chanmar
tin, coas equipas inferiores copa
das polos tillos de directivos e 
amigos, é un reflexo da incerteza 
do sector social que se olla re
presentado no clube. 

Pala contra, o Deportivo está a 

LALO R. VILLAR 

viver os seus millares momentos. 
O agramar dunha cidade que 
aposta decididamente polo futu
ro, trasmítese non só a unha pla
nificación urbanística (máis ou 
menos discutida, pero aceitada 
socialmente) senón aos própios 
espectáculos, moitos deles fas
tuosos. Cesar Lendoiro soubo re
coller ese latexo social confor
mando unha plantilla de xogado
res . Arsenio , un treinador local, 
puxo no campo esa conexión po
pular e converteuse en heroi até 
dos Diplomáticos do Monte Alto. 
Fran encarnou a xenialidade do 
coruñés, Djukic unha certa chula
ria; Mauro Silva o estarzo e Be
beto a oportunidade. 

Atrás, esquecidos, quedan aque
l es anos nos que o Deportivo 
descendou a Segunda B. Coinci
diu coa depresión cidadán ao 
"perder" a capitalidade. O Celta 
situouse ao mesmo nível cando 
comezou a reconversión naval. O 
xurdir do Compostela vai parella 
á conformación de Santiago co
mo Capital, o domínio do Barce
lona co clima eufórico das Olim
piadas, a ascensión do Sevilla 
(non o Betis, clube máis andaluz 
e popular) coa Expo, ainda que o 
ano pasado un adestrador como 
Carlos Salvador Bilardo, fracasa
se ao impoñer un estilo contra
social. Mentres tanto Valdano co
nectaba perfeitamente co gasto 
tinerfeño do espectáculo polo es
pectáculo, situando por primeira 
vez ao clube na Europa. 

Os estádios son un dos raros es
pácios de liberación das emocións 
colectivas, "o descontrol controlado 
das emocións", de Norbert Elias; o 
espello, ás veces ilusório, dunha 
sociedade que tamén vive de are
las, nun espectáculo que xa en si 
mesmo é ilusión.+ 

Nacionalistas 
e unionistas 
pola paz no Ulster 
O semanário AN PoBIACHf publica no seu número do 28 de 
Outubro un comentário co título Por que temas que cambiar, 
verbo da situación nos seis condados de Irlanda do Norde 
despois da última xeira de atentados. "Non podemos perder de 
vista -di o editorial- a responsabilidade do Governo británico por 
teimar en manter as condicións que serven de base aos 
enfrontamentos. A sua intransixente renuéncia ao diálogo quedou 
ben patente coa recusación de Gerry Adams cinco dias antes da 
traxédia de Shankill, asi como o apoio de Patrick Mayhew na 
Cámara dos Comuns ao discurso ultra-unionista de John Majar 
en Blackpool. A causa desta declaración de Blackpool foi o 
acorde entre os conservadores e os unionistas para co apoio 
destes mantérense no poder. Non lles preocupa causa rematar 
coas martes e acadar unha paz segura. Tanto os nacionalistas 
como os unionistas están a pagar o précio deste cinismo. O 
momento chegou para os británicos de consideraren seriamente 
a proposta de Adams e Hume. No centro aparece o papel do 
Governo de Dublin. A loita dos republicanos está a piques de 
acadar unha paz xusta e duradoira. Non é unha loita dirixida 
contra o pavo unionista( ... ) senón que recoñece a necesária 
participación e consenso unionista. Todas somos irlandeses e 
cando a guerra remate teremos que convivir nesta illa".• 

A perda de bandeira 
da frota da CE 
O Consello de Pesca da CE resolve por fin o acorde pesqueiro 
coa Arxentina, un ano despois de que fose asinado polo 
comisário Manuel Marin. O quincenário INDUSTRIAS PESQUERAS 
adícalle o comentário editorial á ocasión, co título Non chores 
por min Arxentina. "Desde aquil 30 de Novembro (de 1992) en 
Bos Aires, alemás, daneses, británicos e franceses foron 
deitando pedras no camiño dun convénio identificado demais 
pala propaganda oficial cos intereses españois e en particular 
coa resolución do problema da frota conxeladora galega. ( .. . )En 
todo caso, a teima fiscalizadora da Franza sobre as 
importacións procedentes de terceiros paises, nomeadamente 
as que chegan por via dos acordes de pesca, non parece que 
poda chegar moito máis lonxe que este engadido coitado ao 
acorde CE-Arxentina. Sobre todo cando no mercado europeu 
dase unha innegábel tendéncia a depender das aportacións 
externas, internacionalización dos intercámbios pesqueiros e 
(negociacións do) GATT aparte. Esta tendéncia vai agudizarse 
probabelmente coa exportación e desbandeiramento da frota 
comunitária de longa distáncia. ( ... ) Asi que desta xúntanse as 
presas da CE· por safarse do problema dos conxeladores 
galegas, co interés da Administración española por potenciar 
unha saida que non lle vai costar un peso".• 

Verdes roxos 
A asemblea dos Verdes franceses celebrada en Lille do 12 ao 14 
de Novembro asumiu polo 62,3 dos votos unha ponéncia que 
recomenda o diálogo coas forzas de esquerda. LE MONDE de 16 
de Novembro salienta o protagonismo de Dominique Voynet no 
seu informe sobre a reunión. "Os verdes máis activos reivindican 
as ideas da esquerda. Son xente que non quer nen oir talar dos 
socialistas no poder, do abandono que fixeron da (promesa 
eleitoral) da reducción drástica da xornada laboral; da definición 
dunha política enerxética; do atentado contra o Rainbow Warrior 
e da negativa a instaurar a representación proporcional nas 
eleicións lexislativas. Hostis ao governo Balladur, estes 
ecoloxistas procedentes do PS e do PCF están con todo 
chamados a ser os renovadores da esquerda francesa".+ 
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ELEICIÓNS MUNICIPAIS EN ITÁLIA 

A Democrácia Cristiana ostentou o governo, sen alternáncia, desde a 11 Guerra Mundial 

ltália pon fin 
a cuarenta anos de soberania limitada 
A Democrácía Cristiana quedou por baixo 
do 10% dos votos e nalguns casos non 
superou o 5%. Praticamente nengun dos 
seus candidatos pasará á segunda volta 
dos comícios municipais. O Partido que 
governou ltália sen interrupción, durante 

máis de cuarenta anos, prepárase a 
desaparecer cando se celebren as 
próximas eleicións ao Parlamento. 

do MSI que recollen a moitos 
desencantados da DC. Tamén 
desapareceron os socialistas de Bettino 
Craxi, un dos políticos máis corruptos, e 
as outras tres pequenas forzas que até 
agora foron aliadas da DC. 

• MANUEL VEIGA 

Deciao Al Pacino, no papel 
do último Corleone, en El 
Padrino 111: "Estes (retírese 
ao Vaticano) son piares ca 
nós . Son uns carniceiros. 
Nós, en cámbio, ainda te
rnos un código". As recen
tes eleicións municipais ita
lianas, e sobre todo, as pró
ximas lexislativas certifican 
o fin dunha época histórica 
iniciada en 1945, con Duce 
recen atareado polos parti
sanos, e que deu lugar a un 
governo sen alternáncia, 
porque a alternativa era o 
Partido Comunista e "isa 
seria colocar de ministros 
dun país da OTAN a uns re
presentantes de Moscova". 

A principal gañadora é a esquerda, 
representada polo POS (herdeiros do 
PCI), a Liga do Norte e os neofascistas 

que os cidadáns non esti
vesen enteirados do tipo 
de sociedade na que vi 
vian. Eles eran os que pa
gaban. A denúncia social 
saiu impetuosa á luz du
rante o enterro do xuiz 
Falcone e dalgun outro fis
cal , asesinados por mor 
das investigacións que le
vaban a cabo . Cando o 
crego que oficiaba o fune
ral responsabilizou á má
fia das mortes, os fregre
s ese levantáron se do s 
bancos e unanimemente 
sinalaron ca dedo aes re
presentantes da Oemocrá
cia Cristiana presentes, ao 
tempo que decían : "Vos 
sedes a máfia". 

Pero a Democrácia Cristiana 
non estivo sola ·durante es
tes máis de coarenta anos. 
Contou coa colaboración do 
Partido Socialista de Craxi, 
ces liberais, e con outros 
dous partidos demócratas 
que compoñian o chamado 
pentapartido, unha democrá
cia poliédrica da que todos 
gababan a sua "paradóxica 
estabilidade". En realidade, 
a estabilidade proporcioná
balla a política de "soberania 
limitada" que apreixou a ltá
lia durante todos estes anos 
e da que hoxe comeza a fa
larse con liberdade. 

En 1948 o Vaticano pediu o voto para a Democracia Cristiana co lema "Con Cristo ou contra Cristo". Un ano despois Pio XII excomungou a 
todos os comunistas. Toda unha época que agora remata. 

ltál ia está a vivir, polo tan
to, unha revolución desde 
arriba - se cadra non é im
própri o lembrar que asi foi 
tamén a de Gorbachov
que avanza mái s rápid a 
do previsto. Proba diso é 
que a OC aprobo u unha 
reforma eleitoral que fixo 
desaparecer o sistema 
proporcional e instaurou o 
maioritário que prima aos 
partidos máis fortes. O ob
xetivo era deter o ascenso 
de posíbeis alternativas, 
pero a caida a peso dos 
dem ócrata-cristianos foi 
tan pronunciada que eles 
mesmos resultaron ser os 

Os norteamericanos pactaron o 
desembarco en Sicília coa má
fia e esta foi o principal apoio 
da Oemocrácia Cristiana, xunto 
co Vaticano. O pequeno estado 
confesional da bandeira amare
la e branca síntese agora sen 
representación na política e 
anunciou que estudaria o posi
bel apoio a un novo partido. Os 
vínculos económicos entre es
tes tres poderes comezan a 
sair á luz. O cuarto poder, os 
méios de comunicación, per-

maneceu até 
agora en silén
cio, non en balde 
o 85% dos xor
nais, cadeas de 
rádio e estacións 
de televisión ita-

O vello sistema teme agora 
ao entendimento entre a Liga 
do Norte e o POS. 

1 i anas están en 
mans do duo Ag-
n ell i-De Benedetti. O proceso 
contra vários colaboradores 
persoais do primeiro e o paso 
polo cárcere do segundo (Agne
lli dirixe a máis grande empresa 

de ltália, a Fiat, e De Benedetti 
é o dono de Olivetti) non deixa 
de conmover nunha Europa on
de todo parece estar sempre 
ben atado. 

A estendida prática 
do pago de comisións 

Pero se foron os xu ices os que 
elevaron a denúncia e os méios 
de comunicación os que difun
diron as corruptelas do sistema 
que se extendían ao pago xera-
1 izado de comisións aos políti
cos, unha prática habitual en 
Ocidente pero que en ltália aca
dou todo o seu esplendor, non 
pode dicerse, sen embargo, 

máis afectados. Asi que
darán fora da prática totalidade 
das alcaldías, non senda qu izá 
a da cidade de Trieste, fronteiri
za coa ex luguslávia. 

Visto o resultado , o que queda 
do vello sistema teme agora ao 
entendemento entre a Liga do 
Norte e o POS. Ese medo ven 
propiciado porque un acorde de 
Estado entre ambas forzas es
tabilizaria unha nova república 
e paria ponto final ao actual ré 
xime. + 

¡-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A caída do comunismo recorta os poderes da CIA 
O outro polo decisivo na política 
Italiana é o dos Estados Uni
dos. Este país apoiou a Musso
lini desde a sua toma do poder 
en 1922 até os anos 30. Naquel 
momento rompéronse as rela
cións a causa da alianza deste 
último con Hitler. Pero o acorde 
cos fascistas reanudouse des
pois do desembarco das forzas 
norteamericanas no Sul de ltá
lia en 1943, establecendo o go
verno do mariscal Badoglio que 
colaborara cos mussolinianos. 
A medida que os aliados avan
zaban até o Norte dispersaban 
a resisténcia antifascista e di
solvian os seus governos lo
cais. Estableceuse un governo 

de centro-dereita con participa
ción neo-fascista e a esquerda 
foi escluida. Un resumo destes 
feítos é narrado polo experto en 
relacións internacionais Noam 
Chomsky na sua recente obra 
Deterring Democracy (Miedo a 
la democracia, para a versión 
española) no capítulo corres
pondente á democrácia nas so
ciedades industriais. 

A CIA reconstituiu a máfia, coa 
que xa colaborara para organi
zar o desembarco e restable
ceu o comércio de heroína. O 
fin último da estratéxia era pro
mover que as clases traballa
doras cargaran co esforzo da 

reconstrución a baixo custo. A 
axuda norteamericana tiña o 
condicionante de que se elimi
nase a comunistas e socialistas 
de esquerda. Estas forzas de
f e nd i an aos traballadores e 
propugnaban cámbios na pro
priedade dalgunhas compañías 
industriais . Para o historiador 
John Harper, ambos grupos 
"constituian unha barreira políti
ca e psicolóxica para un poten
cia I programa de recupera
ción". Pola sua parte o ideólogo 
George Kennan mostrouse par
tidário de incluir no governo a 
representantes da "clase traba
lladora democrática". O PCI foi 
alcumado de "extremista" e 

"antidemocrático". Baixo a pre
sión dos Estados Unidos, os 
demócrata-cristianos abandoa
ron as promesas feítas durante 
a guerra de instaurar a demo
crácia no posta de traballo e a 
policía foi enviada a reprimir 
aos traballadores. O Vaticano 
anunciou que a todo aquel que 
votase aos comunistas nas 
eleicións de 1948 se lle nega
rían os sacramentos e apoiou á 
OC ca lema Ou con Cristo ou 
contra Cristo. Un ano despois, 
o Papa Pie XII excomulgou a 
todos os comunistas. Con moti
vo destas eleicións os nortea
mericanos ameazaron con reti
rar a axuda do Plan Marshall. 

As interferéncias norteamerica
nas non cesaron. En 1976 ca
eu o governo Aldo Moro após 
das revelacións de que a CIA 
gastara 6 millóns de dólares en 
apoiar aos candidatos antico
munistas. En 1990 o presidente 
Cossiga solicitou unha investi
gación despois de que a televi
sión estatal informara de que a 
CIA pagara a Licio Gelli para 
que fomentase actividades te
rroristas a finais dos anos se
senta e setenta. Gelli era o xe
fe da lóxia masónica secreta 
Propaganda Due (P2) . A cola
boración entre a C IA e a P2 du
ro u máis de vinte anos e cus
tou 1 O millóns de dólares. • 

~- -- ----------- -- ----- ------------------------------------ --------------- - ----------------------- -- - ----- ---- - ------ - -- - - --- ---- ~ 
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A ECONOMIA EN TRES FRENTES 

ccoo 
decídese 
a convocar 
unha folga 
xeral 
•M.V. 

A executiva de CCOO apontou a 
posibilidade de convocar unha fol
ga xeral o 17 ou o 21 de Decem
bro. O anúncio realizouno a máxi
ma direción estatal deste sindica
to 48 horas antes de que se cele
brasen mobilizacións en todo o 
território e que coinciden coa sai
da deste periódico. A proposta 
ven rectificar recentes declara
cións da direción galega deste 
sindicato. 

Máximos responsábeis da CIG 
manifestaron xa que "isto vennos 
dar a razón". Os sindicatos gale
gos, o mesmo que os bascas, 
ELA-STV e LAB, manteñen nas 
últimas semanas notábeis distán
cias con UGT e CCOO, aos que 
acusan de "timidez" antes as me
didas do PSOE e de apoiar "o 
centralismo na negociación colec
tiva" propugnado desde o governo 
de Madrid. Todos os sindicatos 
nacionalistas viñan lanzando des
de hai várias semanas a consigna 
dunha folga xeral e este foi un dos 
seus principais lemas durante as 
mobilizacións deste Xoves 25. 

CCOO trata con este anúncio de 
mostrar unha postura máis belixe
rante despois de que o governo 
insista desde hai várias semanas 
nunha enxurrada imparabel de 
medidas laborais que os sindica
tos consideran agresivas para os 
traballadores. UGT tomará posi
ción unha vez coñecida a afluén
cia ás manifestacións do dia 25. 

"Centralismo laboral" 

A CIG resalta que a postura de 
CCOO ainda non está definida e 
que o governo percebiu clara
mente desde hai meses "a postu
ra de debilidade mostrada por al
guns sindicatos". Daí o anúncio 
constante de novas medidas la
borais "sempre variábeis, pero 
sempre a piar''. 

As centrais nacionalistas conside
ran que CCOO e UGT están "ata
das" por unha lei de folga, unha 
lei de eleicións sindicais e un mo
delo de "centralización da nego
ciación colectiva" que favorecen a 
estes dous sindicatos. En todo 
caso, a CIG maniféstase favora
bel a convocar unitariamente un
h a folga xeral se o motivo da 
mesma e "opoñerse ás medidas 
económicas do governo". Se do 
que se trata, matizan, é de avalar 
un pacto social "realizaríamos un
ha convocatória diferenciada". 

Os últimos acontecementos ve- · 
ñen desmentir recentes declara
ción s da direción galega de 
CCOO desde onde se apontara 
"que ainda non era o momento 
para unha taiga xeral". 

A CIG criticou, por último, a "pos
tura partidista" dos méios de co
municación galegas, que "apoian 
con descaro ás centrais estatais e 
silencian ás galegas". "Non sabe
mos ainda porque", manifestan, 
"pero é óbvio que o tan".• 

A crise está a 
pechar cantos de 

pequen as 
empresas e a 

mandar ao paro a 
miles de 

traballadores. 
Margarida 

Fernández, 
economista e 

Directora Xeral de 
Sogarpo, afirma 

que "as empresas 
pequenas non 

poden viver se non 
se lles abaratan os 

empréstimos". 
Sogarpo é unha 

sociedade de 
garantia recíproca, 

fundada palas ANXO IGLESIAS 

organizacións empresariais e participada por capital 
público, que lle serve de aval ás pequenas e 

medianas empresas para estas 

podaren acceder a créditos a un interese só 
acadábel palas grandes coorporacións empresariais . 
Margarida Fernández quéixase de que a Xunta non 

Margarida Fernández 
'As pequenas empresas 

non poden viver se non se lles abaratan os préstamos' 
•A. EIRÉ 

Cal é o cometido das socieda
des de garantia recíproca e por 
que nascen? 

Nascen a raíz da experiéncia 
que se tiña na Alemaña, Franza 
ou Bélxica, principalmente. O 
seu obxectivo principal é acer
car as condicións de financia
mento das pequenas e media
nas empresas (PEMES) ás que 
disfruta a grande empresa. A 
consecución deste obxectivo ba
séase, sobretodo, no aval. As 
entidades financeiras evitan o 
custo de trasformación e ade
mais calquer posibilidade de 
quebranto de operacións finan
ceiras garantidas por estas so
ciedades como Sogarpo. Estas 
sociedades oferecen unha ga
rantia absolutamente limpa. 

Por outra banda, as posibilida
des das PEMES son moi esca
sas á hora de aportar garantías 
ante unha entidade financeira, 
agás que comprometa dunha 
maneira moi directa o seu patri
mónio persoal. A Administración 
apoia, através do Instituto da Pe
q uena e Mediana Empresa In
dustrial, estas sociedades pro
mulgando o decreto que permite 
a sua criación en 1978. Ao longo 
destes anos, ao variar as necesi
dades das pequenas e media
nas empresas e tamén os seus 
avatares, mudan tamén, dalgun 
xeito, as actividades das socie
dades de garantía recíproca. 

Están a cumprir o obxectivo 
fundacional? 

Se nos centramos na Galiza, ve
mos como as pequenas e me
dianas empresas poden conse
guir uns créditos a un interese 
MIBOR (prezo oficial do diñeiro) 
a un ano, ao que se lle suma só 
un diferencial dun 0,20%, nun
has condicións excepcionais 
equiparábeis aos tipos de intere
se que hoxe pon a banca para 
os seus mellares clientes. Dun
ha maneira individual, unha pe
quena empresa nunca teria ac
ceso a estes tipos de xuro tan 
baixo. 

Nestes doce anos que leva a 
funcionar So-

competitividade no mercado, so
bretodo con vistas á Europa. Foi 
un esforzo importante de todos 
os segmentos que se viu recom
pensado polos organimos admi
nistrativos tratando de axudar pa
ra que as pequenas e medianas 
empresas realizasen os investi
mentos que necesitaban . Esta 
necesidade é máis imperiosa na 
Galiza, entre outras causas pola 
falta de cultura empresarial. 

Intermediación bancária 

Os bancos públicos, como os 
hipotecários, os de crédito 

agrícola ou in
garpo, que foi o 
que mudou en
tre as pequenas 
empresas gale
gas? 

'Para acudir 
a créditos 

dustrial, non po
dían cumprir un
ha función se
mellante á de 
sociedades co
mo Sogarpo? 

Non cambiaron 
moito a sua es
trutura recente
mente. O que si 
se notou nos últi
mos anos é un in
terese especial 
tanto pola banda 
do próprio empre
sá ri o como das 
organizacións 
empresariais, que 
fixeron un esforzo 
importante, o 
mesmo que a Ad
ministración auto-
nómica, por me-
llorar o financia-
mento das em-
presas. Mudou 

as pequenas 
empresas 
ou teñen que 
hipotecar 
o capital persoal 
ou acudir 
ás sociedades 
de garantia 
recíproca" 

Nós o que tace
mos é aportar ga
rantías e, através 
destas , poder 
conseguir un fi
nanciamento que, 
doutro xeito, nun
ca poderian aca
dar. Nós non 
prestamos, só so
mos uns interme
diários para acer
car a estas em
presas a u nhas 
condicións vanta
xosas. Todo de
pende en primeiro 
lugar do aval. La
go da capacidade 

tamén, en certo xeito, a mentali
dade, introducíndose a idea de 

xestora da própria sociedade á 
hora de estabelecer os convé-

nios de cooperación con diversas 
entidades, para as empresas po
deren acceder nas mellares con
dic ión s . Entra tam én o saber 
transmitir o papel que teñen es
tes intrumentos que son as so
ciedades de garantia recíproca. 

Son conscientes as empresas 
destas vantaxes? Coñécenas? 

Sogarpo nasceu como iniciativa 
da Confederación de Empresá
rios de Pontevedra, ainda que la
go tivese tamén apoio por parte 
das Cámaras de Comércio. Am
bos son sócios protectores. De 
todos xeitos, hai diferéncias im
portantes con outras comunida
des autónomas. 

Por exemplo con Euskadi? 

Efectivamente. Achácollo a esa 
cultura empresarial. O sentimento 
asociativo de Euskadi nótase de 
maneira moi destacada. Aqui ain
da hai moito por facer neste cam
po. Proxectos como o naso can
tan ainda con certas reticéncias, 
non hai que esquecelo. Tamén 
hai que ter en conta que é moito 
máis difícil vender un proxecto 
que introducilo cando este xa ga
ñou carpo . Nos últimos anos o 
noso avance foi espectacular. 

Pero as vantaxes que teñen as 
sociedades de garantia recí
proca que operan na Galiza e 
as que o fan en Euskadi son as 
mesmas? 

Na Galiza podemos aterecer in
tereses máis vantaxosos que os 
que aterecen en Euskadi. Ade-
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O calificativo axeitado' ~oíl é efe '· 
semellantes, senón de corppl,é- .. 
mentárias. Vlgoaotivo é unha SQ- " 
dedade de capital-risco que nós~ 
non podemos cobrir .. Antes xa 
existla Sodiga, que era sernellan
te. Ternos unha relación díreota 
tanto con Vigoaotivo como con 
outras sociedades para tratar de 
complementar a tarefa. Se para 
relanzar ou lanzar os proxectos 
necesitan financiarnento alleo é 
cando entrarnos nós a axudar. 
Podernos ofececerlle un financia
rnento que vai ter unha repercu
sión rnoi positiva na conta de ex
plotación desa sociedade. 

Vostedes como conxugan o 
ser unha socledade privada e 
estar participados por capi1al 
público? 

Perfeitarnente. Son intereses pa
rellas . Conviven perfeitamente 
os distintos sectores empresa
riais coa Administración. O feito 
máis patente é que os créditos 
da Administración son rnáis van
taxosos se van avalisados por 
Sogarpo. O poder discutir os 
pontos de vista entre Administra
ción e os representantes dos 
empresários é un feito positivo. 

Fálase da baixada de intere
ses por parte dos bancos co
mo unha medida imprescin
díbel para o relanzamento 
económico. Pero as peque
nas empresas sempre teñen 
que pagar moito máis polo 
diñeiro. 

mais , os tipos de xuro aos que 
poden acceder as PEMES de 
Pontevedra e Ourense son os 
mellares do estado. Pero hai ou
tra série de servizos, que socie
dades como as do País Basca, 
que transgrediu o que é unha 
mera sociedade de garantia recí
proca para acometer unha oferta 
moito máis ampla de servizos , 
aos que nós ainda non pudemos 
chegar . Tiveron un apoio rnoi , 
moi forte do Governo basca. 

Cales son esas novas ofertas 
de Euskadi? 

Asesoria financeira, xurídica, se
guros, aulas financeiras ... A sua 
capacidade está moito por riba 
da nasa. 

Cales foron os problemas cos 
que se atopou Sogarpo para di
mensionarse axeitadamente? 

O principal pode ser esa capacida
de asociativa que non está desen
volvida adecuadamente por falta 
de cultura empresarial. A própria 
conxuntura, ao ser unha socieda
de moi xoven, retrasou o creci
rnento, non perrnitindo que fose 
rnáis disparado. Necesítase un 
apoio rnoito máis forte da própria 
Administración. Noutras comunida
des os recursos que lle adican a 
promoción económica son rnoito 
máis importantes. A Administra
ción galega non ten ainda a con
ciéncia clara do papel destas so-

Até que ponto e$tas babeadas :: 
do diñeiro que realizou o Bao.,. 
co de España tiveron xa un 
reflexo nas empresas? 

Despois de analisar o deterioro 
que se estaba a producir nas 
contas de explotación dos nosos 
sócios, decidimos que as nego
ciadóns debían de ser sobre o 
prezo oficial do diñeiro. O proble
ma non era o maior ou menor 
número de vendas ou de gastos 
de persoaf, segundo a análise~ 
senón que se estaban a disparar 
os gastos financeiros. Hai mottas 
empresas cuxa facturación é, ca
da vez, mo1to menor. Por se for 
pouco os impagados aumentan e 

Aspequenas 
empresas ainda 
non poden albiscar 
o camiño que as 
conducirá ao final 
da crise 

ciedades. Ten que participar rnáis 
activamente e con máis meios. Is
to non quer dicer que as nasas re
lacións coa Xunta non sexan boas. 
Precisamente a Administración au
tonómica ten case un 30 por cento 
do capital social de Sogarpo. Ain
da asi, é preciso que faga máis do 
que está a facer, sobretodo desde 
o ponto de vista de abaratar a na
sa intermediación, de abaratar o 
aval. Sen estes instrumentos é im
posíbel que a pequena e mediana 
empresa poda xa non competir, 
senón sobreviver. 

Como se reflecte a crise actual 
nestas empresas? 

As PEMES son, por unha banda, 
mol áxeis, o que lles permite 
adaptarse a calquer cámbio. Ta
mén é certo que non teñen forta
leza desde o ponto de vista eco
nómico, polo que a situación de 
crise repercute nelas de xeito 
moito máis negativo. 

Hai sectores como o agrário, 

'Q problema 
do agro ven en 
parte pola falta de 
clarificación da 
política agrícola" 

o que s(~stá'iá;aJ:~; ' y 

ministración, ;caga y; 
unha axifidape liiaiot 
dun bando pliblicp n .. 
anaUsar as prerflí$~s · d®l 

~=~ir a~i ªs~~~í~;~~~i~~r~Ji~tiií 
polo que prefl.ro .fes~rV?· ·· h. 

en franca expansión, ao que 
non deixan desenvolver. A sua 
crise ven imposta por meca
nismos directos. 

Primeiramente é necesário que a 
Administración clarifique a políti
ca agrícola. Nós detectamos un
ha falta de horizontes e de poder 
saber cales son as suas pers
pectivas. O temas das cuotas é o 
exemplo máis patente desta falta 
de definición que mata calquer 
proxecto. A nosa financiación é 
idéntica, ainda que é máis difícil 
chegar porque está máis disper
so. A agricultura debia de ser o 
sector que máis apoio debia de 
ter por parte da Administración, 
sobretodo por esa inconcreción. 
O problema xurde precisamente 
por esa falta dunha política clara. 

Pero ademais houbo un recor
te no financiamento aos agri
cultores. 

Até hai dous anos habia un con
vénio de axudas específico para 
o sector agrário ainda máis van
taxoso que para as outras PE
MES. Ese convénio desapare
ceu. Supuxo un recorte importan
te pois esta axuda funcionaba 
con moita axilidade. Hoxe é rnoi l 
difícil de cuantificarlle a un agri- : 
cultor a axuda que pode receber. : 
O que se fai é criar inseguridade. 1 

1 A axuda oficial sempre xera des- 1 

confianza. E unha pena que a : 
Xunta retirase estas axudas. • : 

1 

-------------------------------------------------------------------------------~ 

Tecnoloxia e sociedade 
MANuELCAo 

A percepción que teñen as diversas sociedades sobre as novas 
tecnoloxias é un elemento fundamental que nos permite emitir xuí
zos sobre a posición que esas sociedades terán no futuro a respei
to dos seus níveis de renta, benestar económico e poder competiti
vo. Asi, nalguns paises as elites dominantes son reflactárias á 
asunción e asimilación das novas tecnoloxias, refuxiándose na 
inacción ou en posicións defensivas que, en realidade, revelan a 
primacía que como grupo lle dan á conservación dos priviléxios 
presentes, polo medo aos desafíos tecnolóxicos e ao progreso téc
nico. As sociedades que se opuxeron aos inventos e á sua posta 
en prática (mecanización, maquinismo, informatización, etc.), axu
daron a cavar a sua propria foxa primando a estática sobre a diná
mica, so benefícios presentes sobre os futuros, escollendo o pan 
para hoxe e a fame para mañá. 

Se algo caracteriza ás sociedades modernas e o grau de rapidez e 
obsolescéncia co que se suceden as inovacións tecnolóxicas. As 
tecnoloxias cámbian hoxe a un ritmo moi superior ao de nengunha 
outra época. Jacques Lesourne, director de Le Monde, di: "Nos anos 
50 pensábase na Franza que a siderúrxia seria a base do crecimen
to industrial do país até fin de 
século, agora sabemos que ten 
moi pouca importáncia estraté- - - - - - - - - -
xica, mentres que hai outros 
sectores que si a "teñen". Os 
novas sectores dominantes pa
rece ser que terán como eixo a 
informática e así Robert E. Pal
rner, Presidente de Digital 
Equipments sinala que: "A in
formática será o motor de creci
m e nto no próximo século" e 
avisa que "Necesitamos unha 
sociedade con xente máis pre
parad a. É a única saída. O 
mundo estase vendo modifica
do de forma irreversíbel pala in
formática. Moita xente quedará 
descolocada pala tecnoloxia, 
pero hai que entender que o 
cámbio é inevitábel e aceitalo. 
As compañias que o fagan asi 
triunfarán, e as que se resitan e 
crean que só é pasaxeiro, non 
o acarán". 

Que esta aseveración non é 
mera prospectiva senón máis 
ben xa unha realidade vese 
confirmada cando sabemos 

'As novas 
tecnoloxias 

poden contribuir 
á liberación e 
pervivéncia de 

culturas até 
agora 

dominadas e sen 
futuro. Galiza 

debe contemplar 
as novas 

tecnoloxias de 
forma aberta e 

positiva". 

que a Compañia aérea suiza . . , . 
Swissair ten a sua central de reservas e o sistema 1nformat1co de 
control de vendas en Bornbai (India), cando se descobre que a 
Grande Biblioteca de París trata os seus ficheiros informáticos, 
controla os libros e os préstamos cunha empresa radicada en Ma
nila (Filipinas) e cando nos inteiramos de que a Axéncia Tributária 
de Estados Unidos contrata todo o proceso de introdución de infor
mación aos índios Dakotas que teclean tranquilamente desde as 
suas tendas do rnédio oeste e fan afluir eses dados en tempo real 
aos ordenadores do complexo sistema de xestión tributária ameri
cana. Frente aos que eren que as novas tecnoloxias son homoxe
neizadoras, uniformadoras . e inimigas da diversidade haberia que 
lembrarlle a países, como o Xapón, que xa son importantes en de
seño, investigación e aplicacións teconolóxicas e conservan intac
tas as suas peculiaridades culturais. Pala contra, as novas tecnolo
xias poden contribuirá liberación e pervivéncia de culturas até ago
ra dominadas e sen futuro. Galiza debe contemplar as novas tec
noloxias de forma aberta e positiva.• 



Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Maria Xosé 
Porteiro, unha 
militante· pala 
liberdade, desque 
pagaba cuota de 
simpatizante do 
Partido Obreiro 
Galega, está perplexa 
polo bocadillo que lle 
están facendo á 
sociedade e a todos 
os demócratas, o 
fascismo por unha 
banda e os diferentes 
esquerdismos pala 
outra. É un círculo 
inevitabel. Será por 
culpa de Corcuera 

• que primeiro di: 
"Contra os cabezas 
rapadas debe 
movilizarse toda a 
sociedad e, non só a 
policia". E un ha vez 
que un grupo de 
xóvenes convoca 
unha manifestación 
contra os tales 
cabezas tapadas, sae 
outra volta o ministro e 
alcúmaos de "ultra
esquerdistas". 

Xavier Alcalá 
felicita, na revista Eco, 
a José Posada por 
falar galega no 
parlamento europeu, 
no entanto os 
portugueses 
interveñen en francés. 
Mágoa que no resto 
da revista se 
empregue o español, 
tanto nos artigas de 
galegas, como nos de 
portugueses. 

Din que a Sixto 
Seco non hai mesa 
presidencial, nen 

Polémica sobre 
o Premio Esquío 
Saio á palestra eu, quizais xa 
como colofón á tinta vertida so
bre un premio literario que este 
ano resultou (lamentabelmente) 
polémico: o "Esquío". E saio, 
porque fun membro do xurado e 
"detonante" ou correa de trans
misión do que resultou a polémi
ca. A saída nunca é a de calar, 
aínda que a situación me dis
guste; pero hai que apuntillar xa 
defintivamente o caso. 

Vamos ver. Debía correr xa o 
mes de Outubro, cando eu tele
foneo ao señor Fernando Sores, 
coordenador do certame. Unha 
persoa cordial 
comigo e coa 
que eu nunca ti
vera problemas 
desde que o co
ñec í n, que foi, 
xustamente, a 
mesma noite en 
que acadei o 
premio. Non, 
minto, a noite 
seguinte; xa que 
aquela mesma 
noite estaba eu 

O Esquío 
aválao unha 
espléndida 
nómina de 
poetas 
galardoados. 

nas sesións do Galeusca, hai 
agora un ano. Telefoneo, dicía, 
ao Ferro! e pregúntolle cándo 
me envía os orixinais poéticos 
deste ano, que o tempo pasa 
como pasa e eu debía ler res
ponsabelmente e con vagar 
eses orixinais. Contesta que 
quede tranquilo, que "terás tem
po dabondo". Así o fago, des
pois de eu ter tomado a iniciati
va. Ao fin e ao cabo o traballo 
de xurado a min non me resulta 
grato e, aínda que sexa de mal 
gusto talar deste punto e a pe
sar do que afirma Daría Xohan 
Cabana, neste certame non se 
paga aos membros do xurado. 
Despois do que quedo, mesma
mente, tranquilo, confiado. 

Posteriormente bato pala rúa cun 
poeta amigo que se presenta ao 
certame. Intercambiamos, como 
de costume, opinións e xuízos 
sobre as máis diversas causas, 
entre elas, claro está, sobre lite
ratura. Tras esa conversa afábel 
decútome de que os orixinais de
se bon poeta e narrador, coñeci
dos xa no ámbito restricto da po
esía galega, non estaban entre 
os orixinais que eu tiña. Comuní
collo e grande foi a súa sorpresa. 
O primeiro estrañado, desde lo
go, sono eu e así llo manifesto 
ao poeta amigo. 

Posteriormente, chámame Daría 
Xohán Cabana, apreciabelmen
te preocupado, para que lle rati
fique se os seus orixinais pasa
ran ás miñas mans. Efectiva
mente, entre esa presa de orixi
nais non estaba o volume de 
que el me talaba. E aquí remata 
o asunto polo que a min compe
te. Non hai ningún medio "estra
ño" de información, senón un 
ámbito naturalmente restricto 
onde os libros circulan e son co
ñecidos, as máis das veces, an
tes xa de pasar a concursar. (É 
difícil que ás veces non se saiba 
o que cadaquén realiza. Cando 
máis, como neste caso, existe 
un trato, xa que logo, cordial e 
un intercambio máis ou menos 
constantes de opinións e de xuí
zos , non froito dun día e dun 
premio senón de amizades de 
maior ou menor tempo). 

Non insisto diante do Sr. Sores, 
posteriormente, por pura e sim
ple corrección. Cada un sabe o 
que en de facer. O demais, pois 

VAITE CASCUDO 
XosÉ Cm CABIDO 

Cabeza de turco, chamoulle a Corcuera ese dirixente do PP 
que ultimamente chupa tanta cámara e do que prefiro ignorar 
o nome por agora, para non andar a ensuciar a cabeza con in
formación de baixo rendemento. Pero non hai perda: adoita le
var gravatas de lunares e a xulgar pola ollada calquera diría 
que se farta de comer filloas de sangue de recén nacido. Ó 
mellar, logo resulta que é unha belísima persoa e acaban de 
nomealo Defensor do Pobo na próxima lexislatura, pouco an
tes de concederlle o Nobel da Paz. Con estes políticos do siste
ma nunca se sabe o que pode pasar. 

Aí tendes a Corcuera, que parecía un inútil e resultou ser uncí
nico. Moitos españoles non soportan que a xente se drogue 
quizais porque pensan que os drogadizos viven fóra de control 
ideolóxico, a parte dos transtornos que ocasionan a familiares 
e vencindario en xeral. ¿Pero cantas patadas na po1ta tería que 
dar Corcuera para incautar, papela a papela, as toneladas de 
droga dura, branda e semidesnatada, que entran no país por 
terra, mar e aire? 

Pouco a pouco vanse coñecendo tramas policiais para a revenda 
de droga. O narcotráfico contamina os Corpos de Segmidade. O 
capos galegos do contrabando falan en Madrid cos xuíces coma 
se estivesen na taberna xogando ó tute -cal/~ cabrón. Man
dan avisos públicos para os da Xunta, nomean as vellas amizades 
do PSOE. Roldán é considerado nos medios de comunicación co
mo un dos españoles mellor administrados da historia: cun soldo 
de 400 mil pts. ó més acumula un patrimonio valorado en 400 
millóns nun par de anos, cando unha pequena empresa que pro
duza un millón de beneficio por empregado e ano considéra e 
digna de prestixio. ¿Patada na porta contra o narcotráfico? A quen 
lle queren meter os gualquitalquis nos olios. 

Cabeza de turco chámase un libro no que se conta, a partir 
das vivencias do seu autor, Gunther Walraff, que nas comisarías 
a pasma alenta e protexe ós racistas e neonazis en Alemania.+ 

xa o coñecen. Vostedes mesmos 
deberán tirar as conclusións per
tinentes. Sen dúbida, nada me
llor que os xuízos particulares. 

¿É ou non é válida unha prese
lección? ¿Con que criterios e, so
bre todo, quen ou quen a deben 
facer? Que un poeta como Daría 
Xohán Cabana non pase a unha 
final desde lago é raro, aquí si co
alla a palabra estraño. Descoñe
zo o seu concreto volume poéti
co, pero a súa traxectoria aválase 
por si mesma e eu mesmo téño
me expresado, gabanciosamen
te, sobre a súa obra persoal e so
bre as traduccións que ten feito. 

Cando eu acadei o premio sor
prendérame moi grata, maravillo
samente. Tiña, por iso mesmo, e 
penso segir tendo, gran confian
za nos premios en xeral. O "Es
quío" foi algo do mellar que me 
pasou ata o de agora e desde la
go aválao unha espléndida nómi
na de poetas galardoados. E se-

nón, boten unha aliada a esa lista 
e, o que é mellar, lean paciente
mente eses volumes premiados. 
Todo o acontecido este ano, se 
de algo serve, debe ser para que 
nunca máis acorran causas deste 
tipo. Nunca máis causas extralite
rarias, causas que competen ás 
leis e ao dereito, ·ás bases mes
mas dos certames. lso deberíase 
coidar ao máximo. Porque ben 
nos chega a nós, os literatos, con 
dirimir e limar diferencias referen
tes a gustos, a tendencias e a es
tilos literarios!!+ 

MANuEL XosÉ NEIRA 
(LUGO) 

Socialistas 
Por moito que Felipe González, 
líder indiscutíbel do P.S.O.E., di
ga que os socialistas deben ad
patarse aos novas tempos, o tris
te é comprobar que o actual 
P.S.O.E. non ten nada de socia-

CALROS SILVAR 

lista e menos de obreiro, o único 
que defende é o estado de be
nestar para uns poucos, precisa
mente aqueles que menos o ne
cesitan. Recomendo aos leitores 
ver a película belga Daens, ali 
vese un partido socialista que loi
taba por defender os intereses 
da clase traballadora. Hoxe ese 
partido só ten o de español. + 

XAQUIN PENAS PATIÑO 
(SANTIAGO) 

Un xornal 
en galego 
O presidente da Xunta Manuel 
Fraga pronunciouse en Alemaña 
en pro! dun xornal escrito na na
sa língua, por duas razóns a) "é 
crónica a constatación da nece
s id ade duns meios escritos en 
galega" e b) "o ambiente é favo
rábel para a sua aparición". Os 
que vimos sostendo desde hai 
tempo a necesidade de xornais 
na nasa língua non podemos por 
menos de concordar co manifes
tado polo señor Fraga lribarne, 
porque pensamos que un pavo 
non adquiriu unha mínima nor
malidade nen 
merece o nome 
de tal se non é Os actuais 
capaz de dotar-
se de meios de xomais, que 
comunicación debian 
na sua língua 
própria , mais 
cumpre que fa
g amos unhas 
precisións. 

En primeiro lu
gar devemos 
constatar a si
tuación de anor
malidad e ac
tual, a falta de 
sensibilidade e 
compromiso co 
país que se es-
tá a dar nestes 

converterse 
en impulsores 
do proceso de 
normalización 
da língua 
contituen, 
pola contra, 
unha rémora .. 

momentos nos xornais existen
tes na nación galega, todos agás 
A Nosa Terra, escritos no idioma 
de imposición, "na língua do im
pério", no idioma utilizado polos 
poderes do Estado, como meio 
de suplantación da nasa língua 
nacional galega. Son todos eles 
instrumentos que colaboran acti
vamente na colonización da nos
ta terra, pretextando unha supos
ta falta de rentabilidade. Moitos 
tivemos que padecer nas nasas 
carnes como nos traducian ao 
español , sen un mínimo respeito 
para coas nasas ideas e coa na
sa praxe, comunicados apresen
tados na língua vernácula. Todos 
pudemos observar a diminución 
das colaboracións, por outra par
te de temática minoritária, na lín
gua nai , a belixeráncia coa que 
nos máis importantes xornais 
deste pais se obstaculizaba e 
combatia toda norma e prexe que 
supuxese un avanzo real no pro
ceso de normalización do idioma. 
Cantas veces , me.u Deus, me 
sentin desilusionado por esta po
lítica rasteira! Por isa, os galegas 
liberados do mañá, que espero 
que chegue algun dia, pedirán 
cantas polo seu ignominioso pro
ceder para coa criación colectiva 
máis importante e co sinal de 
identificación máis característico 
do naso pavo. 

Portante, podemos constatar co
mo os actuais xornais, que de
bian converterse en impulsores 
e dinamizadores do proceso de 
normalización da língua escrita, 
constituen , pola contra, un ha ré
mora para o mesmo, abrigando 
á comunidade a facer un esforzo 
notório para dotarse de meios 
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G L O B A L lfri ~ 
EQUE? 

NANINA SANTOS 

Alguns demógrafos, políticos, autoridades relixiosas e tamén 
xente da rua, están a pór o grito no ceu polo descer da natali
dade no aqui e agora. 

"Non damos nen sequer a taxa para o relevo xeracional", din 
asustados. 

Na crise económica, a liberación da muller, os anticonceptivos, 
o hedonismo, a comodidade, a falta de xenerosidade, a mu
danza nos valores a respeito do pasado, o consumismo poñen 
o acento outros, uns, co fin de explicar o fenómeno, e, en con
sonáncia coa alarma, propoñen medidas as máis das veces "de
lirantes" (Vid. proposta Fraga: 2,1 fillos por muller). 

Algarabiarán todos eses, pergunto, por temor de que este se
xa aceno do fin do mundo que <licia a profecia? O fin da raza 
do gal egos? Dos españois, dos europeus ... ? E se for algo di-
o, que? 

Non hai motivos para a alarma. Ademai , os comportamentos 
demográficos das persoas tamén son cambiantes. 

Os alarmistas da natalidade, en troca, endexamais falan desa 
xente miúda que padece maus tratos. Uns 400.000 ao ano no 
Estado español cuns 1.000 mortos aproximadamente. 

Falo por boca de estimacións optimistas. • 

novas que satisfazan as actuais 
necesidades e que sintonicen co 
sentir cada vez máis desacom
plexado das nasas xentes. 

En segundo lugar, non podemos 
por menos de sentir unha pro
funda desconfianza para co pro
xecto do señor Fraga en base 
ao seguinte: a) a sua teima en 
quere privatizar o grande meio 
normalizador que representa a 
TVG; b) a inexisténcia dun pro
xecto de exixéncia de asunción 
do galega por parte das emisto
ras de rádio dependentes da 
Xunta, que utilizan normalmente 
o idioma de Cervantes; e c) o te
mor de que o eventual novo xor
nal se convirta en instrumento 
de dirixismo ideolóxico e en bo
letín de prograpaganda do Go
verno de turno, como esta a pa
sar actualmente coa TVG, e por 
acima cos diñeiros públicos, cos 
cartas que, tamén a min, me de
traen en conceito de impostas e 
que, evidentemente, non podo 
asumir que se dediquen a fins 
eticamente non defendíbeis. • 

R. CARVAllAL 
( ANTfAGO) 

Valente insubmiso 
Adicado a Fernando Rodríguez Gó
mes, "Peñaño", insubmiso xulgado 
en Pontevedra 

Valente insubmiso de cadeas 
que cara nós te achega · 
sen sorriso · de pedras marciais 
e ahondando en xestos sen valados 
entrégaste a nós retando e moendo os croios do legal 
continuando a túa loita fóra do noso nome 
lonxe destas mans ateigadas de bermes 
de cor da clase media 

Valente insubmiso de fronteiras 
que cara nós precipitas as canles de xelo 
e o eido do mesmo rotinario 
-consígnasnos ó imperio ele mares sen estrondo 
de terras con celas 
atecédesnos 
aclvírtesnos 

proclamas o noso sopro cobarde 
o teu xuizo de condea 
ó anonimato da mediocridacle. • 

LOIS GIL MA.GARIÑOS 
(PONTECESURES) 

Os presos non 
''vivimos coma 
señoritos" 
Quero respostar ás asevera
cións dun anacrónico carcereiro 
(hoxe en dia funcionário de 
llPP) que odia 28 de Setembro, 
opinaba na contraportada do 
xornal ourensán "La Región", ao 
cal non me dirixo polo desagra
do que me causa, e decido en
vi arl les a Vostedes estas opi
nións dun preso comun. 

En verbas maiúsculas, a xeito de 
titular, dicia: "Que hoxe en dia os 
presos vivimos coma señoritos". 
Se se retire a tejeros, amados, 
domínguez, sitos miñancos e ou
tros cidadáns de calidade Extra, 
doulle toda a razón. 

Ainda que os cárceres, desde a 
miña perspectiva, son un instru
mento degradante, e criminal 
que teñen os Estados para que 
estexan sempre cheas de cida
dáns dos extractos máis baixos 
da sociedade, por suposto a Xu
dicatura fai filigranas para tentar 
dar unha imaxen "democrática"; 
asi , atópanse alguns reos de lu
xo, de escaparate (léase "La 
Hoguera de las Vanidades" de 
Tom Wolfe). Endexamais houbo 
menos delitos e nunca a prensa, 
rádio e televisión tivo uns pro
gramas tan morbosos (véxanse 
casos coma os de Antonio An
glés ou Ynestrillas). Explotar pu
blicitariamente os crimes máis 
repulsivos non o considero de 
mentes sans, nen humanas. 

O conceito "señorito-a", o signifi
cado literal, do que a nova mi
nistra "De Non Sei Ke Asuntos 
Sociais" surprendeunos e está a 
dar os seus froitos. Xurden ver
bas novas, as ciéncias non pa
ran, o progreso é un flipe; o no
vo "señorito" ven a ser alguén 
doente de diversos males incu
rábeis: Sida, tuberculose, candi
diase, hepatites várias, herpes, 
neumonías e moitas máis mistu
radas unhas con outras (o novo 
"Kóctail en Juansinton Neba-

A ALDEA 

GONZALO 

da" ... Krac!). Acosados en an
tros cada vez máis reducidos 
dentro das novas "macro-cárce
res", sen posibilidade de traba
llos remunerados, nestas "ca
sas", se se quer ter responsabili
dade, conciéncia e alternativas 
de cara á suposta liberdade tes
te que buscar a vida, pois a ca
dea tenta destruir vontades. O 
novo señoriteiro é alimentado 
con subprodutos, elaboradas 
con augas non potábeis (isto é 
confirmado, asinado e selado 
palas mesmas direccións das 
devanditas "casas"). 

Os cárceres son pequenos feu
dos privados dos alcaides e os 
seus gardas pretoriáns (ao estilo 
Pepe Castro e outros señoritos) 
onde todo é posíbel. Desde que 
fina un xoven que entra por vez 
primeira, por rachar un escapara
te e que desesperado inxire auga 
forte (líquido corrosivo), sen 
atención médica, morrendo tras 
vários días na 
cela sen ser le-
vad o á enfer
maria, até que 
un imbécil ben 
cebado saia en 
primeira plana 

Os cárceres 
son pequenos 
feudos 

dun xornal co- privados dos 
marcal coa bí- alcaides e os 
blia na man, 
afirmando que 
o trato é bon, 
as condicións 
perfeitas e que 
traballa, causa 
esta que no seu 
día causou no
xa, estupor e 
repugnáncia 

seus gardas 
pretoriáns 
onde todo é 
posíbel. 

entre os presos que o maior chi
vato, colaborador e pelota saise 
nos "mass media" para mentir 
sen escrúpulo, servindo ao zar e 
botando terra enriba dos demáis 
presos. 

Como o que digo é certo, pala 
miña banda considero xusto que 
a este Pereiro de Aguiar ou cal
quer outro cárcere do Estado 
español viñesen, sen prévio avi
so, dous grupos diferenciados 
de médicos, psicólogos, xuris
tas, e xornalistas; un grupo seria 
do Estado e o outro Non gover
namental, onde se poderian, no 

suposto de que o señor alcaide 
aceptase, comprobar por todas 
as dependéncias ( cociñas, eco
nomatos, enfermarias, talleres, 
pátios, celas, etc.) que se exis
ten "talleres remunerados", pra
ticase unha presunta escravitu
de, un amoreamento vergoñan
te, unhas condicións hixiénico
sanitárias deplorábeis. Ao mes
mo tempo, se se permitise en
trevistar a un grupo amplo, es
tes podarían clarificar a situa
ción real nas cadeas. 

O meu testemuño, desde a impo
téncia frente aos sectores máis 
duros (utilizo o termo "duro" por
que está de moda: "duros e bran
dos") entre o funcionariado peni
tenciário, as humillacións e ma
lleiras que se dan (por moito que 
se tente agachar a verdade), do 
ínfimo número de presos que sa
en de permiso, da case que im
posíbel obtención de benefícios 
legais para a meirande parte da 
xente recluída. O artigo 60 (Ex
carceración baixo liberdade con
dicional, por motivos de vellez e 
enfermidades irreversíbeis) e ou
tros aspectos recollidos nos Re
gulamento Penitenciário ou Códi
go Penal non se respeitan. 

Na miña opinión, a Equipa de 
Asisténcia Social encarrégase 
de desmoralizar e desiquilibrar; 
a Equipa de "Educadores" soe 
servir para intimidar, dar falsa 
información así coma vexetar 
nas poltronas; as Xuntas de Ré
xime, son, presuntamente, xes
tores dunhas empresas "libres" 
que producen inxentes benefí
cios, que os enriquecen. Do 
mesmo xeito os presos levamos 
3, 6, 10, 12 ou 17 anos sen sair 
á rua nos mesmos miserábeis 
pátios de sempre , e, isa si, 
''tranquiliños" xa que se non es
tás tranquilo lévante ao Celu
lar ... e ese xa é outro capítulo. 

Resulta que talar da cadea con 
obxectividade require relatar e 
descreber amplamente 6 milleiro 
de situacións agraviantes contra 
o home e a muller desde a sua 
detención, na comisaría. 

Non somos uns señoritos; so
mos un instrumento político-so-

micrófono aberto que 
se lle resista. Os 
asistentes ao discurso 
de ingreso na 
Académia de Alonso 
Montero ficaron 
abraiados do lixeiro 
que entrou Sixto pola 
porta, tomou reprise 
no corredor e 
empolingouse na 
mesa presidencial en 
calidade de, de ... lso é 
o que ninguén soubo 
dicer. Quen lle dera 
parecerse a Fraga 
para facerlle de dobre. 

Por algun que está 
onde non debe, outros 
non están cando 
deben. Por exemplo, 
nese mesmo acto, 
celebrado en Ourense, 
botábase de menos 
ao Conselleiro de 
Cultura en funcións, 
Daniel Barata. 
Tampouco apareceu 
pola cidade con 
motivo da sesión 
académica dedicada a 
Blanco Amor. Nen que 
el non fose da capital 
ou lle tivese medo á 
auga quente das 
Burgas. 

Corcuera xustificou 
aos militares 
recentemente 
acusados de andar á 
piñota cos fundos dos 
cuarteis dicendo que o 
que habia que facer 
era "pagarlles mellor''. 
Velai un bon 
argumento para 
defender calquer tipo 
de corrupción. "Ou me 
suben o soldo ou me 
corrompo", poderian 
dicer, de agora en 
diante, os 
construtores, os 
alcaldes, os médicos, 
os ministros e até os 
papas. O argumento 
non vale 
-sobreenténdese
para os que rouban un 
bolso ou unha pita, 
porque eses non 
teñen nómina fixa. 

Durante as 
pasadas eleicións, a 
Deputación da Coruña 
agasallou á Cruz 
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Verme/la da cidade 
con duas 
ambuláncias, 
supostamente- novas. 
Supostamente porque 
xa se derramaron as 
duas. Pero o máis 
chocante é que agora 
esta institución posue 
catre veículos e un só 
condutor. 

A violéncia sexista 
non é un invento do 

• feminismo. Abonda 
con visitar a · 
exposición sobre a 
tortura durante a 
Inquisición para 
comprobar que a 
prática totalidade das 
atrocidades de 
componente sexual 
estaban dedicadas ás 
mulleres e case 
nengunha aos homes 
que semente en raras 
ocasións eran 
capados. As mulleres 
sofrian penduradas 
dos pezóns, 
queimaduras nos 
mesmos, ferros e cera 
ardente a entrar pala 
vaxina, cintos de 
castidade e unha rica 
variedade que seria 
prolixo citar aqui. • 

•••••••••••••• 

cial. Condénase o corpo e mais 
a alma e somos o espello da so
ciedade na sua globalidade.+ 

IGNACIO NUÑEZ G. 
CARCERE DE PEREIRO 

DE AGUIAR ( ÜURENSE) 

A nasa terra 
é nasa 
Señor Director da Nosa Terra: 
a Nosa Terra é nosa, e nós so
mos da Nosa Terra, pero os da 
nosa terra non estamos vence-
1 lados a un só nome, a un só 
Movimento: e si estamos entra
ñabelmente vencellados aos 
anceios de unidade entre todos 
os galegos, ainda que sexan 
os galeos que presumen ser de 
direitas, que de todos _precisa
mos se é que, 
de verdade, 
queremos que D b , 
a terra de Gali- e era contar 
za sexa defen- até cinco 
dida pola Nosa antes de 
Terra, que non 
ha de ter outra deixar que 
ilusión que ani- ANT cante so' 
mar e mimar a 
todos os que as louvanzas 
queremos un-
ha Gal iza que que, polo de 
"teña 0 pese- agora, está a 
bre onde de-
ben estar os cantar. 
tetos que dan 
leite" ainda 
que, solidaria-
mente, debe-
mos tamén querer para os 
"proletários de todos os paí
ses", para os roubados de to
dos os países, o mesmo que 
cobizamos para refugar en Ga
liza a ladróns e demais xentes 
de mal viver que, namentres is
to aconteza, ao mais que po
demos chegar é a que come
cemos tamén a que, as "glorie
s as" feiturias que teñen en 
marcha os ególatras naciona-

~ -... -..... ~ 
Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

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

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

Cando conseguin falar co conselleiro en funcións, o per onaxe 
nin sequera me invitou a que sentase. A dicer verdade, el tamén 
permaneceu de pé os tres minutos que se dignou escoitarme. Eu 
debia ter cara de que aquilo non me chegara nen a un dente 
porque, ao sair, o xefe de prensa quíxome dar unha explicación: 

-Mira, non é que xa estexa avisado do cesamento ou que che 
teña xenreira, el fai asi con todo o mundo porque, como ten 
almorranas, os médicos aconséllanlle que non sente. 

-E logo, non obra ben? 

-Queres dicer se non publica no DOGA? 

- Non, digo que se non obra correctamente de ventre -insis
tin volvendo botar man do eufemismo. 

-Antes, coma un relóxio -aseguroume o colega- pero des
de que está coa ameaza do cesamento, parece que moi mal. E 
co problema engadido de que a el non lle gosta sair coa esco
peta ao monte, para dinamizar as tripas, como ao presidente. 
Se cadra ese é o grande mal do país inteiro, a vida sedentária. 
Non hai moito ouvin dicer que, se a mobilidade laboral non 
nos salva, logo haberá que subvencionar algo para voltar ao 
nomadismo como terápia da crise. Non faltan historiadores que 
afirmen que, desde os suevos para acá, o país fíxose aforrador 
e económico e domáis empedernido no fisiolóxico , o que lles 
leva ao agoiro dun futuro de pura almorrana colectiva. As pou
cas forzas que nos quedan iránsenos puxando do intestino gro
so. E así non hai país que avance. 

Dinlle a razón. E quedaria escoitando de boa gana as suas teo
rías; pero tiña unha certa urxéncia en achegarme aos lavabos. 
E de colaborar de paso no desenvolvimento do país.• 

listas iugoslavos e tamén xa se 
escomeza na ex U.R.S.S., para 
maior glória do capitalismo. Xa 
é ben sabido: o nacionalismo é 
o vieiro de sempre empregado 
para acadar o imperialismo. 
Pero hai máis: Marx, no seu 
afán de iniciar a Etapa Históri-

ca do Socialismo, para toda a 
humanidade, que se saiba, 
nunca pretendeu para esta que 
os galegas preparemos a con
quista de Asturias, cando 
A.N.T. se quer aparecer nesta 
xeira como a grande guia para 
conquerir ese mundo que non 

é un soño e si unha venturosa 
realidade , que é posíbel aca
dar, tal como se pasou do Es
cravismo ao Feudalismo; e só 
cámbian as formas de loitar. 

É por isto, señor Eiré, que debe
rá contar deica cinco antes de 
deixar que A.N.T. cante só as 
louvanzas que, polo de agora, 
está a cantar. 

A.N.T. tén que ser o Norte e 
guia, a suma de esforzos dos 
bons e xenerosos que han le
vamos ao mundo ledicioso que 
nós gabamos querer. Señor Ei
ré: A.N.T. é nosa, que non é mi
ña semente. O meu, a miña e o 
maior dos meus inimigos gale
gos se, de verdade, queremos a 
Galiza e nos doi a sua dor, a 
que nos leva á ególa1ra mentali
dad e pequeno-burguesa do 
meu e da miña que tanto nos 
condiciona politicamente. 

A.N.T. cando se vai escomezar a 
eleición dos fbricantes de leis , 
que han ser boas ou más para 
Galiza, segundo os sentimen1os 
de quen as fagan, neste intre, e 
sempre, A.N.T., digo, ha levar co
mo bandeira o sagro orgullo de 
vencellar os bons e xenerosos no 
acogulamento dunha só ilusión: a 
Unidade de todas as forzas que 
queren arranxar a sua casiña pe
ro axudando, en canto podamos, 
a todas as nacionalidades e na
cións do Mundo para que, solida
riamente, nos axuden como pre
cisemos. Oeste xeito A.N.T. vivi
rá, señor Eiré, até que sexa naci
da a sua tilla: "A Comunidade dos 
Povos do Mundo" que, desde xa, 
debemos desexar, sobretodo, 
porque A.N.T. non morra antes 
do seu tempo cumprido, porque 
teña sido somente un xeito de fa
cer negócio comercial "estilo se
mita", no que xamais poden en
guedellarse os meus amigos.+ 

XosÉ FRAGA IGLESIAS 
(MAm ) 

CONVOCATÓRIA DE XUNTA EXTRAORDINÁRIA DE ACCIONISTAS 

Convócase Xunta Xeral Extraordinária de Accionistas da 
Compañia mercantil Promocións Culturais Galegas, 
Sociedade 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: Novos proxectos empresariais. 
Terceiro: Ampliación de capital.. 
Cuarto: Rogos e perguntas. 

Vigo , 26 de Outubro de 1993 
Asinado: Xos í: FERl\Ál\DEZ PLX;A 

Conselleiro-Delegado 
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Cando Le Corbusier ia de 
viaxe, sempre levaba no seu 
peto un caderno a fin de 
debuxar todo o que via ou 
pensaba. Neles tan pronto 

debuxaba como tomaba 
notas, todo isto coa única 
intención de alimentar a sua 
memória. El soia dicer: 

A foto impede ollar, 

"Non quito fotos, debuxo. 

os bocetos grá va ns e na 
memória". Nos seus 
cadernos quedou tamén 
unha pegada da Galiza. 

Le Corbusier, 
un ilustre viaxeiro nas costas galegas 
O arquitecto suízo pasou por Galiza, cara América, no 1929 
• PLACIDO LIZANCOS 

Sobre o terreo Le Corbusier toma
ba nota da siluetas, das liñas en
tre o cumes e o ceo, das ondula
cións do terreo. Debuxaba aos ho
me , á mulleres, aos nenas, os 
can , a árbores, as rochas, os 
útei domé tico , todo. 

No metro quitaba de caderno e to
maba nota das ideas que doutro 
xeito teríanselle esvaído. 

Le Corbu ier raramente amosou 
en público os seus cadernos -
Carnets- segundo os denominou 
el me mo. Só o eu íntimos ti
ñan e poradicamente acceso a 
ele . De re xeiro o conxunto do 
eus debuxo , comprendendo se

senta e tre cademos e algo máis 
de 4.000 páxina , recollen a vida 
íntima e espontánea de te grande 
arquitecto e pensador, talvez o 
meirande xunto con Miguel Ánxel 
Brunelle chi da história moderna 
da nosa civilización. 

A hi toria dó cadernos comeza 
en 1907 ao tempo que Le Corbu-
ier inícia a uas viaxe profi io

nai . En 1955, dada a cantidade de 
material acumulado o próprio au
tor decide acometer o eu ordena
mento. A i, axudado polo eu co
laborador Henri Bruaux procedeu 
á numeración e cla ificación do 
material. Á morte de Le Corbu-
ier, ucedida en 1965, atopou e 

e te valio o leigado recollido nun
ha vella maleta de coiro agachada 
nun armário da ua ca a de Parí . 

L 

En 1929 Ler Corbu ier viaxa á 
Sulamé1 ica invitado por diversa 
entidade culturai e profe ionai 
para pronunciar conferéncias en 
B. Aire , Montevideo e Río de Ja
neiro. O eu regre o a Paris, cida
de na que residia, prodúcese en 
Decembro de e mesmo ano. 

Esta viaxe, a primeira e única de 
Le Corbusier a ese continente, 
ábrelle os ollas diante dun novo 
mundo, moi distinto da Europa que 
xa coñecia en profundidade. A sua 
visita tamén ha causar forte impac
to nestes países, senda recebido 
mesmo polos presidentes das res
pectivas repúblicas ademais de ser 
agasallado con numeroso actos e 
visitas, algunha das cales ia causar 
nel unha fonda influéncia (por 
exemplo os paseos sobre B. Aires e 
sobre o rio Paraná en avión). 

A travesia do Atlántico realizou
na, como era habitual naquela 
época, en barco. Tratábase do bar
co Giulio Cesare, que daquela fa
cia escalas nas cidades da Coruña, 
Vigo e Lisboa (suponse que para 
recoller emigrantes). Non ternos 
constáncia na prensa escrita de 

Os dot1s debuxos de Le Corbusier, coa sua visión de vigo en 1929. 

que a pre enza de Le Corbusier -
xa daquela un recoñecidísimo pro
fesional como proba que fora in
vitado ao outro lado do mundo a 
dictar conferéncias- espertara no 
noso país a máis mínima atención. 

Nesta mesma viaxe o arquitecto 
suízo coincide no barco coa artista 
J osephine Baker -pode que ela 
despertase máis atención neste na
so festeiro país- a quen Le Corbu
sier íalle facer numerosos retratos e 
debuxos e mesmo a deseñarlle un
ha coreografía para un espectáculo 
seu. Un destes debuxo representa á 
artista xunto a Le Corbusier <liante 
do Pao de Azúcar do Rio. 

Atopouse este 
leigado nunha 
vella mala 
anicada nun 
armário da sua 
casa de Paris. 

Os debuxos 
No caderno -denominado B4-
que recolle os deseños realizados 
nesta viaxe hai dous referidos á Ga
liza. O primeiro dele . trazado na 
própria capa do cademo é unha vis
ta de Vigo tomada desde a ria. Nela 
distínguese perfeitamente o Castelo 
do Castro e o monte do seu mesmo 
nome ainda libre de edificacións. 
Estas amoréanse na aba do monte 
imediata á beiramar, coincidindo 
naturalmente coa zona que hoxe 
denominamos Casco Vello. Entre 
as edificacións distínguese perfeita
mente a silueta da Colexiata asi co
mo o xa desaparecido tinglado por
tuário que se situaba perta da bate
ría da Laxe. Ao lonxe, emarcando 
toda a cena, sobresai a característi
ca silueta do Monte do Galiñeiro. 

Curiosamente este debuxo figura 
indistintamente como unha pers
pectiva da Coruña ou de Vigo, de 
feíto o próprio Le Corbusier asi o 
fixo constar da sua própria man 
nas esquinas superior e inferior di
reita da filla. Debido a esta confu
sión, por outra parte inexplicábel, 
este deseño aparece catalogado na 

Fundación Le Corbusier de Paris 
como relativo á Coruña. 

O segundo deles, numerado co 3 (o 
que nos indica que desapareceu un 
debuxo intermédio) leva a anota
ción manuscrita "Vigo" na esquina 
inferior esquerda e a de "Uriburer. 
Monsieur Guiralde" no canto infe
rior direito. As nasas investigacións 
tentando averiguar o significado 
desta nota resultaron infrutuosas. 

O contido do esquizo aparece moi 
claro. Le Corbusier representa en 
primeiro plano unha dorna coa ve
la despregada navegando pola ria 
de Vigo. O perfil da costa parece 
corresponderse co do Monte Ferro 
en primeiro termo e, xa mm plano 
máis afastado, co da Serra da Gra
ba nos límites entre Baiona e Oia. 

Ao grande interese deste debuxo en 
si mesmo debémoslle engadir o 
provocado pola representación nel 
dunha tipoloxia de embarcación 
que desapareceu das nasas costas 
hai xa moito tempo como é a da 
dorna con vela, que cos seus oito 
ou dez metros de eslora era a raiña 
.das nasas embarcacións costeiras. t 
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Os cámbios 
enAnaya 
poden.afectar 
á dirección 
de Xerais 
Dentro da fonda reestrutura
c ión abordada polo Grupo 
Anaya, Vítor Freixanes debe 
decidir nos próximos días a 
posibilidade de permanecer na 
dirección de Edicións Xerais 
ou pasar a exercer no Grupo 
Anaya labores de director xe
ral. No fondo o mundo edito
rial galega decide en parte o su 
futuro, por canto Xerais ten 
unha das meirandes cotas de 
mercado. 

O grupo dirixido por Germán 
Sánchez Rupérez modifica a 
sua dirección forzado por unha 
delicada situación financeira 
que lle abriga a reestruturar a 
composición do seu capital, 
ainda que a família do editor 
salmantino e os seus sócios 
máis directos permanecen no 
control. 

Anaya mantén desde hai anos 
unha política doble respeito a 
Galiú. Se dunha banda Xerais 
é unha das miniñas dos seus 
ollas, no que atinxe a produ
cións noutras línguas peninsu
lares, non deixou en nengun 
momento dos seus doce anos 
de vida de competir con ela, 
no campo do libro de texto, 
parte fundamental do orza
mento e das posibilidades de 
expansión da firma asentada 
en Vigo. 

Despois das sucesivas direc
cións de Xulián Maure e Luis 
Mariño, a etapa de Freixanes 
consolidou en Xerais várias li
ñas de publicacións, e mesmo 
a recente decisión do xurado 
dos prémios que _convoca 
anualmente a editorial, foi sau
dada unanimemente como un
ha refolada de ar fresco que 
debía revitalizar a concursísti
ca galega. 

Unhas das hipóteses manexa
das en círculos culturais é que 
Freixanes seguise a desempe

Vítor Freixanes. 

ñar o seu 
pasto en 
Xerais, 
pero desde 
Madrid, 
ainda que 
a enverga
dura dun 
grupo co 
mo o de 
Ana y a 
obrigaria a 

deixarlle a 
esa dirección a distáncia un 
simples carácter simbólico e 
de necesária transición. 

Germán Sánchez Rupérez de
lega as suas funcións de máxi
mo executivo na sua concuña
da Maria Isabel Andrés Bra
vo, e pasa a ocupar un cargo 
honorífico no Consello de Ad
ministración. De aceitar o pas
to oferecido pala nova direción 
Freixanes pasaria a ocuparse 
en Anaya, basicamente, da edi
ción literária de ficción sen 
participar no libro de texto.• 
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•Duas obras 
galegas entre as 
finalistas do 
Torrente 

Despois de que o pasado ano A 
cidade dos césares gañara o 
prémio de novela convocado pala 
Depuración da Coruña, só duas 
obras galegas están entre as doce 
finalistas seleccionadas para as 
votacións finais que se celebrarán 
o vindeiro 29 de Novembro. En 
total concurriron 242 orixinais. + 

Valle-lnclán, por J. Echevarria. 

• Tirano Banderas 
en galego 

Dentro do ciclo "Cine Europa" o 
vindeiro 29 e 30 poderase ver a 
película dirixida por Garcia 
Sánchez basada no "Tirano 
Banderas" de Valle-Inclán. A 

Nace Xo/, unha revista de humor crítico 
A censura nos periódicos limita a liberdade de expresión dos autoress 
•H.V. 

A necesidade de os 
humoristas galegos 
contaren cun meio no 
que a expresión non 
estexa limitada levou a 
un grupo deles á 
criazón dunha 
publicación de carácter 
semanal, que ven de 
nacer recentemente. O 
seu nome, Xo/, 
antecede ao epígrafe 
A voz que pára as bestas. 

O caso máis significativo de cen
sura de prensa na Galiza entre os 
humoristas foi o que padeceu Pepe 
Carreiro, ao que non lle foi publi
cada unha viñeta (reproducida en 
A Nosa Terra posteriormente) que 
non agradou á direción do xomal 
coruñés, mália haber un compro
miso entre ambas partes no que ao 
humorista concediaselle total liber
dade. A resultas da censura, Ca
rreiro interrompeu a publicación · 
diária do chiste. En Xo! atopa un 
veículo de expresión libre. 

Abordar a actualidade 

Xo! é o fillo de Can sen dono, pe
ro esta nova publicación quer su-

obra, de imediata estrea nas sás 
comerciais, poderá ollarse en 
versión galega e castellana, dada a 
participación na producción de 
Luz Directa, a productora 
coruñesa que se beneficiou dunha 
subvención para esta rodaxe de 44 
millóns da Conselleria de Cultura. 
Mercé a esa axuda vários 
profisionais galegas participaron 
na realización da película. 

A dobraxe galega realizouse na 
cooperativa de dobraxe Estudio 
XXI, dirixida por Manuel Areoso, 
que tamén foi auxiliar de 
dirección de Garcia Sánchez. 
Participan coa· sua voz Miguel 
López Varela (que dobra ao 
protagonista Gian Maria Volonté); 
Carmen Rodríguez, Xerardo 
Couto, Roberto Reboiro, Raul 
Dans, Gonzalo Rey Chao, 
Celestino Hermida e Santiago 
Femández.+ 

perar as eivas da anterior e nace 
cunha periodicidade semanal "pa
ra poder abordar a realidade dun 
xeito máis directo, para incidir no 
que sucede semanalmente" expli
ca Pepe Carreiro, que tamén sinala 
que Can sen dono tiña referéncias 
máis amplas e, por tanto, máis dis
tanciadas da 

ñen moitos xomais convencionais 
nos que se expresar". 

Vellos humoristas e 
autores noveis 
Dirixido por X.A. Suárez, e con 
Cláudio López Garrido, António 

Mascato, 
actual idade. 
Non hai que 
esquecer que 
non era unha 
publicación 
periódica. 

Duentroción GOLDEN EGGS--

Raúl Fran
cés e Pepe 
Carreiro no 
consello de 
redación, 
Xo! recupera 
sinaturas de 
persoas co
mo Xesus 
Campos, xa 
falecido, 
porque 
"chic h i 
Campos mo
rreu en pu
blicar todo -
di Carreiro
e porque 
moita da sua 
obra exposta 
tras o seu fa-
1 ecem en to 

Outro aspec
to que distin
gue ás duas 
revistas é que 
Xo! "perde 
esa condi
ción de bole
tín de sindi
cato de hu
moristas, que 
caracterizaba 
a Can sen 
dono- indica 
Carreiro. 
Agora pre
tendemos que sexa máis directa, 
de aí que estexa dirixida por un 
consello de redación. Estamos 
abertos a todo tipo de humoristas, 
pero ternos un pensamento crítico 
e por iso restinximos a participa
ción de aqueles que fan un humor 
afagador co poder, porque eses te-

•Nova produción 
doCDG 

Leoncio e Helena será a derradeira 
montaxe do Centro Dramática 
nesta tempada e estrearase o 3 de 
Decembro no Teatro Principal. A 
obra orixinal do alemán George 
Büchner estará dirixida pola 
ourensana Anxeles Cuña, directora 
da compañia Sarabela Teatro. 
Trátase, segundo unha nota emitida 
polo CDG, dunha "comédia satírica 
que conta con humor e ironía a vida 
dun príncipe nun país imaxinário". 
Interveñen no reparto Manuel 
Olveira Pico, Xan Cejudo, Serxio 
Pazos, Susana Dans e Sabela Gago. 
Entre os colaboradores desta nova 
cenificación do CDG están na 
música Emilio Cao; nos figurinos 
Xaime Quessada; na 
escenenografia Gabriel Liste e na 
iluminación Alberto Goitia.+ 
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foi obxecto de censura, como o 
chiste do xornalista lamendo as 
botas do político, ao pé do que eli
minaron a lenda «Carlos Luis Ro
dríguez en acción ». A obra de 
Chichi está vixente e ten moita ac
tualidade, o chiste sobre Carlos 
Luis Rodríguez demóstrao". 

•Arte rupestre, 
património da 
Humanidade 

Celebráronse en Vigo as sesións do 
XXII Congreso de Arqueoloxia, de 
carácter estatal. Entre as suas 
conclusións destacou a petición á 
UNESCO da declaración da arte 
rupestre galega como Património 
Cultural da Humanidade. Instase ás 
administracións a extremar a 
protección do património 
arqueolóxico e recoméndase a 
prevención e represión de calquera 
traballo clandestino sobre 
xacimentos e materiais 
arqueolóxicos, o seu comércio 
ilícito e o uso de detectores de 
metais. Pédese que as disposicións 
legais se cumpran e se acentua a 
coordenación dos distintos órganos 
da Administración e o 

Pero non todo son vellas sinaturas, 
Xo! incorpora a colaboración de 
mozos de 18 e 20 anos; para o 
consello de redación a sua partici
pación no proxecto significa a 
aportación de visións distintas e 
unha oportunidade de publicar a 
xente que ten calidade. 

"Na prensa ordinária hai censura -
recorda Carreiro. Non sei se hai 
demanda por parte do público, 
ainda que as vendas indican que 
si, porque tiramos 3.000 exempla
res e vendemos 1.000, iso en con
tar con meios de difusión. Pero o 
que desde logo habia era unhas 
gañas tremendas por parte do hu
moristas de ter un lugar onde pu
blicar e facer crítica". 

Humoristas como Forxán, que non 
publicaban, fanno agora, inaturas 
mái populare , como Xo é Loi , 
Xaquin Marin, Tókio ou Silvar 
forman parte da nómina de cola
boradore . 

A respeito do tamaño e do prezo, 
catro páxinas e 100 pesetas, Ca
rreiro recorda que non teñen inten
cionalidade lucrativa, que o bene
ficios son para poder soster a pu
blicación e que o autore non co
bran pola sua colaboración. "Ade
mai , ao non dedicamo profi io
nalmente a Xo! 6 podemo facer 
caro páxinas de momento", di Pe
pe Carreiro. + 

asesoramento das Universidades 
Museus e demais institucións. + 

• Estudo alemán 
sobre A Nosa Terra 

Ven de sair do prelo na Domus 
Editoria Europea a actas do 
Congre o Internacional de 
Lusitani mo celebrado en Berlin 
entre lO e o 12 de Setembro do 
1992. Ao longo das ua mái de 
duascentas páxinas publícan e a 
ponéncias e comunicacións do 
congreso entre ela un comprido 
traballo do profe or Burkhard 
Voigt de Hamburgo baixo o tftulo 
"A Nosa Terra, eine Stimme für 
Galicien". Voigt é di cípulo do 
profe or Han Karl Schneider, un 
importante dialectólogo falecido 
hai ó dou anos, que no ano 1936 
redactou a sua tese obre o galego 
daLímia.+ 



Un programa 
que 
proscrebe 
o galega 
Caliza 
para o mundo 
Hai meses que deambula pola se
gunda cadea, emitido pola Tele
visión española "Galicia para el 
mundo". Cada vez que ollamos 
lago do programa non podemos 
evitar ademais dun razoábel ru
bor, a pergunta, de que mundo? e 
a conseguinte de qué Galiza?, 
non importando a arde das cues
tión . A re posta á primeira seria 
fácil para o responsábeis do pro
grama: o mundo da emigración. 
Ainda que un dubidaria bastante 
da incidéncia real destes progra
ma de entreví tas, información 
máis ou menos turística e promo
ción de produtos galegas, entre 
outra audiéncia que non sexa a 
própria do país. E ainda que asi 
non fo e, re ulta dun enanismo 
cultural ou mental bastante preo
cupante reali zar un espazo coa 
intención de dar a coñecer á diás
pora galega a realidade do seu 
país e ter como norma básica e 
férrea a utilización exclusiva do 
castellano, e non só por parte dos 
apresentadores senón de calquer 
entrevistado, por máis que se 
chegue en moitos momentos a si
tuacións ridículas. O outro dia un 
restaurador de ' Pontedeume" fa
laba dos "milindres" ou de que 
certo plato "lo rehojamos". Un 
coleccionista de maquetas falaba 
de que era tanto o número delas 
que "no no cogían allí". Os invi
tado , exan oleiros , palilleiras 
ou profe ore de universidade, 

vense na abriga de expresarse 
nun idioma para moitos deles 
manifestamente alleo. Pero seme
lla que véndoos hai un "mundo" 
que só pode entender o castrapo 
e a uns paisanos expresándose 
malamente. 

Non acaban nesa proscrición case 
neurótica do galego as excelén
cias dun espazo sobre o que com
prirá un comentário máis a fondo 
en próximas ocasións. A outra 
pergunta que nos formulabamos, 
de que Galiza? inclue na sua res
posta, aparte de diversos tópicos 
gastronómicos e se cadra algunha 
curiosidade cultural merecedora 
de mellar 
sorte, sobre-
todo lingüís-
tica, un melí-
fl uo panora-
ma da xes-
tión do go-
verno auto
nómico. O 
último espa
zo, o mesmo 
dos "melin
dres" e a co
mida "rehoja
da", incluía 
unhas entre
vistas aos be
n e f i c i á r i os 
das opera
cións de visi
tas de emi
grantes. As 
respostas ob
tidas non po
dian ser ou-
tras (e se 
houbo outras 
non iamos 
tampouco 
ouvilas) que 
as das lou-

Resulta 
preocupante 
realizar un 
espazo para 
dar a 
coñecer á 
diáspora a 
realidade 
galega con 
utilización 
exclusiva do 
castellano. 

vanzas ao labor "desta Xunta 
que es lo mejor que hay", acom
pañadas das impresións óbvias de 
que "Galicia non se parecía en 
nada á que deixaron", trinta ou 
máis anos atrás. Esta operación 

propagandística ia acompañada 
por unha entrevista a Gil Sotres, 
desas que oferecen como respos
ta, como soía ironizar certo hu
morista da desaparecida "El Pa
pus '', aquela "magrada que me
haga esa pregunta". Mesmo a 
apresentadora do espazo, Nazaré, 
unha profisional solvente e unha 
presenza agradábel noutros pro
gramas anteriores, acaba un por 
asociala á penosa impresión do 
espazo, coa sua esforzada tradu
ción mesmo dos topónimos, pois 
para ese "mundo" din "Ourense" 
e "Orense", e asi. 

E cambiando de tércio, non pode
mos deixar de comentar a apoteo
se nacional do Mércores anterior, 
esa fazaña heroica da clasifica
ción para un mundial do terceiro 
futbol do continente en movi
mento de cartas, pero que ten que 
apelar ás virtudes raciais e á en
trega (amén da axuda arbitral) 
para pasar a eliminatória. Por 
certo que as virtudes raciais son 
moi aprezadas nestes casos, e 
tendo en canta a maioria basca da 
selección, non se entende moito a 
aversión que nos mesmos secto
res suscita calquer mención á 
"pureza de sangue" por Arzallus 
ou calquer compatriota dos Al
korta, Zubi ou compañia, ou non 
se tratará do mesmo? Deus nos 
libre de que esta selección gañe 
algo de verdade, porque daquela 
J.M. García (a magna ocasión de
terminou que volvese ás pantallas 
sequer por unha noite) en troques 
de entrevistar a Aznar, teria que 
facelo ao Rei ou a Deus pai, polo 
menos. Discrepo dos que din que 
este despregamento informativo 
semella aos tempos de Franco. 
Daquela non había tantas teles, 
tantas emisoras de rádio, nen se 
chegou a facer un telediário des
de un estádio de futbol. Polo me
nos cuantitativamente, a causa 
foi pior desta vez.+ 

G. VILAS 

---------fl·I conta de libros 1·11----------

Poesia obscena 
medieval 
Edicións Positivas ven de 
editar unha Antoloxia de 
Poesia Obscena dos 
Trobadores Galego
Portugueses, preparada e 
comentada por Xosé Bieito 
Arias Freixedo. 
"Contribuirá divulgación 
dun tesauro" como son as 
cantigas, e "dar a coñecer 
unha série de textos que 
sofriron unha doble 
marxinación pois mesmo 
estudosos non lle deron ás 
cantigas de escárnio, e ás 
obscenas en particular, a 
importáncia que merecen", 
son dous dos obxectivos 

marcado . O libro 
transcrebe aré 50 cantigas 
de di timo autores, 
completados con cadan eu 
comentário, bibliografía, 
índice temático e glosário 
de termos obscenos.• 

Máis de poesia 
A colección Leliadoura de 
Sotelo Blanco, ven de 
poñer en circulación dous 
novos títulos. Trátase de 
Orballo nas Camélias de 
Ricardo Martínez-Conde e 
As doazóns do incendio de 
Manuel Alvarez Tomeiro. 
De ambos libros é 
prologuista Basilio Losada. 
De Martínez-Conde 
(Aldariz, 1951) explícanos 
a sua intención de recriar a 
forma 

xaponesa do haiku en 
galego, con poemas todos 
de tres versos ao estilo de 
: "Amar e morrer /coma 
paxaros fríos / que 
esqueceremos". 
Martínez Conde tiña 
publicado en galego o 
libro Lento esvaece o 
tempo. Do libro de 
Alvarez Tomeiro (A 
Coruña, 1932), 
Losada di que nel 
"aprendemos a 

lección de soidade e -~-~--~~::~ 
de silencio e de marte. a 
lección necesaria para 
sentírmonos sós, e silentes, 
cando convén, e para 
esperar a morte -e que veña 

sen présa".+ 

Cinco 
len das 
Dario Xohán Cabana recria 
cinco lendas e Xoán Balboa 
ilústraas con debuxo clásico 
e moderno a un tempo. As 
lendas versificadas son O 
rei don Garcia; Maria 
Solifza; San Froilán; Maria 
Castaña e Un filio de 
Breogán. Na apresentación 
Cabana desfíxose en 
gabanzas do iiustrador, "O 
mellor debuxantes de todos 
os debuxantes galegos", e 
referíndose aos poemas . 
comentou que "en realidade 
escribinos pensando para un 
público infantil. Creo que 
os nenos teñen tamén 
dereito a ler poesia".+ 
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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, martes, descargas, atentados, empresas 
fantasma, evasión de divisas, branqueo de diñeiro, filtracións 

policiais, patrimorúos 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 
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Rock dos 90 
puro e duro 
Mala/e 
Unha banda galega que e bastan
te máis ca un-
h a promesa. 
Mala Fe e un
ha das apos
tas máis for
res (e máis 
seguras) do 
rock galega. 

Unha banda 
galega que 
é algo máis 
ca unha 

Mentres Nir- promesa. 
vana ou Ae
rosmith vende 
por milleiros corno avanzada do 
rock, non acaba de xurdir unha 
banda que fenda aqui a brecha 
con acerto. 

Mala Fe fai boas cancións en es
pañol, potentes, críbeis. Bons ins
trumentistas, cun son espectacular 
e actual son o grupo ideal para en
cher ese burato. 

Unha banda de hard roack equili
brada, que rompe cos tópicos do 
jevi anticuado. O traballo coas gui
tarras busca máis efectividade que 
afectismo, esgarabellando no matiz 
elegante máis que na chamada do 
decibélio. Brillante e contundente. 

xo a produción de Xavier Abreu. 
Non podia ser doutro xeito e xa hai 
várias discográficas interesadas. 

Para amenizar a espera, ternos a 
ocasión de velos en directo o Ven
res , 26 na sala Rock Jaus, a mé
dio camiño de Vigo e O Porriño. • 

Várias maquetas acreditan a cons
tante evolución do seu traballo, bai- XURXOVAZ 

TELEFRAGA 
LoIS DIÉGUEZ 

Crin, inocente de min, que o PP, despois da bebedeira 
<lesa vitoria eleitoral tan redondamente traballada -
que llo digan, se non, aos taxistas e condutores de au
tobueses-, ia-nos mostrar a corrección das suas des
medidas acaparacións informativas. Cría-o porque coa 
sua alta representación en deputados seria lóxico pen
sar en que Fraga e os seus acólitos se lles iría o medo 
que lles producen eses do zapato, das barbas, dos cor
nos e do rabo que xa no seu dia bautismara o Caudi
llo inspirado na incendiada palabrería goebbeliana de
se seu fidelísimo servidor que ainda suportamos. 

Cria-o porque, defensor eu do humanismo e da fe na 
própria sociedade que formamos -a pesar desta vaga 
anti-popular que nos envolve-, pensei que coa vitó
ria devandita o gañador ia ser menos arrogante, preci
samente por gañador, e recu-

Mais non queda aí a causa. Eliminadas da pantalla da 
TVG estas escenas por Fraga as ter calificadas con 
tres rombos, (eu sempre digo que para ser deputado 
ou deputada haberia que pasar un exame que, entre 
outras cousas, abrigase as candidatos a cantar en soli
tário o Hino galego completo, e a galeguizar o seu 
nome, que nisto até fallan os do mesmo BNG, Oagar
go, lagarto), ainda houbo que aturar as valeiras pala
bras de Antolin (eco, eco, eco), durante quince segun
dos; as bispais oracións de Vitorino disfarzado esta 
vez de San Francisco ("todos semos guenos"), adubia
das coas outras de vendedor a domicilio do de Chan
tada (para lembra o seu nome sempre teño que mirar 
"La Voz", non sei por que será), iso é, Portomeñe, ese 
do "eu, eu, eu e o meu tupé, isto a vinte e istoutro a 
catro", o que durou uns corenta e cinco segundos; 

fronte a eses pobres cinco se-
peraría as mínimas caracterís
ticas de convivéncia e equida
de da própria filosofia demo
crática. 

gundos a que Beiras tivo que 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • reducir, non coa brillantez ca-

É equivoquei-me. O gañador 
segue coa obsesión e o medo 
producidos polos que multi
plicaron a sua voz de cinco a 
trece. Segue coa obsesión de 
os facer desaparecer dos no
sos fogares galegas. Compro
bei-no de novo o pasado dia 

'A TVG pode oferecer 
até seis aparicións do 
PP no telexornal sen 

que os demais asomen 
o nariz'. 

racteristica del (ate quedou unha 
décimas de segundo coa mente 
en branca, ainda por riba, que 
má sorte, que putada) o tempo 
que lle adicaron. 

Polo tanto, a TVG actua, cando 
se trata dos que non do PP, co
mo se realmente fose o Parla
mento distribuíndo tempos de 

dezaseis na TVG, esa caixa 
que se dirixe contundentemente desde Raxoi saltando. 
técnicos, direitores e profesionais que, ou ben pagan 
os seus nomeamentos coa obediéncia cega, ou ben son 
do clan que vence cada vez e se limitan a por en prac
tica as consignas recibidas. Por algo a palabra inde
pendéncia os irrita. 

Pois na TVG dese dia, pola noite, censuraron a forma 
que os deputados e deputadas nacionalistas utilizaron 
para actar a constitución. (Que xeito máis estraño 
elexiron os da Reforma política, despois do 78, para 
abrigar pola brava a acatar o texto constitucional: a 
xura, a promesa, a confesión; a moral, pois, confun
dindo política con relixión. Deberían ser máis cons
cientes e pensar en que todo o que se sacraliza acaba 
por se trocar en formal e anodino). 

As e os nacionalistas prometeron co caravel vermello 
nunha man e o Sempre en Galiza de Castelao na ou
tra. Ese caravel que nunca se axeitou ao falso socialis
mo do PSOE. E despois cantaron, pero o Hino, o Ga
lego, que ten duas partes e asi está recoñecido oficial
mente, e que os do PP e PSOE obvian sempre cantan
do tan só a primeira. Ante a evidéncia, ainda sen a mú
sica que Vitorino encargara, reducida, por suposto, os 
demais foron arrastados polos nacionalistas a unha se
gunda parte que descoñecian. Na TVG recibirían ordes 
para que non mostraran ao público galego a vergoña 
de comprobar -digo eu- que os pais da pátria do 
Parlamento, via PP e vieira PSOE, non saben o hino 
desa pátria. "Aviados irnos, que sempre lo estuvimos". 

intervención, e como tal TV li
bre e independente do poder po

lítico, cando se trata de Fraga e os seus acólitos. Ca
ralludo. Por regra xeral, día a día, ininterrompidamen- · 
te, a TVG pode oferecer até seis aparicións do PP no 
telexornal sen que os demais asomen o nariz. Carallu
do outra vez. 

Ten medo. Fraga segue tendo medo ao futuro, a esa 
idea propriamente galega que acabe convencendo ao 
País inteiro e que levan con forza os nacionalistas. Por 
iso segue controlando a TVG desde o seu despacho 
para que a mensaxe non chegue aos ouvidos da xente 
nen os seus autores se fagan visíbeis na pantalla. Sabe 
moito disto porque o aprendeu durante o seu longuísi
mo mandato como Ministro de Información e Tu
rismo da ditadura. Moito. E o mau e paradóxico está 
precisamente en que o teñarnos que aturar noutra épo
ca definida como democrática. Até tal ponto as cousa 
seguen sen mudar. Non se estrañen, pois, de que, ante 
o asasinato dunha pescadeira, diga con toda frialdade 
do mundo que iso ocorreu en lexítima defensa de 
quen disparou. Poucos se estremecen ante este furacán 
de barbarismos. Quizabeis porque, pacíficos nós, xa 
ternos asumido, ou levamos nos xenes, esa grandísima 
capacidade nos enguriñar ante o patrón. Mais debe
mos pensar, pésie a todo, que calquera de nós pode ser 
vítima, nun intre, agora, da inxustiza máis flagrante, 
do suceso máis inesperado e até da morte. E daquela 
de nada nos serverá o choro.• 

Lors DIÉGCEZ é escritor. Foi deputado do Bloque-PSG 
na primeira lexislatura. 

A vida 
nun café 
Latirili teatro 
Poucas veces se póde entrar a fa
lar do teatro con optimismo como, 
neste caso, despois da representá= 
ción de latirili no Café-teatro 
Odeón de Vigo, onde quizá ainda 
resoen as gargalladas do público. 

O grupo de teatro está formado 
por unha actriz e un actor que 
"sen medo" a perder a sua identi
dade, exprésanse en galego con 
eloxiábel facilidade. 

O espectáculo ten un ritmo atroz, 
e combina os rnáis elernentais 
gags cómicos, con texto do ab
surdo cheos de humor ácido que 
traen á memória os espectáculos 
de cabaret do actor cómico ale
mán Karl Valentin. 

Os comediantes apresentan as 
máscaras, cun áxil traballo corpo
ral e xestual, facendo pasar ao es
trado personaxes da máis diversa 
ralé: o chulapo, o bucaneiro, a 
tangueira, a virxe e seu fillo etc ... 
Cornpriria unha busqueda de no
vas identidades para as persona
xes femininas, que se esbozan rei
teradamente no teatro coa tópica 
dicotomia: "Santa ou Puta", evi
tando pregriceiramente deseñar 
fora dos tópicos anteriores outras 
máscaras máis suxerentes e menos 
sobadas. 

Os personaxes, tratados con ino
c én c i a e verdade, ben sexan 
clowns ou bufóns tolleitos, resul
tan simpáticos ao público. A farsa 
está construída sobre elementos 
clásicos da pantomina: maletas, 
instrumentos, nareces postizos .. 
que ingresan na vida do cenário e 
fan crecer unha acción chea de 
enerxia e imaxinación. E para co
lorear o xogo teatral <lestes intér
pretes multiformes, a música, que 
executan con todo tipo de instru
mentos: guitarra, flauta, saxos, 
violín, por certo, con máis espon
taneidade que 
virtuosismo, 
pero de feito 
funciona co
rrectamente 
na trama. 

O espectácu
lo, en conxun
to, é un acer
to, e Latirili 
ben mereceu 
os aplau o 
do público. 

Fai falta unha 
boa <lose de 
verdade, e de 
imaxinación, 
no teatro para 
facerlle frente 
a esa corrente 
estilística 

Compriria 
unha 
bú queda 
de nova 
identidade 
para as 
per onaxe 
feminina 
que non 
exa a 

tópica 
dicotomia: 
Santa ou 
'Puta'. 

mentireira e estereotipada que de
senvolve a miúdo o teatro institu
cional, convertendo aos intérpre
tes en monicreques insípidos que, 
boiando en cenografias monstruo-

(Continua na páxlna segulnte) 

----11 Conta de discos 111-1-----

Bascas 
potentes 
Negu Gorriak. 
'Borreroak baditu 
milaka aurpegf 

Novo traballo dos sempre militante ex 
Kortatu, letras en euskera que brinda 
traducidas a várias 
línguas. Un bon costume 
comun aos traballos do 
seu selo Esan Ozenki. 

Deixan atrás a etapa 
na que os sons, 
seleccionados eran a 
matéria base dos 
seus discos en pro 
dun conceito de 
banda. Compactos, 
potentes, cámbian 
o electrónico polo eléctrico. 
Lúcida colaboración de Antón Reixa, 
rapeando un dos temas; "Denok gara 
Malcolm-X" - Todos somos Malcolm 
- X" é ese toque de variedade que 
distingue os discos ben feítos .• 

LIBRARIA-PAPELARIA 

PEDREIRA 
~ 

Pop 
industrial 

/ ourensan 
Os cambiantes. 
'Laboratorio, 
zoológico y mu eo' 
Estreo en vinilo de ta xa veterana 
banda ourensá para Edi¡:al. Pop de frío 

e vigoroso ambiente industrial que 
pode traer á memória 
vclla gravación de 

New Model Army. 

Parco en meio e 
produción, as cancións 
non acadan total 

definición, en especial 
porque o trabal lo coas 

voces é incompleto e por 
veces precário. 

O interese do disco queda á 
mercé do gosto, e dos coñecedores da 
banda, que por fin dispoñen dos seus 
temas reunidos nun disco.• 

X.V. 

+ Libros galegas e portugueses. 
+ Libros de texto. 
• Fotocopias. 
+ Plasticados. 
+ Encadernacións. 
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(Ven da páxlna anterior) 

sas, non fan máis que sinalar a 
morte que aniña no cenário. E pre
cisa para recuperar a máxia da 
criación teatral, pasar por riba da 
artificialidade, e defender a pre
senza de intérpretes vivos e como 
tales, responsábeis de producir vi
da e non de acompañar aos deco
rados sen máis. 

É unha iniciativa interesante repre
sentar obras teatrais nestes locais 
reducidos, porque fai que se ache
gue un público novo que posibel
mente no acuda ás salas conven
cionais e si a estes lugares de di
versión, onde as poden contemplar 
máis informalmente. E por outro 
lado é imprescindíbel potenciar es
pectadoras e espectadores activos, 
sumerxidos nun feito cultural, cun
ha visión máis directa, e por su
posto máis crítica da experiéncia 
teatral, nun momento en que o xé
nero semella ter tocado fundo por 
diversas razón pero, a fundamen
tal, o abandono do público.• 

MÓNICA BAR CENDÓN 

Titeres no 
camino 
Santiago, 
Santiago ... , de 
Tanxarina 
O que en principio poderia pare
cer outra vaca no millo da cele
brazón Xacobea, ateigada de es
pectáculos con Compostela ou o 
Camiño como eixo é-o só en par
te, ou se callar, desde unha pers
pectiva anovada. E é que o texto 
do Manolo Forcadela apresenta
no unha de .. chamariamo sus
pense máxico. 

A inve tigazón dun erudito pro
fe or on corroboradas por un co
lega irlandé , o que o leva a bus
car con mái aínco a pedra do 
tempo . Ma entran en xogo o po
dere fático tentando arredá-lo da 
inve tigazón vía chantax.e polo e
cue tro da ua amada. A primeira 
cena interna-no na hi tória e 
aponta xa o elemento bá ico 
do e pectáculo. 

Co de cobremento, en pleno e
pulcro do apo tolo Santiago da 
que o profe or Fraiz chama pedra 
do tempo, chegan-no tambén o 
definitivo elemento do e pectá
culo: uce ivo alto no tempo e 
no e pácio propiciado pala ante
di ta pedra. 
A i, nun pri-
meiro pa o, 
somos arra ·ta- Bon 
dos a Xudea 
para visitar a 
Xesuscristo e 
os seus após
tolos nos mo
mentos ante
riores á deten
zón de aquel, 
e que levará 
ao profesor a 
concluir que 
Santiago non 

traballo do 
Tanxarina 
que 
resol ven 
ben un 
guión de 
Forcadela. 

poasou pola Galiza e polo tanto 
non pode ser o seu corpo o ente
rrado no sepulcro. A transizón a 
seguinte escena depara-nos unha 
persecución en barco por un mar 
bravio, realizada de xeito moi 
efectivo e de grande beleza visual 
-ao noso gosto un dos mellares 
momentos do espectáculo-. 

Logo da Xudea pasamos a Galiza, 
mas a tempos mais propícios para 
o mito. Irnos coas ve11as hostes do 
Breogán, producindo-se un troco 
no sistema de manipulazón dos 
bonecos que se ao longo do espec
táculo son de barillas, agora pre
dominan os fios. Aparecen tambén 
os primeiros tandéms, logrando os 
momentos de maior "enganche" 
do público coa festa dada en honor 
do forasteiro --o profesor Fraiz
e que non é outra cousa que un 
baile tradicional, ben coreografia
do e ben resolto, mália a difícil 
execución, e mesmo unha demos
trazón de lanzamento de menires. 

Sempre co tempo xusto, persegui
do de cerca polos poderes fáticos 
-obviamente o clero e o exérci
to- o protagonista vai desengue
dellando o mistério que é como 
dizer a trama da obra. A próxima 
cena leva-nos a tumba de Prisci
liano, onde unha muller chora 
desconsolada o seu pasamento. 
Ao final chegamos a conclusión 
de que o corpo venerado no sepul
cro compostelano é o de Priscilia
no, e con esta certeza, o protago
nista no se sabe moi ben como, 
consegue atopar-se de novo coa 
sua amada -até entón secuestra
da polos malos-. Un novo ele
mento plástico nos depara o lance: 
o uso de máscaras e, polo tanto, a 
presenza de actores. 

Apontar unha transizón que non 
sabemos situar con exactitude -
no paso de Prisciliano a Compos
tela 93?- mas que nos chamou a 
atenzón: a prenseza de Pucho Boe
do que vai por suposto camiño de 
Compostela buscando á Carmela, 
ademais con maneiras de ilusionis
ta -tal vez de Mago Antón- sus
tituindo os elementos de atrezzo 
que se esvaen no seu paráguas. 

En fin, un bon traballo dos Tanxa
rina que resolven ben, con mo
mentos realmente brillantes, un 
guión do Forcadela, de estrutura 
circular e que cai, quizais, en ele
mentos demasiado recurrentes. 
Cunha hábil manipulazón mesmo 

nos difíceis momentos de doblete, 
cuns bonecos ben acabados mas 
fuxindo de preciosismos, nunha es
cenografia áxil, con apenas ele
mentos que simbolicen o tempo ou 
o espácio no que nos atopamos. Xa 

Cabreo 
por partida 
dobre 
O avogado 
do diaño 
Aos exibidores de películas habe
ria que denuncialos por non res
peitar as normas mínimas de con
trol de calidade: así de claro. Non 
se pode permitir que timen aos es
pectadores pondo fitas en mal es
tado, mal sonorizadas, coas ima
xes esvaecidas, cheas de picadu
ras, cando non con cortes escan
dalosos. Deberia obrigárse11es a 
que revisasen as cópias antes de 
cobrar pola sua visión (?) e, no ca
so de que estas seren defectuosas, 
eles mesmos terian que reclamar 
ás distribuidoras, exixindo outras 
e facendo a estas responsábeis do 
engano. Pero todo, repito, antes de 
o sofrido espectador/consumidor 
pagar a sua butaca e o fraude xa 
non ter remédio. Cando mercamos 
un libro e lle faltan follas ou al
gunhas están en branco ou ilexí
beis, devólvennos os cartos ou 
dannos outro exemplar. Pero can
do irnos ao cine e 11e faltan ima
xes, ou son defectuosas, ou non se 
escoita ou nos mareamos polos 
saltos da imaxe ou polo "baile" do 
cadro ou ... a quen reclamamos? 

Faise necesária unha Iei ou unha 
regulamentación que subsane este 
estado de cousas: para cando? 

para acabar marcar as tintas mais 
negativas que para o noso entender 
foron: o son das voces en directo, 
cos tortuosos estouridos da micro
fonia, que segue a ser unha asina
tura pendente nos titiriteiros e, tal 

Todo isto ven a propósito do esta
do da cópia que de "O avogado do 
deaño" está a circular polos cine
mas galegos e que serve como bo
tón demostrado ex.posto. Á mar
xe disto, que xa é moito, a fita de 
Sidney Lumet (l 924) non merece 
ser ollada. Mal interpretada por un 
Don Johnson limitado e unha Re
becca de Momay, de moda, pero 
actriz pasaxeira, o filme ponde 
manifesto a decadéncia criadora 
do autor de "Serpico". Como Del
bert Mann, Robertt Mulligan , 
John Frankenheimer ou Martín 
Ritt, pertence Lumet a ese grupo 
de cineastas saídos do traballo pa
ra a televisión nos anos cincuenta, 
entre os que foi mestre como rea
lizador de teatro realista; antes, a 
finais dos cua-
renta, fora xa 
un dos funda-
dores do off
Boadway. Os 
temas de Lu
met son reco
rrentes: as re
lacións do ho
me coas insti
tuc i óns, as 
análises dos 
sistemas de 
presión, a loita 
pola toleráncia 
e a obxectivi
dade e contra 
un mundo hos
til... E todo 
emarcado nun 
contexto so-
cial urbano, 
violento, inar-

Faise 
necesária 
unha lei 
que 
subsane a 
falta de 
respeto 
polas 
mínimas 
normas de 
control de 
calidade do 
produto. 

mónico e cheo de irracionalidade. 
A Lumet interésalle sobretodo, se
gundo as suas próprias palabras, 
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vez, a insistencia tediosa de o dou
tor Fraiz rascarse a cabeza! Como 
se ve, apenas un lixeiros matices 
que non acaban de embazar o bon 
traballo dos de Redondela. + 

FRANCISCO SOUTO 

"a loita do home por un mellar co
ñecimento de si mesmo frente a 
un mundo adverso". Este território 
moral, de análise e crítico, foi 
percorrido polo cineasta america
no en fitas como "Doce homes 
sen piedade", "O prestamista'', 
"Longa xornada cara a noite", 
"Pel de serpente" (con Brando), 
"Ponto límite", "Serpico" (con Pa
cino) ou "Veredicto final" (con 
Newman). Espléndido directo de 
actores, o seu estilo é sóbrio, aus
tero, funcional e eficaz: nada so
bra e nada falta, sendo a mesura o 
seu padrón. Porén, este Lumet xa 
está morto, ficando só a caricatura 
de si mesmo, da que "O avogado 
do deaño" é exemplo. Aqui só ro
za alguns dos seus asuntos preferi
dos (a xustiza, a violéncia, a am
bigüidade moral dalguns persona
xes, a irracionalidade ... ). Pero fai
no sempre á baixa, baixo mínimos 
de credibilidade dramática e na
rrativa. Non é capaz de ensarillar 
Lumet equilibradamente as zonas, 
sobre o papel, máis atractivas do 
guión (faria falta un Preminger) 
por outra banda feble e desapro
veitado nos seus ángulos máis 
mordentes. E, na desfeita xeral, 
hai elementos que haberia que 
atribuir á escasa forza de credibili
dade que transmiten os actores 
protagonistas, moi limitados nos 
seus cometidos polo ridículo cata
logo de rexistros interpretativos 
que atesouran. En suma, unha fita 
frustrante (para nós) e frustrada 
(para Lumet) que, ao final , fai au
mentar considerabelmente o ca
breo coque se padece a cópia coa 
que nos rouban os carros.+ 

CELSO X. LOPEZ PAZOS 

Un punto de vista moi diferente sobre a delicada cuestión do rechazo xuvenil á 
literatura e en xeral a todo canto cheire de lonxe a cultura. Éxito seguro entre 
pedagogos e ensinantes. 

NA MES/\M COLECCIÓN 

COMO UNHA NOVELA 
Daniel Pennac 

XERAIS 

~" ~~ 
GALERÍA DE ESQUECIDOS 

DE FELICIANO LOBELOS 
Miguel Vázquez Freire 

TEMPO DE CREPÚSCULO 
Francisco X. Fernández Naval 

( 
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Ten a virtude de facer fácil o difícil, cunha 
guitarra limpa e as palabras xustas. De aí que 

alguns encontren modéstia onde se xuntan 
várias décadas de profisionalidade. Lázaro 

- Garcia é un dos iniciadores da Nova Trova 
Cubana "que hai que entender como unha 

actitude, antes que como unha tendéncia 
musical". Unha actitude propiciada polos que 

"non participamos na revolución, pero vivimos 
o cámbio dos anos sesenta e setenta". Cre que, 
pésie á estandarización dos modelos musicais, 

un cantor cunha guitarra sempre terá sentido 
"porque os sentimentos e a identificación cun 

texto non se poden estirpar". Esta é a sua 
segunda xira por Galiza. O Venres actua vn 
Serra de Outes, o Sábado na sá Líceum do 

Porriño e o Domingo na bisbarra coruñesa. 

Lázaro García 
ANXO IGLESIAS 

'Comprendo que en Europa alguns músicos teñan que usar o seu talento 
en compoñer a música da Coca-Cola, pero é unha desgrácia' 

• MANUEL VEIGA 

Que público escoita hoxe en Cu
ba á Nova Trova? 

Fundamentalmente a xente nova, 
a universitária sobretodo, e tamén 
algunhas persoas máis adultas. É 
moi curioso que Sílvio e Pablo 
continuen engaiolando aos adoles
centes. Cuba non está libre da mú
sica enlatada e da uniformización 
que padecen ultimamente os valo
res estéticos. Está a pegar moito a 
música bailabel, pero a Nova Tro
va que convoca máis á reflexión, 
sen esquecer o disfrute, segue ten
do o seu arraigo e non só Pablo e 
Sílvio, senón outros como Carlos 
Varela ou Santiaguito Feliú. 

A falta de electricidade e de 
méios técnicos, a causa da crise, 
servirán para impulsar a músi
ca en directo? 

Ademais da música en directo, es
tamos voltando aos instrumentos 
naturais, ás maracas, aos güiros 
(risas). A min incluso me resulta 
interesante, porque a música cuba
na, na sua dimensión popular, 
sempre se baseou en instrumentos 
rudimentários, case artesanais, e 
isa da11e certo sabor. A electrifica
ción que veu despois, ademais de 
fornecer sonidos novas, modifi
cou os lugares onde se escoita a 
música, máis grandes, con máis 
decibélios. Para encher isa non 
abonda xa unha guitarra, cómpre 
un arco musical máis amplo. Pero 
está habendo unha tendéncia 
retro, consecuéncia quizá de que 
existe unha saturación sonora. 
Vóltase a gravar con formas ele
mentais e a situación que vive Cu
ba é certo que influe niso. 

Vostede ten gravados en Cuba 
tres discos e criado máis de 300 
temas. Poderia falarnos dese 
traballo? 

Son poucos discos, pero a capaci
dade discográfica cubana sempre 
foi reducida. Agora Sílvio e Pablo 
están a facer cadanseu estúdio xi
gantesco, porque isa é unha nece
sidade. Moitos artistas tiñan que 
gravar fara e con dous estúdios 
non daba para máis. Hai que ter 
en canta que a música cubana é 

moi forte e que a Escala de Músi
ca gradua cada ano a xente cun ta
lentazo. Coa crise deixáronse de 
imprimir discos, non hai cartas 
para o vinilo, nen fábrica de com
pactos e hai que importar as cin
tas. Estase gravando só contra pe
dido. Non se gravan os traballos 
de xente boa, pero que carece dun 
mercado asegurado. 

Vostede está a preparar tamén 
un estudo? 

Si, pequeno, que se instalará no 
centro do país, en Cienfuegos, de 
onde eu son. Hoxenqia, até os 
desprazamentos son difíceis e isto 
dará, polo menos, a posibilidade 
de matrizar os traballos de moi 
bos músicos que hai nesta zona, 
preparando as suas maquetas para 
difundir pala rádio e a televisión. 
Non podemos diseñar o futuro a , 

partir das misérias do presente, 
pero irnos salvando isa e estimula
mos a algunha xente. Na criación 
deste estudo participan Sílvio Ro
dríguez, Vicente Feliu e máis eu. 

Isto representa unha nova re
lación profisional. Antes a dis
cográfica Egrem centralizaba 
todo. 

Agora- estamos a desenvolver a 
imaxinación, non ternos outra al
ternativa. Tamén procuramos ser 
máis realistas. A centralizaciOn 
que existia non funciona a esta al
tura. Estes novas estudos teñen 
unha proxeción cultural, pero ta
mén poder~mos facer pequenas 
producións para vender ao turis
mo e de aí ingresar algunha divi
sa. Iso permitirá manter o estudo e 
aportar alguns fondos ao Estado. 
Todo o cal non significa que haxa 

nada privado, alén da propriedade 
cultural. 

'Cuba é baile, 
pero tamén canción' 
Vostede recurre pouco aos esti
los tradicionais como o son ou o 
bolero, a dif eréncia de Milanés, 
por exemplo? 

A Nova Trova non é un xénero. É 
unha asunción de valores a partir 
dunha atitude ante a canción que é 
a de poetizar, a de dicer. O veícu
lo pode ser o son, pode ter unha 
pigmentación dojazz , etc. Pablo 
naceu na parte oriental de grande 
tradición sonera, Sílvio é máis ur
bano, pero Cuba non só posue tra
dición bailabel, rítmica, senón que 
tamén canta cunha história da 
canción e aí entra o bolero, a trova 
que é un modo suave de falar do 

'Un cenário tipo Spielberg non serve 
para tapar a debilidade musical' 
O estilo de música que repre
senta unha persoa subida a un 
escenário, cunha guitarra e 
cantando cancións de letras 

• cuidadas, ten futuro? 

A técnica é válida sempre que 
resalte valores, peron non cando 
maquilla fealdades. Un escená
rio tipo Spilberg non serve para 
tapar a debilidade musical. Hai 
quen non canta, nen toca, nen 
nada. Pero eu négome a pensar 
que sair cunha guitarra a cantar 

• algunhas causas non teña futu
ro. Iso é ser un soñador é o soño 
sempre existirá no ser humano. 
A sensibilidade non se pode ex
tirpar. Claro que se pensamos 
que non me pagan, que morro 
de jame, que hai que vender un
ha millonada, pois pode ser, pe
ro esa non é a miña história, eu 
vivo neutro país. En Europa hai 
músicos que teñen que usar o 
seu talento para anunciar a Co
ca-Cola. Eu non 110 tomo a mal, 
porque teñen que vivir, pero é 
unha desgrácia. Eu cando me 
sento a criar só penso no produ-

to, non no mercado. 

As letras da chamada música 
lixeira fan uso de non máis de 
200 palabras e riman "mi" con 
"ti". Vostedes parecen libres 
diso? 

Sempre existiu esa podrémia lite
rária. E, sen embargo, ás veces 
ten éxito na xente. Son cancións 
que se fan case sen pensar. Nin
guén está libre diso. Os nasos 
primeiros intentos rimaban "co
razón" con "emoción". Pero de
catámonos de que era unha ani-

'Eu cando me 
sento a criar só 
penso no 
produto, non 
no mercado'. 

malada. A revolución abriga a 
replantearse causas, ti mesmo 
vaste desprendendo de trabas e 
xa non te sintes abrigado a seguir 
no redil. Se tes o problema eco
nómico resalto pódeste dedicar a 
inventar. Porque poñer límites ao 
teu pouco ou moito talento? Cla
ro que a poesía ten leis, pero para 
isa está, e para isa está o talento 
e os libros e todo. Vaise agran
dando a comprensión da xente e 
vanse abrindo campos. 

Xa coñece un pouco a música 
galega. Que opina dela? 

Aquí hai un folclore moi rico, 
pero a música permaneceu quieta 
e isa creo que é mao. Pero xa vin 
bos músicos que teñen concién
cia diso e que tratan de evolucio
nar. Están facendo causas moi 
interesantes, están quitando de 
urnas un caudal e estano molde
ando. Escoitei a Milladoiro, a Na 
Lua, a Uxia ... Hai que demostrar 
que esa cultura e esa tradición é 
válida e que existen razóns para 
facer que sobreviva.• . ....................................................................................................... 

amor, da intimidade e da vida en 
xeral. Pode que aia atravé dun 
on, non e tá e cluido, pero em

pre é un son distinto, o on de Pa
blo non é un son bailabel. Hai 
sons de temas sociais, como fai 
Ruben Blades ou Juan Luis Gue
rra, pero a eséncia da Nova Trova 
é a canción. 

Cales son as suas influéncias? 

En parte, a música campesiña, 
porque os meus pais eran labre
gos, ainda que eu son de cidade. 
Esa música estaba moi ligada as 
tonadas, de influéncia canária, cun 
chisco de flamenco. Disco enterei
me moito despois. A min dor
mianme con esas tonadas. O mái 
curioso é que poetizaban empre
gando moito a décima ou espine
la, un octo ílavo de dez ver o le
vado a Cuba por Vicente E pinel. 
É unha forma popular do campo. 
Nos anos 50 entra no paf o fee 
Ling , que significa sentimento, e 
que vai influir Jogo na Nova Tro
va. O feeling, que nacera a caron 
do blues, rompeu cánones armóni
cos na música. A revolución co
lleunos na adole céncia, con todo 
ese mundo musical. Non fixemo 
a revolución pero vivimos o cám
bio e isa traduciuse en expre ión 
novas, sacadas do inmediato, da 
eufória e dunha nova visión. Isa 
determinou unha linguaxe comun 
e a ruptura cun esquema estableci
do. Espontaneamente naceu un 
movimento cultural que máis tar
de tomou o nome de Nova Trova. 

Os contidos sociais dos sesenta 
foron sustituidos por letras máis 
íntimas ou individualistas en ca
se todo o mundo. Sucede iso en 
Cuba? 

A intimidade sempre foi un com
ponente primordial do trovador. 
Os temas da Nova Trova de maior 
eco foron quizá os sociais, por 
efecto da revolución. Hai que 
lembrar que a época, co Che Gue
vara, a revolución latinoamerica
na etc. de por médio, pesaba moi
to nos criadores e no público. Pe
ro, ainda esi, se facemos recento, 
resulta que de cada cen obras, oi
tenta e cinco son de contido ínti
mo, ainda que se cadra coñecense 
menos.+ 



Veiga Roel, a recuperación dun fotógrafo noso 
Ábrese unha exposición antolóxica da sua obra na Coruña 

•X.C. 

Até o 12 de 
Decembro 
permanecerá aberta 
no Centro Salvador 
de Madariaga de A 
Coruña unha mostra 
antolóxica do 
fotógrafo galego de 
Betanzos, Xosé Veiga 
Roel organizada polo 
CGAI. A exposición 
permite un novo 
achegamento, desta 
volta monográfico, a 
unha das glórias da 
fotografía galega dos 
ano 50 e 60, do que 
Blanco Amor 
escrebeu que 
moitas das suas 

e tampas valen por 
un bon poema ou 
por unha aguda 
di ertación 
ociolóxica '. 

' Debeu ser fantástica a aventura 
vital vivida por Veiga Roel no eu 
achegamento seródio á fotografía", 
con estas palabras abre o historia
dor da fotografía Xosé Enrique 
Acuña, o eu traballo sobre o fotó
grafo betanceiro. Veiga chegou aos 

Portugal 
resístese a 
Cebreiro 
Pouco erán o portugue e de 
hoxe que aiban daquel extraordi
nário debuxante e humori ta coru
ñé chamado Álvaro Cebreiro 
( 1903-1956). Pouco erán o que 
coñezan a obra daquel mozo arti -
ta que de eñou portada para a 
publicación Ju a "Tríptico" e 
"Seara Nova"; que recebeu a Leo
nardo Coimbra, Alexandre de 
Córdova e Octávio Sergio cando 
unha embaixada cultural do Porto 
visitou A Coruña; que xestinonou 
colaboracións dos mellares poetas 
e artistas portugueses para revistas 
como a luguesa "Ronsel", da que 
foi director artístico, a coruñesa 
"Alfar" ou a betanceira "Rexurdi
mento"; que distraeu pola cidade 
herculina o exílio e a saudade do 
destituído Presidente portugués 
Bemardino Machado e doutros re
publicanos do país viciño como 
Cunha Leal, a quen lle ilustrou o 
libro "Portugal e Inglaterra", pu
blicado na Coruña no 1932; que 
mantivo amizade epistolar co 
grande Teixeira de Pascoaes, co
rrespondéncia que agora vai ser 
recollida por xunto, lago de terse 
publicado separadamente por Pilar 
Vázquez Cuesta e Mariano Tude
la. Amizade que, cartas aparte, se 

Veiga Roel transcendia o folclorismo desde unha ollada digna. 

60 anos a esta arte "á idade na que 
a maioria das persoas sofren unha 
subtil e aceitada decadéncia nas 
suas traxecórias profisionais ou ar
tísticas". Non é menor este aspecto 
para quen se achega a esta obra, 
tan relacionada, por outra banda, 

co devir dunha xeneración de cida
dáns e intelectuais marcados a fe
rro pala ruptura da guerra e o ermo 
cultural que instalou a dictadura 
sanguiñenta de Franco. 

Xosé Luis Cabo é o comisário 
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concretou nunha série de caricatu
ras que Cebreiro lle fixo a Teixei
ra, posibelmente através dun retra
to que o poeta de Amarante lle en
viou dedicado (xa que parece ser 
que e te nunca viaxou á Galiza e 
que poeta e caricato nunca se olla
ron persoalmente) e na fermosa 
alutación: 

"Meu Álvaro Cebreiro da Galiza 
IntérpreLe da vida que munnura 
Nas árvores, nos montes e na brisa ... 
E da alma divina que fulgura 
Através d'esta máscara indecisa 
Que é nossa humana e trágica figura, 
Em ti audo a mística beleza 
Da terra mae da terra portuguesa". 

Aparte das caricaturas individuais, 
Cebreiro fixo 
outra na que 
Teixeira apa-
rece acompa
ñad o de Mi
guel de Una
muno, simu
lando estaren 

Portugal 
resístese a 
Cebreiro. El 

ambos xun- que tanto o 
guidos a un amou 
mesmo tron- através dos 
co, símbolo 
quizá da seus 
grande ami- mellores 
zade que os artistas e 
uniu. Poi pre- escritores. 
cisamente es-
ta a que o es-
critor e avo-
gado Joa-
quim Montezuma de Carvalho, 
amigo da Galiza, escolleu para 

portada da sua edición da corres
pondéncia entre Unamuno e Tei
xeira, levada a cabo en Angola! 
no 1957, se non me trabuco. Por 
erro de interpretación, motivado 
pola borrosa sinatura que figura 
ao pé, a caricatura atribuíuselle 
daquela a un tal Cabreira. Erro 
que a partir daí foise reproducindo 
en várias ocasións. Mais o Monte
zuma soubo rectificar e unha vez 

Unamuno e Teixeira de Pascoaes. 

desta exposición que recupera o 
labor de Veiga Roe], e foi o enca
rregado de preparar a exposición e 
a antoloxia da mesma que se edi
tou nun coidado catálogo, que in
clue o texto antedito de Acuña e 
unha reportaxe que realizou, en 
1963, Eduardo Blanco Amor para 
unha publicación da emigración 
galega en Bos Aires. 

Un vello nacionalista 

Veiga Roe] formaba parte da ir
mandade nacionalista de Betan
zos, e detéctase a sua colabora
ción como debuxante, a sua outra 
grande paixón, no voceiro Rexur
dimento: "o pulo do asociacionis
mo galeguista e a sua aposta deci
dida pola recuperación dos valo
res culturais próprios serviu para 
que os máis novas tomaran vias 
novidosas á criatividade", aponta 
Acuña. 

Veiga coñece a fotografia na ter
túl ia coruñesa do Café Español, 
onde se reunia. a Peña Fotográfi
ca de A Coruña, e practicamente 
como autodidacta, pero co peso 
do seu coñecimento da composi
ción pola via do seu traballo co
mo debuxante, aparece como 
impulsor da actividade asociati
va dos fotógrafos, xunto a Can
celo, Roldán ou Schmidt de las 
Heras. A partir de ai comezaron 
as suas exposicións e a sua cola
boración en prestixiosas revistas 
ilustradas. 

Como di Blanco Amor no texto 
do catálogo, "aos sesenta anos 
cansoulle a vista e impacientouse
lle a paciéncia. E fíxose fotógrafo. 
Proclamarse novel aos sesenta 
anos ten que ser, sen dúbida, unha 
aventura excitante". t 

coñecedor da figura e obra de Ce
breiro desfixo o erro nun artigo 
reproducido en vários xomais por
tugueses. Quixo a casualidade que 
o axente desfacedor do erro fose 
un meu artigo publicado nestas 
páxinas sobre "O exílio do presi
dente Machado na Galiza" (nº 
481), traducido e comentado por 
Montezuma na prensa lusa, orixe 
dunha fecunda amizade e relación 
epistolar. 

Agora, nunha fotobiografia do po
eta de Amarante, editada por Vega 
e realizada pola sua sobriña e anti
ga secretária Maria fose Teixeira 
de Vasconcelos, co suxestivo títu
lo "Na sombra de Pascoaes", re
prodúcese a famosa caricatura de 
Teixeira e Unamuno num só car
po, baixo a lenda "Glórias ibéri
cas", e o erro volve repetirse. No 
texto ao pé da ilustración dise que 
é unha caricatura de Cerebreiro 
(!), cando na própria ilustración, 
extraída do antigo diário de Vigo 
"El Pueblo Gallego", lese -a par
te da borrosa sinatura- o apelido 
correcto do xenial caricaturista ga
lega e coruñés en caracterese tipo
gráficos ben clariños. E por riba, a 
caricatura reprodúcese tan reduci
da que apenas destaca entre as ou
tras ilustracións e fotografias. 

¡Cabreira ... Cerebreiro ... ! Portugal 
resístese a Cebreiro. El que tanto 
o amou através dos seus mellares 
artistas e escritores. t 
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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 
pola experiencia docente co ris
co de propensión ó erro. 
Mais non se trata dunha lista de 
erras para evitalos. Pala contra, 
dise 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. 
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Convocatórias 

Axudas a actividades 
culturais e estudiantis 
A Universidade de Santiago, co gallo 
de incentivar a produción e difusión 
cultural, convoca as Axudas a Activi
dades culturais e as Axudas a Progra
mas de Actividades Entudiantis que 
xestionarán os vicerrectorados de Polí
tica Cultural e de Estudantes e Serví
cios. A Universidade estabelece como 
programas subvencionábeis aqueles 
que contemplen algun dos seguintes 
pontos: promoción do asociacionismo 
estudiantil; animación socio-cultural 
no ámbito da Universidade; informa
ción e asesoramento aos estudantes; 
cooperación coas entidades cidadás de 
iniciativa social en Compostela e Lu
go; estudos e debates sobre a proble
mática dos estudantes e sobre as ten
déncias e retos de futuro do move
mento estudiantil; e mais calquer outro 
tipo de programas que favorezan o de
senvolvemento de hábitos de partici
pación, cooperación e soliqaridade dos 
estudantes. Quedan excluídas da con
vocatória as actividades de carácter 
académico previstas nos planos de es
tudos da Universidade e as actividades 
pontuais de carácter cultural, realiza
das por grupos específicamente adica
dos á criación literária, artes plásticas, 
teatro música, producción audiovisual 
e outras similares que son obxecto 
dunha convocatória complementária 
por parte do Vicerrectorado de Política 
Cultural. Poden solicitar as axudas os 
grupos considerados como asociacións 
de estudantes; comisións de activida
des das facultades e escolas universitá
rias; os consellos de govemo e comi
sións de actividades das residéncias e 
colexios maiores .do Sistema de Resi
déncias Integrado, e os grupos de estu
dantes en proceso de constitución co
mo asociación. As solicitudes, que se 
dirixirán ao Vicerrector ·de Estudantes 
e Servícios, entregaranse no Rexistro 
Xeral da Universidade (no Campus de 
Santiago ou no de Lugo) e deberán 
conteros dados identificativos da enti
dade solicitante e da persoa que no seu 
norne solícita a subvención; amais dun 
programa detallado das actividades 
xunto cun presuposto que especifique 
as fontes de ingresos previsíbeis; e un
ha lista dos conceitos para os que soli
cita a subvención e contia da mesma. 
Hai tres prazos de presentación de so
licitudes; do 1 ao 15 de Decembro de 
1993 (para actividades a realizar no 
primeiro trimestre de 1994), do 15 de 
Xaneiro ao 15 de Febreiro de 1994 
(para actividades a realizar no segundo 
e terceiro trimestre de 1994), e do 1 ao 
20 de Outubro de 1994 (para activida-

des a realizar no cuarto trimestre de 
1994). A axuda para cada actividade 
non poderá exceder nunca as 300.000 
pta., das que os mestres e membros do 
persoal de administración e servízos 
da Universidade de Santiago non po
derán perceber haberes con cargo ás 
axudas concedidas na convocatória. 
Maior información no Vicerrectorado 
de Estudantes e Servícios. Casa da 
Balconada. Rua Nova, 6. 15705 San
tiago de Compostela. Teléfono (981) 
57 39 06. Fax (981) 57 13 10. 

Prémio Trovar 
de poesia 
O vindeiro 1 O de Decembro remata o 
pi-azo para a recepción de obras do 
Prémio Trovar de Poesia, que convo
ca o Grupo Trovar por terceiro ano 
consecutivo. Os poemas, que han de 
ser orixinais, inéditos e de non máis de 
30 versos, deberán de se mandar ao 
Bar Pingallo (R/San Miguel 6. 32005 
Ourense) firmados cun lema; baixo 
plica cos dados do autor, enderezo e 
título do poema. O prémio consiste na 
impresión do poema en grande forma
to, debidamente enmarcado, para se 
expoñer permanentemente no Bar Pin
gallo. O xurado reservase o dereito de 
conceder un accesit que será exposto 
durante un ano no mesmo local. Para 
calquer consulta teléfono e fax: (988) 
23 56 99. 

II Certame Poético ·xu
venil Ramón Cabanillas 
A Agrupación cultural Auriense 
convoca a segunda edición do C erta
me Poético Xuvenil Ramón 
Cabanillas, ao que poden acceder to
dos os que o desexen con idades com
prendidas entre os 14 e 25 anos. Os 
poemas, aceitase calquer normativa, 
teñen que andar entre os 80 e os 150 
versos, apresentarse a dobre espazo e 
por cudriplicado, antes do 17 de De
cem bro, no local da A.C. Auriense 
(Praza do Correxidor 17. Ourense). Os 
dados do autor (DNI, teléfono, endere
zo, nome e idade) virán nunha plica 
lacrada. A plica e maila obra virá nou
tro sobre que levará seudónimo. A 
A.C. Auriense estabelecerá un único 
prémio de 30.000 pta. Calquer dúbida 
ha ser atendida no teléfono da Agrupa
ción (988) 22 45 77, en horário de 
19,20 a 22 h. 

Aberta a Oficina 
Xuvenil de Información 
de Lugo 
A Oficina de Información Xuvenil 

., . 

el\latl 38 
~ C!tel\m.A~ 

axenda 
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, lº 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 Mancornan (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
bi tac i óns 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 de
señada, que terá lugar do 29 de No
vembro ao 29 de Xaneiro na Federa
ción de Asociacións Galegas (R/Emí
lia Pardo Bazán 25. A Coruña). O te
mário comprende duas partes, teórica 
(planos visuais, o cómic e a publicida
de, o guión e o cómic no ensino) e 
prática. Para participar hai que se ins
creber antes do 26 de Novembro no 
local da Federación. O prezo do curso, 
que inclue todo o material necesário, 
divídese na matrícula, 2.500 pta. para 
sócios da A.C. Alexandre Bóveda e 
5.000 pta. para non sócios, e nas men
sualidades -que custan 7 .500 pta. Ins
cricións e información na Federación: 
(981) 24 43 55, de 5 a 9. + 

Festas 

... e romarias 
Nesta semana cómpre destacar a Festa 
Anual de Santo André na Rua, a Fes
ta Principal do Santo André de Teixi
do, e a Feira Anual de Betanzos, to
das o Martes 30 de Novembro. + 

Cinema 

Contratei 
un asasino a soldo 
O Xoves 25, na Casa da Cultura de 
Ourense, o Cine clube Padre Feijóo 
proxecta o filme Contratei un asasino 
a soldo de Aki Kaurismaki. Finlándia 
1991 . A sesión custa 300 pta. 

Francis Ford Coppola 
O Centro Cultural Caixavigo adica un 
ciclo, en versión orixinal subtitulada en 
castellano, ao director Francis Ford 
Coppola, que se proxecta desde o Luns 
8 ao Martes 30 de Novembro, no pró
prio Centro Cultural. Os filmes que ain
da quedan por proxectar son: A Lei da 
rua, Martes 29; e Drácula, Martes 30. 

Thelma e Louise 
O Cine clube Groucho Marx pasa o 
filme Thelma e louise de Ridley Scott, 
o Martes 30, ás 8 do serán, na Casa da 
Cultura do Barco. 

24 horas 
na vida dunha muller 
De Robert Land. Alemaña 1931. Pásana 
en versión orixinal subtitulada en caste
llano no Centro Galego de Artes da 
Imaxe (R/Durán Loriga 1 O. A Coruña), 
o Xoves 25, ás 20, 15 h. Prezo 150 pta. 

O testamento 
do doutor Mabuse 
Os días 26 e 29 de Novembro, ás 20, 15 
h., o CGAI pasa o filme O testamento 
do doutor Mabuse de Fritz Lang. Ale-

O trinque 

Música 
Zelina Pereira, outra grande 
cantora de momas 
caboverdianas publica un 
disco deslumbrante, N'sa 
tradi(:éiO. Interpreta tres 

Anúncios de balde 
• Busco exemplar do libro Contruc
cións Populares Galegas de Begoña 
Bas López. Chamar a Miguel Tostón 
no teléfono (972) 20 38 34, de 8 a 15 
h. Girona. 

• Na Asociación Máximo Gorki , a 
partir do 4 de Decembro xogarase o 
VIIl Torneo de Xadrez Amizade, no 
que poden participar todas as persoas 
interesadas. Aberta a inscripción até o 
dia 3 de Decembro. Máis información 
no tfno. (986) 22 44 57, de 11a13 h. e 
de 17 a 21 h. 

• Os grupos reintegracionistas de base 
Associa\:om da Língua Artabria (Ferro] 
e Narom), Assembleia Reintegracionis
ta de Bonaval (Compostela), Clube 
Reintegracionista do Saines (CRES), O 
Farangulho (Viveiro), Grupo Reinte
gracionista Meendinho (Ourense), Ass
socia~om Cultural V Irmandade (Vi
go), Renova\:ao (Madrid); acabam de 
editar um bilhete postal para este Na
tal para promocionar o uso do nosso 
idioma en todos os ámbitos sociais, 
dentro da campanha "Cumprimenta em 
Galego". Os bilhetes postais podem ser 
solicitados ao pre\:O de 50 pta máis 
gastos de envio a Associa\:iiO da Lín
gua Artabria. Apdo. 570. Ferrol. 

• Véndense patios profisionais no
vos. Coiro e rodamentos italianos. Nu
mero 36. Teléfono (986) 43 38 30. 
Perguntar por Blanca. 

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

• Véndese piso en Ourense. R/Erve
delo, 72. Teléfono (988) 21 05 85. 

• Clases de inglés a domicílio 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. 

maña 1933. A história da conta de co
mo o doutor Mabuse, paralítico e inter
nado nunha clínica, é quen de lle trans
mitir a outros o seu testamento. 

Teleiugoslávia. 
As televisións en guerra 
Os días 30 de Novembro, 1 e 2 de De
cembro, ás 20, l 5 h., na sala do CGAI 
(Durán Loriga 10. A Coruña). Miguel
Anxo Murado fai unha escolleita de 
materiais totalmente inéditos das dis
tintas televisións da antiga Iugoslávia, 
para reflexar o uso da modemidade 
audiovisual en tempos de guerra. 

Eduardo Manstesouras 
O Xoves 2 de Decembro, ás 20,30 e ás 
23 h., na Casa da cultura de Ourense 
dentro da programación do Cine clube 
Padre Feijóo. O ciclo Obras mestras 
do cinema fantástico oferece o filme 
Eduardo Manstesouras de Tim Bur
ton. EUA 1990. A sesión vai a 300 pta. 

Televisión 

Allons z'enfants 
O Xoves día 25 en Primeira Sesión 
da TVG. Franza 1981. Director : 
Yves Boisset. Intérpretes: Jean Pierre 
Aumont, Jean Carmet e Jean Pierre 
Cal fon. 

Diário dunha camareira 
O Sábado 27 en Butaca Especial que 
emite en versión orixinal sub-titulada a 

cancións do violinista 
Trabalhinha, compositor 
clásico do arquipélago 
africano. Ao calor do éxito 
de Cesaría Évora e 
singularmente bela .. 

Perguntar por Evéncio Baños, no (988) 
21 05 85. 

• Títeres & Gualtrapas. Organiza
ción de representacións teatrais e de 
monicreques. Fabricación e manexo de 
títeres. Fabricación e deseño de ves
tuários, decorados, tea trillos,. .. Com
posición e adaptación de obras teatrais. 
Composicións e gravacións musicais. 
Obradoiros e cur iños. Interesados en
trar en contacto con Mauro Muñoz 
Martínez, no Taller (986) 22 77 11. 

• Aluga-se estúdio em Vigo. Com ca
lefac\:om, água queme, oleado. 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. 

• 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 
catálogo para os interesado 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 Carme Carreira. 

• Diplomada en E.X.B. e Licenciada 
en Xeografia e História dá clases a do
micílio de: E.X.B., 1º de B.U.P. (to
do), 2º, 3º de B.U.P. e C.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 módicos. 
Teléfonos (986) 45 19 53 e 49 15 71, 
de 14 a 16 h.+ 

O meu Idaho privado 
O Mércore J de Decembro, no Cine 
clube Pontevedra dentro do ciclo de 
programación conxunta da Federación 
de Cineclubes da Galiza. O meu l da
ho privado de Gus Van Sant (EUA 
1991 ), conta a história da vi axe dun 
xoven homosexual e narcoléptico na 
busca da nai, para o que ll e acompaña 
o seu compañeiro xunto coque exer
ce a prostitución. A excur ión, propi
ciadora de encontros estraños, perco
rre os tres estados do Pacific North
wert na busca alegórica do fogar plan
texada en termo de soidade. Foi a 
penúltima película do recén falecido 
River Phoenix. 

A entrevista 
O Mércores 1 de Decembro, ás 20,30 
h., no auditório do Concello de Vigo, o 
Cine clube Lumiere proxecta o filme 
A entrevista de Federico Fellini. Itália 
1989.• 

TVG. Franza 1964. En Diário du.nha 
camareira, Luis Buñuel fai unha obra 
coral, con persoaxes variados pero retor
tos, que xira ao redor de Celestine, unha 
camareira que pasa de servir a unha con
desa de Paris a unha família burguesa de 
províncias. Celestine será testigo dunha 
chea de circunstáncias que constatan o 
empeño do director en abordar a menta
lidade e a moralidade da burguesía fran
cesa de províncias polos anos trinta. • 



Exposicións 

Pinturas de Peteiro na Delegación de Cultura de Pontevedra. 

Xavier Lemos deiro, Laxeiro, Colmeiro, 
Monstra de cadros ao óleo Sucasas, A. Pulido e M. 
e ao pastel de Xavier Le- Ruibal, entroutros. 
mos, até o 24 de Decembro, 
na ala El Rincón de los Ar
tistas (R/Marqués de Valla
dares, 35. Vigo). 

Yvan De camps 
Obra do pintor Yvan De -
camps, até o 29 de Novem
bro, no Ateneo Santa Ceci
lia de Marin. 

Antonio Quesada 
A Exposición antolóxica 
de Antonio Que ada, que 
acolle o e.e. Caixavigo, 
até o 30 de Novembro, can
ta con mái de 57 cadros de 
diferentes etapas do artista. 

Maruxa Mallo 
Obra da surrealista galega 
Maruxa Mallo, até o 15 de 
Decembro, no Centro Gale
go de Arte Contemporánea. 
Pecha o Domingo á tarde e 
o Luns todo o dia. 

P. A. Estévez 
Gravados e acn1icos, até o 
30 de Novembro, de Luns 
a Sábado de 19 a 21 h., na 
Casa Charry de Oleiros. 

Peteiro 
Pinturas de P teiro, até o 29 
de Novembro, de Lun a Sá
bado de 19 a 2 1,30 h, na De
legaci n de Cultura de Pon
tevedra {Senil Corbal 47). 

T má B rr 
Pintura de Tomá Barro , 
na Galería Sargadelo de 
Santiago. 

Pintura galega 
c nt mp rán a 
O Café Liceum do Porriño 
expón, baixo a coordena
ción da Galería Severo Par
do, obra dos artistas: Lo-

Teatro 

José Andrés 
Amosa as suas acuarelas, 
até o 17 de Nada!, no Café 
Ardora de Vigo (R/ Afonso 
X O Sábio, 5). 

Vivir é mudarn;a 
Obra de Javier Correa Co
rredoira, até o 1 1 de De
cembro, na Galeria Trinta 
de Santiago. 

Prado Martínez 
Oleos de María del Carmen 
Prado Martínez no C.C. 
Caixavigo. 

Arte e 
Solidaridade 
Colectiva de artistas gale
gas na Casa do Concello de 
Mal pica. 

O cómic 
na Galiza 
Un seguimento a banda de
señada en Galiza na mons
tra do Auditório de Narón. 

Paixón 
de liberdade 
O Pazo de Bendaña (San
tiago) amosa, até o 20 de 
Decembro, a monstra de 
Dolores lbárruri. paixón 
de liberdade. 

Amazónia e nós 
A comi -
ión gale

ga Pro
Amazónia 
ten de e
ñado unha 
expo ición 
itinerante 
con 18 pa
nei , pezas 
de artesa
nía, unha 

axenda 

selección de 100 libros e re
vistas e un xogo participati
vo e didáctico (0 xogo da 
cerbatana). Pódese solicitar 
para Casas da Cultura, Insti
tutos, Concellos e Asocia
cións. Dirixirse á Comisión 
Galega Pro-Amazónia, 
Apartado 641, Santiago de 
Compostela, ou nos teléfo
nos (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
coUe 6 grandes intalacións 
escultóricas e obra pictóri
ca, de 12 anos para acó, de 
Amando. 

Dez visións 
da arte 
en Compostela 
Até o 31 de Decembro no 
Museo do Povo Galega 
(Santiago). O Consórcio 
da Cidade de Santiago or
ganiza a monstra que vai 
adicada á arte galega con
temporánea. 

A Inquisición e 
a xustiza seglar 
Unha escolma dos instru
mentos de tortura medievais 
na Casa da Cultura de Vigo. 

Ángel Cerviño 
Pictórica na Galeria Ad-hoc 
de Vigo. 

P. A. Estévez 

X osé 
Barreiro 
Expón os seus óleos, até o 
3 de Decembro, na Casa da 
Parra (Santiago). 

Debuxos 
de Godoy 
A Galeria Sargadelos de 
Vigo amasa unha colección 
de debuxos de Xosé Ra
món Godoy, até o 30 de 
Novembro. 

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 Galería Sargadelos ex
pón a monstra de Guiller
mo Llorca, História da lm
prensa F errolá. 

Nu 
Até o 30 de Novembro, no 
Museo Provincial, no Cír
culo das Artes e na Deputa
ción Provincial de Lugo, 
pódese ver a IV Mostra 
Fotográfica Nu organizada 
polo Grupo Fonmiña. A 
exposición ven acompaña
da dunha série de conferén
cias que oferecerán fotógra
fos recoñecidos, até o Do
mingo 28, no local do Gru
po Fonmiña (R/Concepción 
Arenal 63). 

Sobre Santiago 
A Universidade de Com
postela artella a exposi
ción fotográfica do Colé
xio de Fonseca, Sobre 
Santiago: Carl de Key
zer, Miguel del Rio 
Branco e Martin Parr. 
Tres de Magnum. 

X. Fariña Falcón 
Expón as suas pinturas 
máis recentes na Sala Mun
do Recreativo de Santia~o. 

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. Comprende obra de 
Colmeiro, Souto, Seoane, 
e máis Laxeiro. t 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

VII Xornadas de Teatro 
de Burela 

Eduardo Blanco Amor. 

O Colectivo Cultural Buril organiza 
as VII Xornadas de Teatro, que van 
até o 27 de Novembro en Burela, e das 
que quedan as seguintes representa
cións: Fisterra Broadway da Com
pañia de Maria (o Venres 26, ás 12 
da noite, na Disco Katana); e Santia
go-Santiago, para cativos, de Tanxa
rina (o Sábado 27, ás 6 do serán, na 
Casa da Cultura). 

Non se chora 
O Xoves 25 , ás 8 do serán, na Casa · da 
Cultura do Barco, a compañia Teatro 
do Atlántico interpretará a obra Non se 
chora baixo a dirección de Xulio Lago. 

Teatro 
Polo grupo Reyuela de Valladolid. Os 
días 25 e 26, ás 9,30 da noite, na Sala 
Galán de Compostela . Información e 
reservas nos (981) 58 51 21 e 58 51 66. 

.Música 

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

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

Lázaro Garcia 
Da Nova Trova cubana o Sábado 27, 
ás 11,30 da noite, no Café Liceum do 
Porriño. 

Ceci Morales 
Blues, ragtime e jazz, ca pianista Ceci 
Morales, gañador do prémio Gregario 
Baudot do Ferro!, os días 24 e 25 no 
Vello Tamboura (Vi rxe da Cerca 4. 
Santiago). 

Orquestra de Cámara 
de Munich 
O Sábado 27, ás 21, no Auditório da 
Galiza (Santiago). Esta Orquestra, xunto 
có solista Michael Martín Kofler e bai
xo a dirección de H. Standlamir, inter
pretará obra de Mendelsson, Stadlamair, 
Dvorak e Stamitz. 

Dúo Kalinka 
Pódese escoitar ao Dúo Kalinka, o 
Mércores 1 de Decembro, ás 22,30 h., 
no Pub Dublin de Vigo. 

Orquestra Filarmónica 
de Dresde 
O Martes 30, ás 9 da noite, no Auditó
rio da Galiza. Director: Christian Man
deal. Violoncelo: Mstislav Rostropo
vich. Interpretarán o Concerto para 
violoncelo e orquestra de Dvorak e a 
Sinfonía nrIJ de Brahms. 

The Respect 
Concerto da banda madrileña de soul 
The Respect, o Sábado 27, ás 22,30 h., 
no Planta Baixa de Vigo. 

Lira de San Miguel · 
A banda de música Lua de San Mi
guel, oferece un concerto o Sábado 27, 
ás 18,30 h., no C.R.A.C. Coruxo. 

La Marabunta 
O Sábado 27 na Iguana Club de Vigo. 

Días sen glória 
A cómedia de Roberto Vida! Bolaño 
interpretada por Teatro do Aqui o 
Xoves 2 de Decembro, ás 8 do serán, 
na Casa da Cultura do Barco. 

A Vía Láctea 
Teatro, música, máxia e cine nun in
teresantísimo espectáculo da man do 
Mago Antón. Até o 7 de Decembro, 
todos os días agás o Luns, na carpa 
instalada no Burgo-Culleredo (A Co
ruña). 

Un blues 
para Blanco Amor 
Pala Cabanillas Blues Band, o 28 de 
Novembro, ás 8 do serán, no IESP. F. 
Asorey de Cambados. 

A moco tendido 
Pola compañia Lavi e Bel, o 27, ás 19 
h, no teatro Calvo Sotelo da Coruña. 
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Unha mistura de ritmos afrocubanos, 
salsa, música de baile e jazz, coa que 
conqueriron un prémio Grammy e vá
rios discos de ouro. En directo, únicas 
actuacións na Galiza, os días 30 de 
Novembro e 1 e 2 de Decembro no 
Malecón de Vigo. 

Lied romántico 
e canción popular 
O Xoves 25, ás 8 do serán, no salón de 
recepcións do Concello do Ferrol, Ana 
Docampo (soprano) e Angela G. 
Loureiro (piano), oferecen o recital O 
lied romántico e a canción popular. 
Organiza o Concello de Ferro! dentro 
do Ciclo musical de OLtlono do Ferro!. 
Entrada libre. 

Manon Lescaut 
O Venres 26, ás 20,30 h., no Pazo de 
Congresos da Coruña, terá lugar unha 
representación de Manan Lescaut, de 
Giacomo Puccini; dentro do XL Festi
val de Opera da Coruña, que organiza 
a Asociación de Amigos da Opera da 
Coruña. 

Hungarian Virtuosi 
As Xuventudes Musicais artellan o 
concerto do dia 29 no C.C. Caixavigo. 

Los Deltonos 
Desta volta pala Galiza pasan polo Pla
ya Club da Coruña, o 2 de Decembro ás 
9 da noite; e polo Planta Baixa de Vigo, 
o Venres 3 de Decembro ás 22,30 h. 

Coral de Lalin 
O 25 de Novembro, ás 20,30 h, na Ca
sa da Cultura de Monforte. 

Mala Fe 
Actuan o Venres 26 na sala Rock Jaus 
do Porriño. 

Orquestra 
Sinfónica da Galiza 
En concerto o 3 de Decembro no C.C. 
Caixavigo. Interpretan pezas de Da
rías, Ravel e Sibelius, baixo a direc
ción de Víctor Pablo Pérez e ca solista 
Benedetto Lupa no piano. 

Planta Baixa 
O local Planta Baixa de Vigo, ofere
ce un calendário de actuacións ca pu
ro punk-rock de Extremodu.ro (26 de 
Novembro); Respect, apoderosa ca
déncia do soul, nunha banda xurdida 
da escisión dos Cool Jerks, retoman a 
liña directa ao corazón de indiscutí
beis figuras como Ottis Reding (27 
de Novembro) e Del Tonos (3 de De
cembro) 

La Iguana 
No A Iguana Club de Vigo La Mara
bunta, unha interesante formación 
que mestura rock e sabor latino en 
composicións cálidas en ritmo e ricas 
en corido, actua a noite do 27 de No
vembro. Teñen xa anunciados a Dogs 
D' Amour, Vargas Blues Band e 
Mansfield Mountains para o 7, 9 e 22 
de Decembro respectivamente.• 

Fisterra Broadway 
O espectáculo de cabaret da Compañia 
de Maria, o Xoves 25, ás 20,30, no 
Auditório das Pontes; e o Venres 26, ás 
12 da noite, na Disco Katana de Burela 
dentro das VII Xomadas de Teatro. 

Pantagruel 
Interpretada por Teatro de Ningures, 
o 2 de Decembro, ás 20,30 h., na Casa 
da Cultura de Monforte. 

Antígona 
O grupo de teatro.Escoitade, represen
ta unha adaptación da Antígo11a de Só
focles, o Sábado 27, ás 20,30 h., no 
Centro Veciñal e Cultural de Vallada
res (Vigo) . 

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

) 

) . 
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TRES EN RAIA 

Drogas e 
ministros 

• XOSÉ A. GACIÑO 

N2597 

S e non houbese narcotráfico, 
non faría falta unha lei de se

guridade cidadá que facultase á poli
cia para entrar nos domicilios, prévia 
contundente patada na porta, en bus
ca de feroces vendedores de doses 
letais. Xa que logo, non haberia tam
pouco correccións do Tribunal Consti 
tucional para restituir o equilíbrio entre 
liberdade e seguridade, frente a minis
tros sempre dispostos a cobrar bene
fícios opulistas a costa dos direitos in
dividuais. 

Un oito por cento das pensións procede das cotizacións dos estranxeiros 

Pensaba niso cando contemplaba o 
espectáculo de histéria que ofereceron 
os partidários da proibición de drogas 
(das drogas que xa están proibidas: 
ninguén falou de restabelecer a lei se
ca), na tertúlia-debate de Hermida. An
dabamos con outra histéria, a da de
misión de Corcuera , e ali tiñamos a 
outro ex ministro do ln1erior José Ba
rrionuevo, que conservaba a inércia do 
papel proibicionista que converteu a 
determinadas drogas na causa princi
pal da imensa maioria da criminalida
de en todo o mundo ocidental , pero 
non sei se estes dias, en plena explo
sión de coeréncia dimisionária, non te
rá pensado por un momento que, se 
todas as drogas fosen legais, el pode
ria seguir sendo ministro. 

A seguridade social alemana entraria 
en bancarrota sen os imigrantes 
• XAN NOALLA/HAMBURGO 

M artes, 23 de Novembro. 
Nas gradas do 

Waldstadium de Francoforte hai 
tántos galegas e españois como 
alemás. A emigración nutre o 
estádio neste encontro entre o 
Deportivo e o Eintracht; tamén 
aporta un anaco principal dos 
fondos da seguridade social do 
país. 

Sen traballadores extranxeiros, o Estado 
alemá non poderia atender as presta
cións da seguridade social. A economia 
do país necesita os inmigrantes e depen
derá das suas prestacións por moitos 
anos. A análise estadística oficial e de 
vários institutos de investigación desmin
te pola base o argumento preferido dos 
nazis que insisten en que os traballado
res extranxeiros arruinan o país. 

O Servício Federal de Estadística, por 
exemplo, sinala que no remate do 92 vi
vian na Alemaña re-unificada 6,5 millóns 
de extranxeiros, o 8 por cento dos 80 mi
llóns de habitantes do país. Deles, arre
dor de dous millóns cotizaban á segurida
de social e pagaban impostos. 

Menos xubilados extranxeiros 

Por teren chegado ao país despois de 
1960, os traballadores extranxeiros na 
Alemaña teñen unha porcentaxe de xubi
lados moi inferior á da povoación autóc
tona. Polo tanto, os gaastarbeiter (obrei
ros visitantes, segundo un eufemismo de 
Estado), son contribuintes netos á seguri
dade social, o que quer dicer que unha 
parte non despreciábel das xubilacións 
que están a cobrar os pensionistas ale
más sae das cuotas obrigatórias que pa
gan mensualmente os traballadores ex
tranxeiros dos que un tércio son turcos. 

Segundo o Instituto de Investigación Eco-

nómica de Renania-Westfalia (RWI), no 
ano 1991 os obreiros non alemás paga
ron 90.000 millóns de marcos en impos
tas e cuotas a seguridade social. Des
contadas as cantidades que os extranxei
ros perceberon das distintas caixas públi
cas, quedan 25.000 millóns de marcos 
para o erario público. 

A Federación Alemá de Entidades Públi
cas Aseguradoras de Pensións (VDR), di 
que as cuotas recadadas no 89 foron 164 
millóns de marcos. A parte pagada polos 
extranxeiros sumou 12.800 millóns de 
marcos. A diferéncia son 9.100 millóns 
de marcos. 

Na xerarquia do Estado alemán ninguén 
dubida que o país requerirá a chegada 
de novas traballadores extranxeiros se 
quer garantir os níveis actuais de seguri
dade e asisténcia. A pirámide da povoa
ción, a cada máis ancha pola base por 
causa do descenso de nacementos, ta
mén precisa de novos gaastarbeiter. 

Non hai trazas de que o marcado avelle
cemento da povoación vaia corrixirse só. 
Estadísticas recentes revela que na ex
Alemaña Oriental, a natalidade cae es
pectacularmente despois de se integrar 
na República Federal no 90. As previ
sións indican que a proporción entre xu
bilados e povoación ocupada seguerá a 
empiorar. Gen traballadores finanzaban 
no ano 1990 as rendas de 35 pensionis
tas pero, se persiste a baixa de natalida
de, no ano 2030 cen persoas emprega
das terán que facerse cargo dos subsí
dios de 73 xubilados. De manterse este 
panorama, a importáncia da man de obra 
extranxeira irá en aumento. 

O Instituto de Investigación Laboral e 
Profisional (IAB) é partidário de incorpo
rar ao mercado laboral alemán entre 
300.000 e 400.000 inmigrantes por ano. 
As institucións económicas denúncian a 
radical falsidade da opinión , compartida 
por un amplo seitor da povoación ale
mán, de que os extranxeiros están a rou-

barlles os postos de traballos. O IAB si
nala que mesmo no caso de expulsaren 
a todos os traballadores inmigrantes, as 
estadísticas de paro non mellorarian xa 
que nen un só oficinista alemán, por 
exemplo, estaria disposto a ocupar o 
pasto de traballo cedido por un extranxei
ro nunha cadea de montaxe. 

Na discusión sobre os efeitos da nómina 
de extranxeiros na economia alemá, saen 
á luz feitos pouco coñecidos. Por exem
plo, que moitos foráneos crian postos de 
traballo . Ainda que case a metade dos 
traballadores de fóra están empregados 
na indústria e unha cuarta parte no seitor 
dos servícios. Na Alemaña hai 170.000 
empresários inmigrantes, na sua maioria 
mediterráneos. Case todos son proprietá
rios de restaurantes, ou comércios de froi
ta e verduras. Tamén hai xastres, zapatei
ros, ax entes de vi axes e transportes e 
xestores de importación-exportación. Os 
alemás ocupan a meirande parte do tra
ballo que oferecen estes empresários. 

Desde Bismarck 

Empregar traballadores de fóra é unha 
vella tradición da indústria alemá desde 
que Bismarck establecera o Estado. A 
fins do XIX chegaron milleiros de polacos 
para traballaren nas minas de carbón do 
Ruhr. Antes da primeira Guerra Mundial, 
traballan na conca mineira meio millón de 
polacos. 

No ano 1944, en plena segunda Guerra 
habia na Alemaña case oito millóns de 
obreiros extranxeiros, sobre todo prisio
neiros de guerra rusos e doutros paises 
do leste. Esta man de obra cautiva de
sempeñábase sobre todo na indústria bé
lica. Das suas mans saian as armas que 
habian matar aos próprios compatriotas. 
As-sabotaxes foron tan frecuentes como 
castigadas. Non menos que a pena de 

Unha sensación transitória: até que os 
grandes xefes dos Estados Unidos 
non se lles ocorra cousa mellor , a 
proibición das drogas proibidas segui
rá a ser a mellor razón para reforzar 
os aparatos policiais e restrinxir as li 
berdades individuais, sen que nada 
diso sirva para debili1ar ás máfias do 
narcotráfico.• 

VoLVER Ao REGO 

O s cabezas rapadas -cabezas 
tapadas, como ben dixo nes

tas páxinas Xosé Cid- chaman a 
atención. Os governos e os meios de 
comunicación están alarmados. Que 
sucede cos nos os mozos? Pergún
tanse. Por que se lle ocorre asasinar 
inocentes a navalladas? Moitas foto
grafías, moitas imaxes e titulares e 
nengunha esculca sobre as orixes 
desta violéncia. 

Pero hai máis mozos ca estes. Hai 
centos de insubmisos e milleiros de 
obxectores. Rapaces que pensan 
que os exércitos non teñen nengunha 
función útil para a sociedade e que 
mellor seria aforrar cartos en armas e 
gastalos en saúde ou en bibliotecas. 
Son mozos honrados e solidários. O 
governo prémiaos cunha estáncia no 
cárcere e con insidiosas e mentirei
ras equiparacións con· actos de gam-

- berrismo e coa ETA. 

marte podia disuadir a estes precurso~es ~o ~ ro este enfrentamento. Ao fin 
dos gaastarbeiter de falsear as espoletas / ,....1 µ e- c ·, o de rapar as cabezas in
das bombas. Pero ainda a costa da vida, ~. ~v ;· ·ron na mili.+ 
as sabotaxes foron diárias. + ~'l'. (;,· 0 :~ 
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