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Xuntou a sua fortuna
vendendo unha empresa galega
a especuladores italianos

Mário .Conde
no banco
dos acusados
Comprou unha empresa do grupo
Fernández, Antibióticos Españoles, por
menos de 2.000 millóns de pesetas e
vendeulla ao italiano Ferruzzi por 58.000,
unha operación que está en mans da
xustiza italiana. Galiza no entanto perdeu
un sector produtivo.

Alemaña
investirá
400 mil millóns
nos estaleiros
do Leste
Alemaña altera a directiva comunitária que limita ao 9 por cento
as axudas á producción naval e mete catrocentos mil millóns
nos seus estaleiros de Mecklenburg, que se converterán nun
prazo de cinco anos nos mellares da Europa. O Governo central apoia en Bruxelas esta espectacular intervención de reflote
das gradas da vella ROA, mentres a CE abriga aos estaleiros
galegas a reducir a sua capacidade até o 85 por cento no 92.
(Páxina 5)
ANXO IGLESIAS

A recén criada
plataforma do
leite prevé a
convocatória
dunha
tractorada

1

Pasei tres dias
seguidos sen
comer', Francisco
Fernández,
emigrante en
Alemaña

Música en vivo,
teatro e cabaré
póñense de
moda nos cafés
e pubsdas
cidades

O Martes constituiuse formalmente a Plataforma do Sector Lácteo
Galega para lle facer frente a aplicación da Super Tasa que penaliza a producción leiteira por riba
da cota imposta. Esixirase tamén
a non aplicación da Super Tasa
na presente campaña. Forman
parte da misma todos os sindicatos agrários, as asociacións de
cooperativas AGACA e UCAFE,
as industrias lácteas e a Consellería de Agricultura. O portavoz da
plataforma será rotatório.
(Páxina 7)

Un total de 52 traballadores viviron un calvário en diversas empresas alemanas da construción. Tras as primeiras denúncias sindicais, organizouse o
seu regreso, tendo pendente a
reclamación de cantidades de
até meio millón por persoa en
conceito de salários. Despois de
destaparse o asunto comezan a
chegar novas denúncias de traballadores galegas estafados e
tratados como cans en diferentes cidades alemáns.
(Páxinas 14-15)

A cultura viva, sen recoñecimento institucional, comeza a
ter un espazo de expresión mercé a unha nova corrente de locais públicos, cafés e pubs, que
están a asumir un papel ao que
non chega a administración.
Música en directo, teatro, recitais de poesia, mimo, apresentación de revistas e outras actividades máis lúdicas veñen tomar o relevo dunha década caracterizada en exclusiva polo alcol e os decibélios.
(Páxina 19)

Os cartas que abren a porta
do Banco Español de Crédito a
Conde saen da venda en 1983
de Laboratórios Abelló. António
Fernández López (Antón de Marcos) e o seu irmán Xosé entraran
a finais dos anos 40 nestes laboratórioS coa intención de integrar a producción de farmácia
agropecuária que compria ao importante grupo gandeiro. Os empresários de Sárria advertiran a
importáncia previsíbel da indústria química e farmacéutica para
a gandeiria e a agricultura intensivas. Depender da producción e
investigación exterior de novas

A carta política
de Conde consistia
nun comodin
golpista: aterecer
como presidente
dun governo de
emerxéncia
económica.

Comproulle Antibióticos Españoles aos Fernández por
2.000 millóns e vendeullos a _
Montedison por 58.000

Mario Conde comezou a sua
carreira coa liquidación de parte do
maior grupo empresarial galego
A. EIRÉ-P. CARBAJO-G. LUCA DE TENA

O golpe de fortuna de Mario Conde, repetidamente atribuido á mítica soltura coa que se
sabia governar no mercado financeiro, comeza a partir da liquidación con avantaxe de
parte do património do grupo industrial galega dos Fernández.

fármacos coartaria o futuro da
empresa, criada arredor da casa
de Barreiros, en Sarria. Extensión deste proxecto son Zeltia e
Antibióticos Españoles (AE).
Pouco despois complementaria o
organigrama deste grupo cen por
cen galego a trans-nacional
Transfersa, habilitada co fin de
dotar á corporación de empresas
dun sistema de transporte próprio. Transfersa é hoxe a primeira firma de transporte de mercadoria por ferrocarril da CE.
Conde e un sócio adquiriron o
control de Laboratório Abelló a
finais da década dos 70. O governo desta firma non relacionou a Conde coa producción industrial, da que segundo todas
as testemuñas tiña coñecemento puramente anecdótico. En
1983, Conde vendeu Laboratórios Abelló, á trans-nacional da
farmácia Merck, Sharp & Dohme por 2. 700 millóns.
O financeiro aproveita a división
familiar do Grupo Femández para se facer co control de Antibióticos Españoles (AE). Pouco antes aparece sorpresivamente como conselleiro-delegado da empresa dos Fernández e no ano

O Conde espido
Hai algo máis que unha subtil diferéncia entre a
intervención do Banco de España no Banesto e outras
decididas neste anos pola comisión do Estado para o
funcionamento do mercado de valores, como puido ser
a de Rumasa, a corporación presidida por J.Mª. Ruiz
Mateas. Estas incluen o nomeamento dun consello de
administración con funcionários do Banco de España,
mentres que agora o banco emisor puxo á fronte do
banco intervido a profisionais da banca privada.
Na creba do Banesto, o banco emisor e o Estado, non só
protexen aos depositantes, senón que garante a
própriedade aos accionistas, que terán a última palabra na
solución da crise. O que aparentemente é unha
intervención pública leva o selo do socorrismo de Estado
para as empresas en crise: os beneficios son privados
pero as perdas son públicas. A custosa operación de
saneamento do banco, pagada por todos os contribuintes,
redundará en beneficio dos seus últimos xestores.
Un banco creba (verba de agoiro da que fuxen diários e
emisoras) cando non ten con que respostar ás abrigas

contraidas. lsto foi o que lle sucedeu a Mário Conde. É
por iso polo que o Estado está abrigado a defender aos
cidadáns esclarecendo as responsabilidades en toda a
sua extensión e obrando en consecuéncia.

se atopen viaxes e excursións co Rei, reveréncias da
beautiful people socialista ou a aposta decidida de
grande parte da dereita, cos seus asesores José
Antonio Segurado e Eduardo Punset á fronte.

Só co castigo exemplar dos culpábeis se pode
aproveitar esta traumática experiéncia nunha economia
en recesión, para inxectar máis doses de competéncia e
transparéncia á banca española, na necesidade de
sanear profundamente un sistema bancário que permite
non só a escuridade no seu funcionamento e a falta de
competéncia xestora, senón túrbios manexos políticos e
operacións para programar unha sociedade inerte a
todo o que non sexa consumo, boato e trunfo fácil. A
sociedade do pelotazo e do peloteo.

O rei do conto de Andersen non é descuberto até que
a sinceirdade dun neno recorda que está en coiros. A
decisión do Banco de España de espir a imaxe de
trunfador de Conde, ainda que permaneza cuberta por
30 mil millóns gañados en menos de dez anos, puxo
fin nun dia á maquilaxe de cinco anos dos meios de
comunicación. Unha realidade que si aparecía en
libros como Los cómplices de Mario Conde, cun
capítulo clarificador: "os números cantan", onde a
imaxe de bon xestor do de Tui quedaba en entredito.
Pero si este é un caso sintomático, non é o único. O
Banco de España ten esixido recentemente planos de
viabilidade a outras entidades en dificultades, tal é o
caso de Caixa Vigo, como se informou nestas páxinas
o pasado mes de Maio. •

O espello de novas xeneracións, diseñado a golpe de
páxinas nos seus diários e revistas, a golpe de imaxes
nas suas televisións, de mensaxes directos e
subliminais nas tértulias e na corte de haxiógrafos máis
grande vista, deberá reflexar a imaxe real dunha vez.
Pouco importa que no azogue dese espello falsificado,
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Os últimos días dunha crise

Banesto non tiña
quen lle prestase
diñeiro
A película dos acontecimentos que desemboca na destitución de Mário Conde comeza o 22 de Decembro cando o
Banasto oferece a sua Copa
Anual. O seu presidente só
está uns minutos na sé central da Castellana. Calle o
avión e márchase co conselleiro delegado do banco, Lasarte, rumbo a Nova lorque
para entrevistarse cos responsábeis da Banca Margan.

85 adquire a maioria por menos
de dous mil millóns. En Febreiro
do 87, unha das notícias máis
comentadas do mundo financeiro continental é a venda de AE á
corporación industrial do Grupo
Ferruzzi , a Montedison, por
58.200 millóns de pesetas. A
cantidade representa 25 veces
os beneficios da marca.

Do pazo á ponte
Raul Gardini, o presidente da
Montedison, suicidouse na última semana de Xullo no seu pazo barroco. O eco da sua marte
conmove empresas de primeira
no mapa industral do Estado ,
como Koipe, Elosua , a própria
AE pero tamén Banesto. Pero
as evidentes conexións españolas do home de negócios europeu máis perseguido polos fotógrafos, xunto con Agnelli , foron
apenas citadas na prensa . A
creba espectacular de Gardini
serve de modelo á creba do Banesto. Gardini perdera seis mil
millóns de pesetas nunha atrapallada operación especulativa
na bolsa de Chicago, a meio de
falsos réditos, idéntica á que argallaran os bancos de Ruiz Mateas para a fuga cara adiante de
Rumasa ou á que montara o
banqueiro do Opus Dei Roberto
Calvi para se facer co control do
Banco Ambrosiano. Calvi tamén
aparecera suicidado baixo a
ponte de Blackfriars, no centro
financeiro de Londres.

A partir da desfeita da Montedilo a seguir era o mesmo que defendera repetidamente Gardini,
son todos parecen dispostos a
revelar que Gardini nunca fixera
o patrón da Montedison, que cooperación limpa.
mo home de neAs compras de
gócios canibal e
reaganiano nunempresas en todo
ca deixaba de
o mundo ian semontedison,
maldicer aos popre acompañadas
do cobro de altas
líticos. O modelo
grupo
comisións. O adde Gardini era o
do suicidado
vogado milanés
de Collar de
Cario de Marchis
Mello, que gañaGardini,
revelou que Monra as eleccións
brasileiras cunha
tedison realizara
financiou
campaña contra
operacións irregulares en 27 paios políticos e a
indirectamente
ses entre os que
política como
a entrada
están España ,
fonte u ni versal
Antillas Holandede corrupción.
de Conde
sas , Noruega e
No remate , CoGrécia . A Admillar
gañou con tono Banesto
nistración espado mérito o título
ñola é a única
de máis corrupto
ao comprar
que non enviou a
dos presidentes
Antibióticos por brasileiros deste
Milán comisión
rogatória nen58.000 millóns. século.
gunha. As comiA carta política de
sións procedentes da venda de
Conde , orquestaparte do Grupo
da desde a sua
Fernández remaprópria e poderotaran no finanzamento ilegal da
sa rede de comunicacións, conDemocrácia C r i s t i a n a a
sistia máis ben nun comodin golos seus aliados social-demópista: ofrecerse como presidente
dun governo de emerxéncia ecocratas, liberais e republicanos.
Todo menos permitir o ascenso
nómica que puxese a camiñar a
da esquerda.
máquina do Estado sobre as muxicas do PSOE e o PP. Conde
Mario Conde tentara nas últimas
oferecia a sua experiéncia como
mago das finanzas para soluciosemanas unha estratéxia de innar o paro e a recesión e relanzar
tervención orixinal na vida política do Estado español. O modeo desenvolvemento. •

M

(/)
<(

ü5
UJ
_J

~

oX
z

<C

Conde na presidéncia, ao cento setenta e oito cando foi intervido odia 28. Cada vez tiña
menos quen lle prestase e as
primas eran máis altas. Ante
os rumores de crise, os axentes de bolsa de capital extranxeiro decidiron comprobar se
efectivamente Banesto estaba
na corda frouxa, lanzando ao
parqué unha venda masiva de
accións de todos os bancos.

Esta estratéxia deixa a crise de
Banesto ao descuberto, cataO Banco de España, despois
de moitas negociacións, comupultando a situación: o dia 28
nicáralle que o plano de saneaas accións de Banesto comezan a baixar até
m en to
que
perder un 11 %
agardaba ainda
non se cumpliu,
do seu valor.
dándolle de pra- Na clasificación
Ao baixar máis
zo até o 31 de
dun 10% a Cointernacional
Decembro para
misión Nacional
apresentar un
do Mercado de
de solvéncia
Valores, a petiplano creíbel.
Conde comproda Xunta
ción
elaborada pola
métese a apreda Bolsa de
sental o. As 24
IBCA pasou, do Madrid, vese na
abriga de interhoras volta de
5º post o no 1988, vir. Esta interNova lorque
vención é subdespois
de
ao 178º odia
manter a entresidiária do Banvista cos princida intervención. co de España.
pais accionistas
As nove da mado banco nortemericano. Cheñán do Martes
28 de Decemga coas mans
bro entrevístanse Rojo e Convaleiras . O banco americano
négase a pór unha nova pesede, pero o primeiro non lle comunica nada a respeito da inta máis dos 1.800 millóns que
tervención. Cando, na sua reuaportaron atraverso do Fondo
nión habitual do Martes, a CoCorsair. Uns dias antes J.P.
Morgan, seguindo o informe do
misión Executiva do Banco de
España comeza a analisar os
organismo oficial de control
bancário americano que califiproblemas de Banesto, seguen mantendo o prazo do 31
caba negativamente os seus
de Decembro. A cotización coinvestimentos en Banasto, despide á broker Violy Harpper,
meza a cair e a Comisión de
máxima responsábel da inxecValores vese na abriga de inción de capital a Banesto, ao
tervir, o Banco de España non
darse conta a banca americapode simplesmente suspender
a cotización como faria cunha
na de que, nas suas primeiras
empresa normal. Banesto é un
ampliacións, Banesto non
banco e os impositores podeaportara o diñeiro pactado.
rerian concorrer ao dia seguinMário Conde diríxese ao Bante aos mostradores a retirar o
seu diñeiro.
co de España e informa ao
Governador, Luis Angel Rojo,
As 16,40 h. do 28 de Decemde que non pode apresentar
bro vóltanse a reunir Rojo e
un novo plano de saneamento.
Conde. O responsábel do BanA base das negociacións entre
co de España faille entrega da
Banesto e o Banco de España
acta da decisión do Consello
é unha inspeción moi longa na
Executivo do banco emisor.
que detectou un burato supeHabia dous dias que Rojo , terior aos 400 mil millóns de pemendo o crack de Banesto posetas. Rojo volta a darlle de
la venda masiva de accións ,
prazo até o 31 de Decembro.
se entrevistara con Emílio !barra, presidente do Bilbao-VizPrecipítanse
caya e con Emilio Botín, presios acontecimentos
dente do Banco de Santander.
Analisan a situación de BanesCal é a causa de que non se
to e o Governador do Banco
cumpra este prazo e o banco
de España pídelles que se faemisor interveña xa o 28 de
gan cargo os dous de percu Decembro? Os acontecimenrarlle unha saida a Banasto.
tos previstos polo Banco de
Néganse a facerse cargo indiEspaña chocan cunha situavidual ou conxuntamente e peción de mercado. Foi unha criden que sexan todos os banse imposta polos mercados ficos españois os que asuman o
nancieiros e de capitais de Esproblema. A crise de Banesto,
paña e de Europa. Nas últise non se pecha axeitadamenmas duas semanas Banasto
te poderia arrastrar a todo o
viña sofrindo degradacións na
sistema financieiro español.
clasificación en canto á sua
Por iso os novas administradosolvéncia por parte das princires proveñen de todos os
pais axéncias europeas. Pagrandes bancos, ainda que
sou de ocupar o quinto posta
non todos abandonen os seus
na axéncia británica 1BCA en
cargos anteriores.•
1988, primeiro ano de Mário
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Banesto vendeu as mellares empresas e investiu noutras sobrevalorándoas

Desde a chegada de Conde
as accións do banco depreciáronse un 50%
prazo e mailos pagarés se reduciron en 600.000 millóns, namentras as cantas correntes
medraron en case un billón. lso
significaba que o pasivo do
banco pasara ao curto prazo: o
desastre estaba servido, pero
ninguén se daba por aludido.

Benefícios fictícios
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En 1988 Banesto era unha entidade enferma,
segundo sinalan Encarna Pérez e Miguel Angel
Nieto na sua biografía non autorizada sobre a
traxectória de Mario Conde no banco, "Los
cómplices de Mario Conde" (editorial Temas de
Hoy). Mais nas suas tripas gardaba un património
incalculábel atesourado durante os noventa anos da
sua existéncia. Con tais reservas ben podía superar
unha ou várias crises de grande envergadura.
En 1985 a situación foi grave.
Descobriuse en Banesto un déficit patrimonial de 189.000 millóns, que foi neutralizado polo
conselleiro delegado López de
Letona, dedicando os beneficios
do ano seguinte ao saneamento. O buraco minguou até os
34.000 millóns. Cando Mário
Conde aterra o 1 de Decembro
do 87 na presidéncia, o problema estaba aparentemente baixo
control. En 1989 o burato era de
23.000 millóns.
Nos catro exercícios seguintes,
Conde liquidou propriedades
do banco (inmóbeis e participacións en empresas) por importe de 340.000 millóns , dos que
obtivo uns benefícios de
140.000 millóns. Onde foron
parar?
A estratéxia de Conde e o seu
home de máxima confianza no
banco, Juan Belloso, basouse
no crecimento do crédito. E,
efectivamente, o crédito de Banesto medrou a unha velocidade vertixinosa, moi superior á do
resto dos grandes bancos. Os
depósitos dos clientes, sen embargo, creceron 400.000 millóns
menos do que medrara a inversión creditícia.

Nesa situación, os xestores de
Banesto acudiron ao mercado
interbancário para endebedarse pala diferéncia e así manter
o ritmo trepidante das inversións creditícias. Pala venda de
distintas propriedades, Banesto
ingresara 340.000 millóns en
efectivo, pero non recuperaba
liquidez.
O problema viña dado porque o
diñeiro que presta o interbancário, o que se prestan os bancos
entre si, é moito máis caro que
o que estes obteñen dos seus
clientes. Banesto quedaba sen
marxe de gañancia. Movia moito
diñeiro, pero a marxe de gañancia era a cada menor.
Aí estoura a "guerra das supercontas". Banesto ofereceu as
mellares condicións do mercado nunha campaña que só en
publicidade custou 4.000 millóns de pesetas. Acadou captar 305.000 millóns en novas
depósitos, mais non de novas
clientes, xa que os antigos
clientes do banco pasaron en
masa á "superconta", que !les
garantía, cando menos, até
seis puntos máis de rendabilidade. En menos dun ano, as
cantas de aforro, as cantas a

ción de morosos non serviron
para paliar os resultados, os
xestores de Banesto · optaron
por pór no mercado as suas
mellares empresas: Valenciana, La Unión y el Fénix, Petromed, Sansón, Banc Catalá de
Credit, Sniace e algunhas divisións de Carburos Metálicos e
Tudor foron as primeiras en
cair, ainda que en 1992 o resto
(Acerinox, Asturiana, Agraman ,
Urbis e Banco de Madrid) tamén estaba á venda.

Amais da "superconta'', os gastos de explotación de Banesto
creceron en 57.700 millóns,
máis do doble ca no Central ou
que no Hispano no mesmo peEste proceso de liquidación
riodo. A xustificación dada retampouco bastaba e daquela
ferí ase ao plan de mecanizadecidiron revalorizar inmóbeis,
ción e remodelación da rede de
balances e títulos por diversos
procedementos, de maneira
oficinas, que se concretou nun
derroche de retribucións a avoque, ao cabo dos catro anos,
gados e amigos polos seus dicninguén sabia de certo cal era o
tames para o banco cando prevalor real do património de Bacisamente todos
nesto . A caída
os bancos se
das cotizacións
autoimpuñan ríaos seus níveis
xidos plans de Conde recadaba
reais abrigaría a
austeridade . O
pór as causas no
fondos no banco seu sítio.
próprio consello
de administrapara financiar
ción de Banesto
A entidade acurepartíase 900
mulara unha inás
empresas
millóns de pesexente cantidade
de títulos prótas ao ano, sen
do grupo, quer
contar con que
prios que comdicer, a mesma
todos pertencian
prara para soster
a vários conseen bolsa a cotiprática de Ruiz
!los de adminiszación do valor.
tración de outras
O problema
Mateas con
empresas do
agravouse coa
grupo- Banesto.
Rumasa.
fusión co Banco
Central , xa que
O problema enBanesto tivo que
redouse co auemitir 26 millóns
mento da morode novas accións
para equiparar o
sidade a partir
de 1991. Nese
capital , cando en
ano, Banesto fi90 anos de vida
nanciaba ás súemitira soamente
a s empresas
70 millóns de típarticipadas con 100.000 mitulos. Pésie aos esforzos por
llóns e á Corporación Industrial
soster a cotización , esta caiu
con outros 42.000 millóns . E
desde as 6.000 pesetas que
moitas destas empresas había
pagaron Conde e Abelló en
1987 ás 2.000 que cotizaba en
tempo que deixaran de pagar
os intereses dos seus créditos
1992. É dicer: 100 pesetas investidas en Banesto en 1987
e, por suposto, tampouco pagaban o principal. Non obstante,
convertíranse en 54 pesetas no
Banesto se apontaba eses inte1992.
reses non cobrados como se
taran ingresos
financeiros reais. Apresentábanse benefícios fictícios e
agachábanse as
perdas .

Como as chapuzas na clasifica-

En 1991 a autocarteira de Banesto rebordaba o 28% do seu
capital, fronte ao 5% permitido
pola Leí de Sociedades Anónimas. Ninguén, sen embargo ,
quería recoñecelo. Conde e Bel! oso facian xogos malabares
para disimular esa autocartera:
agachaban , aparcaban e disimulaban as accións próprias en
filiais que non consolidaban ou
en sociedades instrumentais
domiciliadas en paraísos fiscais, ou as vendían a testaferros aos que o próprio banco
concedía créditos para este fin.
Por exemplo , Banesto vendeu
a unha sociedade francesa
descoñecida, Phenix de Provence, un 1,5% das súas accións , que pouco despois eran
recompradas por Dorna , unha
das suas filiais, a un prezo lixeiramente superior. En 1991 ,
mercé a estas prácticas , Banesto apresentaba un déficit de
recursos próprios de uns
160.000 millóns de pesetas, incapaz , á sua vez , de xerar recursos abondo para o seu saneamento e, en troques , crian do buracos novos a grande velocidade.
As accións da Corporación industrial , que chegaron a coti zarse ata 8.000 pesetas por título , a finais de 1992 caeron
ata as 1.325 pesetas. As suas
débedas, en catro anos , na sua
maior parte contraídas con Banesto, chegaban a 45.600 millóns. Conde transforma a corporación na locomotora que tiraba de Banesto, unhas veces
porque vendia as suas empresas e outras porque lle transferían as perdas do banco : o gru po industrial rematou converti do no vertedoiro de todas as
vergoñas de casa matriz. O informe da auditoria da Corporación correspondente a 1991 parecia un catálogo completo de
toddas as prácticas heterodoxas nas que unha sociedade
anónima non debe incorrir.
Mentres a Corporación vendía
grandes empresas como Petromed ou La Unión y el Fénix, os
seus investimentos centrában se en sociedades variopintas e
sobrevaloradas. Asi, por exemp 1o, pagaron 10.000 millóns
por Dorna, cuxo único activo
naquel intre era a concesión da
publicidade do Real Madrid . Os
homes de Conde eran moi
afeccionados aos fondos de
comércio, quer dícer, a adquirir
activos intanxíbeis cuxa valoración dependía deles mesmos.
Aquí Dorna, alá o 10% de Antena 3-TV ...

E dábanse paradoxos como que
o Banesto financiaba á sua Corporación con
42.000 millóns,
mentres esta
financiaba ao
banco con máis
de 32.000 millóns. As sociedades interpostas comezaban
a facer a selva
inextricábel. En
definitiva, e xa
sabemos como
rematou.

Vender
as xoias

Déficit
de recursos próprios

~

ffl_,

º
~

z
<

Nos estados contábeis da Corporación podiase ,atopar de todo: avales e financiacións cruzadas, pasivos escabrosos,
unha pelota de créditos impagados e renovados, e o grupo,
amais, tiña pendentes de ins pección fiscal os últimos cinco
exercicios sen ter realizado
nengunha provisión para esta
clase de continxéncias. E nengun traballador do grupo podia
estar
seguro
do
seu
emprego.+
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RECONVERSIÓN NAVAL

Prorrogada a norma comunitária que limita o investimento nos estaleiros galegas a un 9 por cento

O Governo central apoia en Bruxelas
a renovación millonária do sector naval da ex RDA
• G.L.T.

Alemaña altera a directiva
comunitária que limita ao
9 por cento as axudas á
producción naval e mete
catrocentos mil millóns
nos seus estalei ros de
Mecklenburg, que se
converterán nun prazo de
cinco anos nos mellares
da Europa. O Governo
central apoia en Bruxelas
esta espectacular
intervención de reflote das
gradas da vella ROA,
mentres a CE abriga aos
estaleiros galegas a
reducir a sua capacidade
até o 85 por cento no 92.
Alemaña comprométese a cámbio desta concesión da CE a liquidar o 40 por cento dunha capacidade de 545.000 toneladas
brutas compensadas (TBC) no
território do que fóra a ROA, o
que deixará aos estaleiros desta
parte con 327.000 toneladas. Ao
remate do proceso de restruturación, as gradas da Alemaña
unificada terán unha reserva de
tonelaxe semellante á de Corea
o que se considera unha medida óptima para competir.
Tanto a Kavaemer de Noruega
como a Bremer Vulkan son os
investidores principais nesta privatización. Para poder realizar a
operación , compreu a modificación da Directiva VII da CE que
limita ao nove por cento todas
as axudas aos estaleiros e ao
seitor naval co obxectivo de reducir a sua capacidade. O novo
artigo 1o bis , do capítulo IV da
Directiva VII precisa a excepción alemá que estabelece un límite para as axudas dun 36 por
cento do volumen de vendas.
O tratamento reservado pola representación do Estado para a
construcción naval perante a
CE, é o dunha indústria marxinal a amortizar. A política comunitária española non considera o
feíto de que os estaleiros son o
eixo da actividade das rias e
parte fundamental do tecido industrial galega. Galiza mantén
máis dun 20 por cento da actividade total da construcción naval
dentro do Estado.

Contrapartidas
para España
A Directiva VII que debia expirar
neste mes prorrogouse até Decembro do 94 e mantén a limitación do 9 por cento para toda
Europa occidental coa excepción destes estaleiros alemáns.
É un feito que a representación
española en Bruxelas cedeu á
presión do governo alemán a
cámbio doutras contrapartidas
en forma de primas. Nese troco,
Madrid sacrifica aos estaleiros
galegos que no periodo 91-92 tiveron que reducir a sua capacidade até un 85 por cento. No
conxunto do Estado este recorte
foi do 70 por cento mentres que
na Europa occidental representou o 30 por cento.
A Directiva VI da CE considera-

ba en 1987 axudas aos estaleiros por valor do 26 por cento.
Xapón e Corea manteñen unha
importante liña de axudas indirectas aos seus estaleiros, como
se ten manifestado nas reunións
da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento
Económico (OCDE). Desde o
termo da Guerra Fria, os norteamericanos descalifican a formación de prezos da indústria naval
asiática, que está fortemente
asistida polo seitor público. Os

'Os estaleiros
galegas reduciron
a sua capacidade
até un 85°/o'
Estados Unidos pretenden multiplicar por dez a sua producción
naval que no de hoxe é só o

0,25 da do mundo. Estes plans
pasan pola reconversión profunda dos estaleiros militares desolados pala Perestroika.
Na resolución do Parlamento Europeu sobre política industrial da
CE na construcción naval, considerábase que os estaleiros e a
indústria marítima en xeral tiñan
reservado un papel estratéxico
na política industrial comunitária.
Estes cálculos baséanse no pre-

visíbel aumento da demanda
até o ano 2000. Segundo un informe recente da Asociación da
Europa Occidental para a Construcción Naval (AWEES), a capacidade da CE dos doce en
1985 era de 3,4 miles de millóns
de toneladas brutas compensadas (TBC). No 93 foi de 3,1 e no
95 de 3,3. O Xapón tiña no 93, 6
mil millóns de toneladas e no 95
terá 6,5. O conxunto de Europa
occidental no ano 95 terá 4 mil
millóns de TBC. •

ANOSATERRA
oferécelle aos leitores os me llores viños galegos
cun 20°/o de descanto
ABADIA DE SAN CAMPIO
Elaborado a partir da variedade Albariño.
Fase visual: limpo e brillante, amarelo palla de
boa intensidade.
Fase olfativa: arrecendos p1imários, intensos con
tons afrutados. Moi francos.
Fase gostativa: equilibrado, cunha acidez que
destaca, dándolle frescura ao viño. O final de boca
é suave e moi agradábel.

TERRAS GAUDA
Viño elaborado con mostos xema das variedades
Albariño, Loureiro e Caiño branco.
Fase visual: amarelo palla con tons verdosos,
limpo e brillante.
Fase olfativa: arrecendos de notábel
intensidade, con moita persisténcia
combinándose os matices afrutados da uva
Albariña cos tons florais do Loureiro, obténdose
un arrecendo complexo e moi xenuino
Fase gostativa: equilibrado, con corpo, moi
sabroso e con grande persisténcia. Destacan os
aromas de boca semellantes aos percebidos por
via directa.

Este viño ten sido galardonado con:
- X\! Trofeo Internacional de Alimentación e

Bebida (Barcelona 1992).
- Baco de Ouro á mellar marca nova (Madrid 1992).
- Baco de Prata en viños brancos (Madrid 1992).
Unión Española de Catadores. VI Concurso de
Viños Xóvenes.
- Seleccionado por Iberia, Lineas Aéreas en
concurso para a sua Ca1ta de Viños (Madrid 1992).
- Viño nominado 3ª cata. Premios Zarcillo 93.
Junta Castilla y Leon.
- Medalla de Oro Vinexpo 93. Burdeos-Francia.
- Medalla de Prata 39. Foro internacional
Vitivinícola, Ljubljana (Eslov\nia).

e ben a adega ten por norma non apresentarse
a concur os o viño Ten-as Cauda está
considerado pola crítica especializada coma un
do mellares brancos da CE como asi o atestígua
ter quedado en primeiro lugar d.iante dos
outros brancos europeus na "VIII edizione
del Gioco del Pi.acere" de Itália.
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PREZOS

TARXETA DE PEDIMENTO
Terras Gauda 92
Caixa de 12 botellas: 11.500 pta.
Caixa de 6 botellas: 5.750 pta.

Enviar a ADEGAS DAS EIRAS S.A.
unha vez coberto en maiúsculas.
Estrada Tui-A Guarda. 36760 O Rosal-Ponteveclra

Abadia de San Campio 92
Esgotado
Desconto do 20%xa aplicado. Nestes prezos está incluido o
IVAe o transporte dentro da Galiza. Os pedimentos de fora
teñen un incremento de 500 pta./caixa .
Aproducción da adega este ano é de 150.000 l. (200.000
botellas), sendo as previsións, nun prazo de 3 a 4 anos, de
700.000 l. cando estexan a pleno rendimento a totalidade das
60 Ha. de plantación. As instalacións, moi modernas, cantan
cos últimos avances tecnolóxicos.
Aelaboración realizase en pureza varietal por maduración
escalonada, determinándose lago por cata cada ano o coupage
máis idóneo para cada tipo de viña. Avendima faise en caixas
de plástico de pouco volume, séndolle retirada a madeira aos
ácios totalmente, xa que se realiza "maceración prefermentativa
por frio". Na fermentación alcoólica. controlada a baixa
temperatura , empréganse levaduras autóctonas mediante "pé
de cuba" de mostos das mesmas vendimas. Actualmente estase
exportando a Itália, Grande Bretaña e Portugal, prevéndose
facelo a máis países_.

Terras Gauda
Cabca de 12 botellas ... .... .. .. .. ..
Caixa de 6 botellas .. .. .. ... .. .. .. .. .

D
O

NOME ...................................... APELIDOS ........................................ ..... ......... ................ ..... .
ENDEREZO ... ........ ...... ...... ................................... .. ..... .. .... ...... .................. .............................. .
TELÉFONO ................................... POVOACIÓN .................................. .. ...... .. ....... ........ .. .... .
Forma de pagamento:

O Talón bancário adxunto
(1)

O Ao recibo do pedimento

O Pago domiciliaddº

Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados:

BANCO/CAIXA ........................... ................ Nº CONTA/LIBRETA ................... .. .. ..... .......... .
TITULAR DA CONTA OU LIBRETA .................................................................... ................... .
Nº SUCURSAL .............. ... ...... ........ .. ..... ..... POVOACIÓN ..................................................... .
PROVÍNCIA .................. .. .. ..................................... DATA ................... ... ...... ........................ ,
Sinatura

i

i
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DIAS
XOSÉ LOIS

• leltsin coloca a un
dos seus na Casa
Branca
O xornalista, ex embaixador
norte-americano en
Moscova e amigo persoal de
Bill Clinton, Strobe Talbott,
foi nomeado polo presidente
dos EEUU vicesecretário de
Estado. Talbott, un
ieltsinistia confeso que pasa
a ser un dos homes fortes
na política exterior ianqui,
cumpre un aspecto duplo:
por unha banda é un
periodista ben conectado
cos meios de comunicación ,
e daquela poderá reforzar a
influéncia de Clinton sobre
estes, e ten unha
experiéncia internacional
que, sobretodo, está
fundamentada no seu apoio
a Boris leltsin e o deseño da
nova orde mundial
planexada bilateralmente
por Washington e Moscova
unha vez rematada a guerra
do Golfo. Clinton considera
que cada vez máis a orde
internacional imponse polas
comunicacións. •

• Procesado o
comandante
Pindado por
tráfico de
drogas
O comandante da Guarda Civil
e ex responsábel da Unidade
Central de Investigación Fiscal
Antidroga da Benemérita, José
Ramón Pindado, ven de ser
procesado por delitos de trafego
de drogas, contrabando e
falsidade. Un auto da Audiéncia
Nacional dictado o Luns 27
confirmou o procesamento.
Pindado está relacionado co
pagamento con cocaína a
confidentes da Garda Civil no
tempo no que estivo asignado
á Unidade Antidroga. Este
anúncio coincide co pase do ex
xuiz Garzón ao Ministério deo
Interior para coordinar a policía
antidroga, algo ao que se
opuxera redondamente
Corcuera cando era Ministro.
Este trasvase de ministério e
asunción de competéncias
interprétase como a
desconxestión dos
impedimentos que pechaban as
operacións de limpeza nas
FOP.+

escasa capacidade das
comunidades autónomas para
incidir unha cuestión que é da
sua competéncia. "Claro que ten
que haber unha leí marco, pero
debe regular uns mínimos para
que logo as Comunidades
Autónomas estuden caso por
caso", aseguraba Xosé Luis
Fernández. De todos xeitos, no
95 ten que se aprobar unha leí
marco estatal e Fernández
confía na capacidade da Galiza
para incidir na sua elaboración.
A apertura comercial os

•O Concello de
Vigo aposta
pola
,
1nc1nerac1on cos
viciños en contra

. .

.

A comisión de afectados pola
"pranta de reciclado de lixo" de
Mas, nas proximidades de Vigo,
ven de apresentarse diante da
opinión pública e de denunciar a
que pranta "suporá graves
prexuízos meioambientais para
o concello e a comarca".
Pola sua banda o concelleiro do
BNG en Vigo, Lois Pérez
Castrillo, criticou o custe do
canon que o axuntamento
olívico pola utilización da planta
de resíduos. •

•O governo
a proba
a abertura
dominical
Un decreto leido Governo
aprobado o Mércores 29
estabeleceu uns horários
comerciais para o ano 1994 que
os comerciantes xa calificaron
como axeitados aos intereses
das grandes superfícies. O
decreto inclue a posibilidade de
apertura oito festivos ao ano,
ainda que as comunidades
autónomas poderán aumentar
este número a doce horas
diárias e 72 horas semanais. No
ano próximo pretenden elaborar
unha nova lei de comércio.
O presidente da Federación
Galega de Comércio, Xosé Luis
Fernández Núñez, lamentou a

festivos que regulou o Governo
non dá opción a abordar as
distintas situacións que coñece
o país. Se en Ribadeo os
comércios abren as suas
portas todos os domingos, en
Lugo a estrutura comercial
impede a apertura de máis de
dous domingos ao ano.
Os comerciantes galegas, por
boca do seu presidente, xa
anunciaron que tomarán
medidas contra este decreto,
ainda que non adiantaron en
que consistirán.+

-'Admiten a liberdade babeo fianza
.,.,..;: do ROlicia; quemaf;e>u a ~e>sa Diz
Meio millón foi a fianza fixada · máXimas autoridades autonópola Audiéncia de Pontevedra
H?Ita poñer en Uberdad~ a Xo. s~ A0tónio '?tero, avtt>r dos
· · d~sp~ros que<mataron ~, Rosa
Diz. A decisión está recorrida
polo . xurz da família peto o incµlpado x9'. e.~1á en Hq~rd.ac:fe.
···· · ···
·· · · · · ··
···· .. · · '
Áii t~mma dá ~Ítíma ~a formu· 1ou a sua protesta por ~sta liberación e as ,compañefras de
~psaDiz, cyx.a morté. contín;\.ú,t a ser xÜ$tificadáltpolas

· micas, que se tiñan desprazado a Pontevedra á vista do
. recurso, anunciaron máis
mobilizacións. Na mesma lifia, os parentes de Rosa Diz
· convocaron unha asemblea
. . popular para facer pública a
sua oposición á excarceración, anunciando xa a celebración de duas manitestacións e pedíndolle ao concellp de vilagarcia que se persoe como acusación.+

•0 Tribunal
Superior abre a
billa do cloro en
Elnosa
Unha senténcia do Tribunal
Superior de Xustiza ordeou á
Xunta o levantamento da
restrición ao almacenamento
de cloro que pesaba, desde
hai dous anos, sobre a
Electroquímica do Noroeste,
Elnosa, en Pontevedra. A
senténcia significa un
posíbel perigo para
Pontevedra e Marin, xa que
Elnosa poderá ter cantidades
importantes deste gas, cuxo
almacenamento foi
considerado pola Xunta
como susceptíbel dunha
fuga.
Ainda que a Xunta decretara
a limitación no
almacenamento de cloro por
razóns de seguridade, a
verdadeira intención era
outra: a Cotop pretendia
presionar ao INI para que
montase unha papeleira
complementária a Ence na
cidade de Pontevedra. •

•A Xunta aposta
polo naval e os
sindicatos
desconfian

~·x

A Xunta vai aprobar un
plano de subvencións para a
renovación da frota
pesqueira do Grand Sale
que significará a construción
de 17 buques, 15 deles nos
estaleiros de Freire,
Santodomingo, Factoría
Naval de Marin, Armada e
Valiño.
A subvención é do 55 por
cento e hai un financiamento
a doce anos e suporá carga
de traballo para dous anos,
feito que levou a calificar de
satisfactória a proposta por
parte de sindicatos,
direcións de estaleiros e
armadores. Porén, os
sindicatos criticaron o
reparto do traballo e o feito
de que durante todos estes
anos houbera unha
limitación á construción
naval mediante a obriga de
diminución das gradas que
impede afrontar novas
expansións nun momento no
que o mercado está a sofrir
un ha revitalización.•

•Ocultan o translado
de funcionários,
segundo a CIG
"A Xunta non informa aos representantes dos traballadores dos axustes e reasignacións de persoal que se está a
producir con motivo do recente cámbio
de estruturas orgánicas das Consellarias", sinala unha nota da CIG difundida recentemente. A central nacionalista tamén informou de que ven denunciar esta situación diante da lnspeción
Provincial de Traballo da Coruña.
Hai unha situación de anarquía xerada
pola loita polo poder que se produce
entre os baróns do PP, segundo asegura a CIG, daquela os traballadores
afectados polos cámbios descoñecen
quen son os responsábeis de asinar
expedentes ou aprobar xestións . A
ocultación de dados, ademais viria provocada pola incapacidade de Dositeo
Rodríguez de controlar o proceso de
reasignación de postes de trabal lo.•

• Pérez Vidal cámbia
ao alcalde do
Carballiño
Despois da demisión obrigada, o pasado dia 17, de Xosé Luis García como
alcalde do Carbaliño abriuse unha crise no Partido Popular desta localidade
que foi promovida polos seus concelleiros e liderada por Aurélio Miras, parlamentário autonómico, próximo a Vitorino Núñez.
O fundo do problema é a unificación do
PP con Centristas de Galiza. García
obtivera a alcaldía co apoio dos de Vitori no Núñez. A integración fixérase
mediante un consenso cuxa estabilidade estaba en entredito e que rematou
por romper. García non respetou os direitos dos Centristas e estes estabeleceron un cerco que obrigou ao primeiro
a demitir.
Segundo o PP local, só un concelleiro
estaba disposto a asumir a alcaldía :
Xoán Arturo Marquina, que será quen
se someta a un proceso de eleición
que se producirá o Venres 31 . Pero outras fontes aseguran que foi Tomás
Pérez Vidal quen designou a Marquina
ao impoñelo sobre os candidatos centristas avalados polo presidente da Deputación de Ourense, Xosé Luis Saltar.
Marquina pretende ser a persoa que
tenda unha ponte entre as enfrentadas
partes do PP do Carballiño. Afirmase
tamén que no pacto entre que será Arximiro Marmotes, histórico alcalde
sempre fidel a Vitorino, o que encabezaría a lista nos vindeiros comícios. •

•Os salários mínimos
só subirán o 3o/o
O Governo aprobou, para 1994, unha
suba do salário mínimo interprofisional
do tres por cento, unha porcentaxe menor ao incremento de prezos no ano
1993 e tamén inferior ás previsións para o ano que comeza. Os pensionistas
tamén verán recortado o poder adquisitivo pois tamén teñen prevista unha suba de só o tres por cento.
En canto á anunciada reforma do mercado laboral o Governo avanzou unha
medida limitada que contribue á precarización do emprego: o primeiro de
Xaneiro entrará en vigor un novo regulamento de contratos para aprendizaxe que xa foi descalificado polos
sindicatos.+

GALIZA E M NDO
OESMANTELAMENTO AGRÁRIO

O Ministério de Agricultura mantén a sua ambigüidade

A renacida plataforma do leite exixe solucións
imediatas
• X.C. GARRIDO

O Martes constituiuse
formalmente a
Plataforma do Sector
Lácteo Galego para lle
facer frente a aplicación
da Super Taxa que
penaliza a produción
leiteira por riba da cuota
imposta. A Plataforma
exixira tamén a non
aplicación da Super Taxa
na presente campaña.

legación do Ministério de Agricultura na Coruña o próximo 19
de Xaneiro.
A resposta por parte da Administración Central non se fixo agar-

dar. Segundo o Ministério é prematuro plantear o problema da
super truca cando ainda non rematou o periodo, xa que é posibel que o Estado español no seu
conxunto non supere dita cuota,

A Plataforma do sector lácteo
nace a raíz dunha proposta do
Sindicato Labrego Galega de
convertir a Mesa do Leite en
mesa permanente para que este ano non se apliquen as sancións. Forman pare desta Plataforma todos os sindicatos agrários, as asociacións de cooperativas AGACA e UCAFE, as industrias lácteas e a Consellería
de Agricultura. O portavoz da
plataforma será rotatório.
A Plataforma acordou solicitar
unha entrevista ao presidente da
Xunta de Galiza, e ao Ministro
de Agricultura, dando-lle como
prazo límite o 11 de Xaneiro.
Como primeira medida de presión tense previsto realizar unha concentración diante da De-

A Plataforma convocou xa mobilizacións no sector.

séncia do sindicato socialista,
Unións Agrárias, que daquela
quedara á marxe, e o contido
reivindicativo céntrase na aplicaA Plataforma non é unha estricta
ción das sancións na presente
re-edición da súa predecesora
campaña, sen cuestionar, como
do ano 87, pois canta coa prese facía entón, o mesmo modelo
de cuotas. Mais o respaldo do
sector presúmese unánime, dado que tanto as indústrias, que
de aplicarse a super truca quedarían desabastecidas, como os
productores que na súa situación económica non poden facer
frente nen a suspensión da súa
produción, nen a sufragar as
sancións, tópanse nunha situación límite. A resposta do Ministério non só non tranquilizou , senon que xerou máis incertidume.
O chamamento do MAPA de
agardar resultados pode dar lugar a interpretar que este organismo nen realiza previsións,
nen un seguimento da produción, nen un anticipo das posíbeis solucións a superación por
parte do Estado da cuota. Ainda
que todo aponta, como se adianto u nestas páxinas , a que ·as
cuotas non se aplicarán este
ano, o Ministério segue a xogar
coa ambigüidade de cara a que
os productores vaian auto-aplicándose ditas cuotas , ralentizando o ritmo de produción, e parali[¡j
a: sando os investimentos na mo~ dernización das súas explota-<(
ción. Por isto a Plataforma már~
ül case prazos curtos de cara a
0
oferecer un marco estabel a que
poidan aterse os gandeiros.+
polo que non serían aplicadas
as san ció ns aes productores.

OS QUE PEDEN APRAZAMENTO PERO DEPENDEN A CUOTA
Alguns dos rostas que aparecen publicamente como portavoces da iniciativa de
paralisar a super taxa resulta familiares
nos círculos de opinión -ben remunerada- favorabel a dita aplicación. Este é. o
primeiro éxito na loita contra as cuotas e
benvidas sexan novas adesións froito da
corrección da traxectória pasada. Máis
estas adesións forzadas palas circunstáncias (un sector a piques de estoupar),
non son sempre sinceiras e baixo a Mesa
do Leite non será estrano que se volvan
a producir as navalladas de costume:
Esas pequenas traicións que nunca se
filtran a luz pública para conservar a imaxe de unidade tan necesária para a consecución dos obxectivos.
Está claro que só existe nesa Plataforma
unha organización que cuestiona o modelo de cuotas e presenta unha alternativa: O SLG. Os demáis intentan só facer
frente a ó efecto inmediato dese modelo:
a super taxa. Pero debese lembrar que
recentemente, o 1 de Abril, o SLG convoEmpresa Xornalistlca Editora: Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración.
Presidente : Francisco Carball o. Vicepresidente:Xaquin Acosta
Consellelro Delegado : Xosé Fernández Puga .
Secretárlo: Manuel Veiga. Vogais: Francisco Torrente, Cesáreo
Sánchez, Xosé M1 Dobarro, Xosé Mª Salgado e Carlos Xohán
Diaz.
Director: Alfonso Eiré López
Redacción: Gustavo Luca de Tena, Manuel Veiga, Xan Carballa,
Horácio Vixande, Anxo Iglesias (fotografia).
Correspondentes: A. Prieto (A Coruña), Manuel Vilar (Santiago),
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X.M. Suárez Estévez (O Condado Baixo), H. Naval (A Mariña), X. López
Témez (0 Bierzo), G. Decampo (Valdeorras), Paulo Naseiro (Terra
Chá), X.M . Santiago Cagigao (Barbanzal), Manoel Bello (A Montaña),
Manuel Diaz (Melide), Xosé R. Castro (O Carballiño), X. Gabriel Pacin
(A Fonsagrada), A. Díaz Amor (Ribadeo), M.A. Torres (Verin), Pilar
Saavedra (Monforte), Daniel Lazaré, Pepe Rei (Euskadi), M. Rodríguez

da cara esa reivindicación fracasou, e realizáronse duas manifestacións agrárias
(Lugo e Compostela) contra as cuotas en
solitário. O SLG foi o eixo do éxito da taiga nas comarcas, dado que as outras orFacendo un pouco máis de memória,
ganizacións concentraron as enerxia
lembrese tamén a folga xeral do 2 de
nunha manifestación central, cun único
Abril: a Folga que nunca existiu. Tamén
lema: Xuntos por
daquela se apelaba
Galicia.
á unidade e convocábase a exercer - - - - - - - - - - Nun momento en
unha medida de preque a aplicación de
sión por parte de tocuotas é socialmendas as organizate imposíbel, adivicións agrárias e
ñándose a non apliobreiras de Galiza.
cación, o oportunisCando o SLG propumo con que corean
x o como ponto da
a reivindicación da
táboa reivindicativa
retirada da super tao rexeitamento das
xa os seus máis
cuotas lácteas, esta
acérrimos defensoorganización foi brures , tentando adxutalmente excluida do
dicar-se a victória polo seu aprazamento
proceso de organización da folga. As acresulta pouco creíbel, ainda que provituación das demais organizacións para
sionalmente funcional para comprir o obreventar calquera tipo de acción orientacou unha mobilización en Compostela
contra as cuotas, e os demais sindicatos
agrários rexeitaron participar.

'A incertidume que

se prolonga desde o
ano 87 está a impedir
o desenvolvimento do
sector'.

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

xectivo a curto prazo de conquerir un
ano máis. Pero o que non se pode éseguir a vivir prorrogando a incertidume
ano tras ano. Desde o 87 vivese baixo
ésta ameaza. Mentres a xente renúncia
a profisionalizarse, e investir, encamiña
aos seus sucesores cara outras tarefas,
hipotécase o futuro . Estanse a aplicar as
cuotas ao desenrolo do sector, unhas
cuotas psicolóxicas que preceden as
cuotas económicas pero que están a frear xa o desenvolvimento e competividade da produción, para lago esixir o seu
peche por non ser as explotación desenvolvidas e competitivas.
Nesta situación, benvidas sexan todas as
adesións, pero xa non se pode un fiar de
quen non cuestione globalmente o sistema de cuotas e propña un modelo alterntivo como os quantum co que dotar, dun
xeito imediato, ao sector dun contexto
ruceitado para planificar un deseño de produción leiteira que garanta uns ingresos
dignos e uns produtos de calidade.+
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COMUNICACIÓN

MANIPULACIÓNS INFORMATIVAS DO NADAL
MANuEL VEIGA

máis. Tantos como as deserticulacións
Nos tempos da ditadura a información
lla do lider cubano. Por Julio Iglesias
dos Grapo. A letra pequena dos diários
internacional era un oasis informativo.
sábese que hai moito fraude nestes
informa, sen embargo, que -tamén polo
asuntos. Do que si hai constáncia é de
Cando o xornalista loubaba a De Gaulle
Nadal- os editores reuniron as cartas e
por someterse a unhas eleicións, o leique Alina é unha modelo que viaxou ao
exterior cando quixo e foi entrevistada
as queixas de todo o ano, xuntáronas
tor pensaba que estaba pedindo o mesnun mazo e fixeron eles o motin. Garaipor numerosos médios internacionais,
mo para Franco. Algunha vez a censura
coetxea aclara, nunha emisora despislnterviu entre eles. Máis ben, todo pacollia o caneo, pero moitas outras non.
tada, que dous presos son de EA. Léxirece unha montaxe de Nadal que deAgora a información internacional non é
co entón que discrepen de HB. De entre
mostra a caréncia de outros argumenun trabuleiro polo que entre o osíxeno,
o ·máis de médio cento de presos de
tos, nese tira e afrouxa que os Estados
senón todo o contrário. Ler que unha
ETA, várias dúcias eran colaboradores
suposta filla de Fidel liscou de Cuba, co
Unidos decretaron contra Cuba e no
ocasionais da organización, castigados
favor -especúlase- dalguns membros
que o governo español é adiantado incunha pena moi dura por mor dunha rido servício de seguridade, e supoñer de
termediário. Unha de investimento hote. aí que en Cuba existe ·unha oposición
ieiro e unha de propaganda. Frio, calor, , gurosa lei antiterrorista. Por exemplo,
organizada é un pinchacarneiro infor.7' · para destemplar o aceiro.
c.an:iioneir9s que levaron a un etarra fumativo que só µn )(Qrnalismo sen escrú;;.
xido. _Eses presos q!Jeren reinsertarse e
pulas é -qtren ·de· lanzar. Nón está de::... : ' O' cons~ante repinlcar .das emisor{is·aVi- . , .mo1tas veces fano co apoio implícito da
mostrado que ,Ali na Fernández seña fisa · dun motín dos ·presos de ETA Un organización.
•
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Chouteira/Ker Cuez

Luar na lubre
Ara Solis

A música é un bon regalo

As declaracións de Arzallus, decindo
que o único límite que ten Euskadi para
a sua autodeterminación é o exército e
que coa entrada en Europa o governo
non se atreveria a utilizalo, comentário
feito ao caso da solución negociada para Irlanda, desaparece, en cámbio, dos
noticieiros en moi poucos minutos. Os
diários, que teñen 24 horas máis para
reflexionar, publican as respostas do
Governo a Arzallus, pero non as declaracións deste, que hai que sobreentender, coma nos vellos tempos.
O ruso Zirinovski é unha boa peza de
confusión. As informacións que teñen
como eixo a insubmisión están absolutamente censuradas en Catalunya. En
Madrid o governo prefire a estratéxia do terrorismo informativo misturando aos insubmisos
coa ET A. "Os insubmisos di o
ministro do Interior, Antoni
Asunción, están manipulados
por HB e por ETA" e nengún
xuiz se atreve a procesalo por
calúmnia atroz. Está manipulado por ETA un bateeiro do Grave, honrado e estimado polos
seus veciños , chamado César
Aguiño?
As novas sobre a guerra do
Vietnam eran , nos anos sesenta
e setenta, un cristal polo que se
via toda a esquerda, mesmo a
que estaba baixo a ditadura do
xeneral. Pero non se pudo dicer
o mesmo da guerra do Golfo,
capítulo emblemático para todos os libros que se escreban
sobre a manipulación informativa. "Os xornalistas -di un correspondente de TVE en Centroeuropa, que prefire non dicer
o seu nome- irnos a Saraievo,
acudimos ás roldas de prensa
todos xuntos e logo voltamos
ao hotel , onde tamén estamos
todos xuntos . Moitas veces non
nos enteramos de nada. Cada
bando cántanos o que quer".
"Un día, continua este corres pondente internacional, dixéronme de Madrid : seica pasaches
moito medo hoxe ! Porque? , perguntei . Como? Pero non houbo
moitas bombas aí? Non tal ,
aqui non pasou nada. Pois estano decindo na Ser e en Antena 3. Non pode ser que non sucedese nada . Custoume con vencelos de que aquelo era falso. Pesaba máis a evidéncia do
que estaban a dicer os outros",
conclue o xornalista.
Que a RTVG manipule a prol do
fraguismo casa coa léxica dos
médios públicos , instrumentali zados polo governo . Pero que
se lles perde nas novas de internacional? Que votos se xoga
Fraga en Saraievo ou en Moscova? A axéncia EFE, servício de
notícias oficial do Estado, quer
dicer socialista hoxe, é o patrón
obrigatório de todos os telexornais e partes de rádio, públicos
ou privados, servidos polo
PSOE ou atendidos polo PP. Hai
unha razón de Estado que os
unifica neste seguidismo, un argumento de poder que sobrancea aos partidos. Trátase do que
antano se chamaba oficialismo.
E os xefes de informativos asisten cómodos a esta humillación,
porque ten a ventaxa d~ que
non os fai responsábeis. "E que
o dixo EFE", xustifícanse liberados ante, o seu responsábel superior. E un dos síntomas do
que tradicionalmente se chamaba burocrácia. Se cadra chegamos a un modelo de tipo soviético, sen sabela.•

BALANZO DO XACOBEO

Portomeñe contabiliza como éxito da Xunta
os ingresos habituais da hostelaria e o comércio galegas ao longo do ano

As contas do Xacobeo
Os peregrinos
chegaron á
Gal iza
carregados de
mochila e
bocadillo.

"Un bon negócio" foi, segundo Vázquez Portomeñe,
o programa do Xacobeo 93. Os ingresos resultaron
case quince veces superiores aos gastos.
Portomeñe contabiliza para iso como éxito próprio o
volume de ingresos da hosteleiria e o comércio de
Galiza ao longo do ano. Non especifica que estes
negócios teñen tamén os seus gastos, nen detalla se
houbo incremento de turistas a respeito de anos
anteriores e canto supuxo. Tampouco lembra que a
maioria do turismo realizouse dentro da própria
Galiza, onde o Xacobeo si deu lugar a un notabel
fortalecemento das tradicionais romeirias a Santiago.
• MANUEL VEIGA

A Xunta gastou 19 mil millóns
de pesetas no Xacobeo e ingresou 300 mil. O Conselleiro responsabel do Xacobeo, Victor
Manuel Vázquez Portomeñe
anunciou este sensacional superavit a semana pasada que
se desglosaria do seguinte modo : turistas e peregrinos deixaron en Galiza 200 mil millóns en
mans dos establecementos hosteleiros. Os outros 100 mil millóns foron contabilizados como
ingresos polos comerciantes.
Portomeñe definiu o Xacobeo
como un "bó negócio" e sinalou
que estes datos optimistas non
se basean en estimacións persoais, senón que se "sustentan en
informes elaborados polos expertos e que verán axiña a luz".

Dados
demasiado xenéricos
Contado, nen o capítulo de in gresos, nen o de gastos parece
axustarse á realidade e non poucos aspectos aparecen confusos. Portomeñe anunciara á altura do mes de Xuño uns gastos
de 25 mil millóns e cifrou os ingresos previstos en algo menos
do doble. Agora as cifras extrémanse : os gastos á baixa e os
ingresos enormemente á alta.
Hai apenas quince dias que un
portavoz da Conselleria estimaba os ingresos en 200 mil millóns, é dicer 100 mil menos que
a cantidade anunciada unha semana despois por Portomeñe.
Segundo estimacións realizadas
por este periódico, á vista do informe presupostário da S.A. de
Xestión do Plan Xacobeo 93, os
gastos do governo autónomo
ascenderon a 8.500 millóns de
pesetas. Nengunha fonte da
Xunta explicou agora de que
partidas se sacaron e a que capítulos corresponderon as cantidades restantes até sumar os
19 mil millóns anunciados.
O número de turistas e peregrins
ascendeu a sete millóns, segundo Portomeñe, dos cales seis visitaron a capital galega. A maiores de que esta cifra quede por
baixo das previsións anunciadas
a primeiros de ano que eran de
dez millóns, vários datos veñen a
matizar o éxito. Segundo diversas fontes, o 70% do turismo (o
que inclue ás peregrinacións) foi
de tipo interior, o que tala dun
éxito do Xacobeo dentro de Galiza, ben ensarillado cunha forte

tradición romeira, pero non confirma a afirmación de Portomeñe
quen sinalou que Galiza este ano
tiña entrado nos circuitos do turismo internacional. De feito, a meirande parte dos 4.445 millóns de
pesetas gastados en promoción
e publicidade corresponderon a
meios de comunicación e actividades realizadas dentro da própria Galiza. Por outra parte , o rédito dos visitantes que acudiron a
Compostela non cabe adxudicarllo semente á Sociedade de Xestión Xacobeo 93, senón tamén ao
Consórcio Cidade de Santiago,
que nada ten a ver co anterior e
que está participado só nun 27%
pola administración autonómica,
correspondendo o 65% ao governo central e o 8% restante ao
Concello de Santiago.

Os hosteleiros
non acreditan no
desmesurado aumento
de visitantes
Por último, á hora de talar de visitantes e dos ingresos por eles xerados, haberia que sinalar non só
as cifras totais, senón tamén os
incrementos respeito a anos anteriores. Cabe lembrar que á altura do mes de Xullo os aloxamentos estaban cubertos a un 65%
da sua capacidade, segundo Xosé Ma!luel Barbosa, presidente
da patronal hosteleira de Ponteved ra . Opinión similar puxo de
manifesto Leonardo Garcia, presidente dos restauradores de
Compostela, tamén a metade de
ano, quen sinalou que "soñabamos moito co Xacobeo, pero estamos a recebir un turismo con
estreiteces, asestando un duro
golpe ao turismo de calidade, que
se retraeu en grande parte de vir
a Santiago. Padecemos un turismo programado para comer por
mil pesetas, moitos xa nen cean".
Por ende, os ingresos de 300
mil millóns recadados pola hosteleiria e o comércio galegas ao
longo de 1993, segundo o cómputo de Portomeñe, non son benefícios, país hai que descontarlle os custos de mantenimento
da infraestrutura hosteleira, gastos de persoal etc.
Parece impróprio, polo tanto,
comparar os 19 mil millóns de
gastos do Xacobeo cos eses xenéricos 300 mil millóns. Tamén
pudo contar no seu haber o
Conselleiro os ingresos por entradas do Deportivo, en base ao
patrocínio de publicidade no estádio de Riazor. +

ANXO IGLESIAS

Consuma
produtos galegas
<Mños,

Conservas, c:/l1óbeis, Cerámica,

23arcos ... ,

Queixos,

'Jiores,

Camisas,

cffntenas parabólicas,

son produtos orixinados,

coidados e postas á venda por mans galegas.
~rodutos de alta calidade.

Consumir produtos galegas é o máis razoábel
para contribuir ao progreso de Galiza
É o consello dun periódico galega

ANOSA TERRA

A NOSA TERRA
1
O
----------------------Nº 602 -30 DE DECEMBRO DE 1993

~

A NOSA YERRA A DIARIO
No camiño da aparición diária, A NOSA TERRA cobre un novo chanza
publicándose duas veces por semana. Con este obxectivo Promocións
Culturais Galegas S.A., empresa editora, convoca:
~

AMPLIACION DE CAPITAL

por valor de 35.000.000 pta.
(a cobrir entre o

Na Xunta Extraordinária de
Accionistas da Compañia
Mercantil Promocións
Culturais Galegas S.A.,
celebrada en Vigo o dia 11 de
Decembro, acordouse unha
ampliación do Capital Social na
cifra de 35.000.000 Pta. (trinta e
cinco millóns), correspondentes
a 7. 000 accións nominativas
cun valor nominal de 5.000
Pta. cada unha, e nas seguintes
condicións:
Os novos títulos emitidos serán
oferecidos aos actuais accionistas
no exercício do seu direito de
subscrición preferente polo seu
valor nominal, na proporción
de un novo por un vello.
Na medida na que o direito de

1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 1994)

subscrición preferente non cubra
a totalidade das accións
emitidas, queda facultado o
Consello de Administración
para oferecerllelas a persoas
alleas á sociedade cunha prima
equivalente ao 100% do valor
no~al, sendo pois o prezo
de 10.000 Pta. por acción.
Se vostede desexa ser
ACCIONISTA debe ingresar o
diñeiro da seguinte forma:

304-501-3897-6 de CAIXA
GALICIA O.P., 30-9346-G
do BANCO EXTERIOR O.P.
ou 40233801 de CAIXA
VIGO O.P., todas elas de
Vigo, especificando
"Ampliación Capital Social
Promocións Cultura.is
Galegas S.A. 4/1994", e
nome, enderezo e NIF de
queno fai.
• Domiciliación do Pago
até 6 meses.

•Contado:

•

Mediante cheque emitido a
favor de A NOSA TERRA

Contra o ingreso emitira e
resgardo provisório até a
entrega dos títulos.

Pode recabar mái información
no teléfono (986) 43 38 30 ou
ben na oficina de A O A
TERRA, itas na Rua Príncipe 22
baixo de Vigo.
Vigo , a 11 de Decembro do 1993.
Polo Con ello de Admini tración
O Pre idente
Franci co Carballo
Nota: Aquele accioni tas que ainda non
recebiran os títulos acreditativo da ·
accións correspo ndentes a anteriores
emi ió ns deben chama r ao 98633830 para e nfirmar enderezos .

• Mediante ingreso nas contas
seguintes:
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LEl EDEMOCRÁCIA

O SALOMÓNICO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
XAVIER VILHAR
Dedi'cado a Isabel Castillo,
advogada promovedora do júri.

O mais alto tribunal do Reino de Espanha, o Tribunal Constitucional, acaba de dar o mais alto
exemplo de exagerada justiga salomónica com a
sua sentenga sobre a constitucionalidade da Leí
Orgánica de Protecgáo da Seguranga Cidadá (a
"Lei Corcuera"), dado que chegou até o extremo
de partir "o menino da constitucionalidade" em
duas metades. Com efeito, o TC parte pela metade o argumento de fundo do
princípio constitucional da primazia dos direitos fundamen- • • • • • • • • •
tais dos cidadáos sobre a eficacia na consecugáo da protecgao policial da seguranga cidadá. Primazia da que se serviu para declarar anticonstitucional que as conjeturas e suspeitas por parte das Forgas e
Carpos de Segurancta de que
se está cometendo um delito
(art. 21.1 de dita Lei), náo equivalem á contemplactáo de um
delito flagrante, quer dizer, á
evidencia a sua comissao ou
das circunstancias imediatas á
sua perpetragáo, quando, ao
mesmo tempo, sacrifica dita primazia no suposto do art. 20.2,
já que nesta ocasiáo estima
constitucional um caso que náo
pode ser, entendido mais que
como de privactáo de liberdade
dos cidadáos (ser levados ás
dependencias policiais para
proceder, num indeterminado
"tempo imprescindível ", a sua identificáo), com o
qual se deixa ao arbitrio policial a liberdade e seguranga do cidadáo. Se se é rigoroso na declaragáo de inconstitucionalidade de um suposto de
claro atentado contra a segurancta jurídica das
pessoas, há que se-lo também com aqueles outros que oferegam a mais mínima suspeita de anticonstitucionalidade, antes de correr o perigo de
sancionar algo (neste caso o recorte do direito á
segurancta jurídica dos cidadáos) como anticonstitucional e constitucional ao mesmo tempo.
~

TRILHO

a participagáo popular na administragáo de justiga
levaria a veredictos aberrantes, devido ao sentimentalismo motivocional da gente singela do pavo
e á imposibilidade de que esta se forme um profundo conhecimento jurídico técnico dos assuntos
e, pelo contrário, confia-se em excesso na profissionalidade e na vocagáo dos juízes de carreira.
Mas, náo menos verdadeiras seriam as considera96es de que os cidadáos náo tem porque estar
menos capacitados para julgar do que o está.o para legislar ou governar, nem a profissionalidade
dos juízes de carreira os p6e a
coberto de erras humanos nem
• • • • • • • • • das deforma96es do corporativismo de casta e do burocratismo rotineiro.

'E um contra-senso

Também se argumenta contra a
participaC(áo cidadá na administragáo de justiga, que, assim, esta seria muito mais proprensa a
dar cabida a consideractóes políticas na elaboractáo das sentenctas. Já se lhe imputa ao actual Tribunal Constitucional, formado por juristas de reconhecida competencia com mais de
quize anos de exércicio profissional mais que sáo designados
por instituigóes políticas como
sáo o Governo e as Cortes, de
ser um tribunal político, de que
as suas sentengas sáo políticas;
para quanto mais se estes juristas sáo elegidos pelos eleitores
ou se instaura o júri popular,
constituido por sorteio entre cidadáos de entre 18 e 65 anos,
com um nível mínimo de estudos de EGB e residentes na demarcactáo judicial que reclame o seu
servigo. Pois bem , náo há que lhe ter medo a presenga da política (da boa política: a política ao servicto dos interesses dos cidadaos) porque o direito
e a política sao principios reguladores de acctáo social que dependem entre sí, já que o poder sem direito seria efímero e o direito sem o poder seria ilusório. Por outra parte, a actividade jurisprundencial
é urna actividade política ainda que só fara pelo
facto de que tem que escolher entre distintas interpreta96es, das sempre várias possíveis , dos preceitos controvertidos, coisa na que consiste a que
Nao é de estranhar táo contraditoria sentenga num
já fara chamada política do direito pelo eminente
Tribunal Constitucional hamletianamente dividido
jurista Kelsen, autor de urna Teoría pura do direito,
entre ser, por imperativo constitucional, guardiáo
de orientagáo restrictamente juridicista como o seu
da constitucionalidade e querer evitar, comas suas
nome indica. Nessa eleigáo interpretativa que fadecis6es judiciais, indesejaveis consequencias pozem os juízes náo existe menos politicidade da que
líticas tanto para um Governo (designador de dois
existe na actividade do legislador ou na functáo godos seus magistrados) quanto para as forctas polítivernativa. Se admitimos que o
cas maioritárias de um Congresso
juiz exercita um poder político
dos Deputados e um Senado
(eleitores, cada um, de quatro ma- • ..• • • • • • • • • • • • • • • • •
em concomitancia com os
órgáos legislativos e executigistrados restantes (sáo doze os
vos, tem sentido reclamar juímembros do Tribunal Constituciozes elegidos pelos eleitores,
nal) sáo designados pela casta
em lugar de uns designados
profissional do Conselho Geral do
pela classe profissional de juíPoder Judicial, cujas vogais sáo,
zes de acorde com critérios
por sua vez, elegidos pelas torgas
unicamente profissionais e tecpolíticas maioritárias do Congresnocráticos. Em boa lógica é de
so e do Senado. Náo teria sido
presumir, que uns juízes e trimaior a independéncia do Tribunal
bu nais elegidos pelo carpo
Constitucional de ser elegidos os
eleitoral entre juristas de reseus membros pelos próprios ciconhecida competencia com
dadáos? Essa eleictáo pelos cilongiqua experiencia profissiodadáos náo se admite , porque
nal, seriam mais propensos a
nos regimens democráticos existe
urna política judicial fovarável
urna inexplicável, desde os seus
aos interesses dos cidadáos
próprios baseamentos democrátido que o actual pró-governacos, desconfiancta para com a
mental Tribunal Constitucional
eleigáo popular dos juízes. Como
do Reino de Espanha. Pró-gonas democracias os cidadaos, que
vernamental por demais, coelegem aos membros dos Parlamo revelam as suas senmentos e inclusive ao Jefe do
tengas de exagerada justicta
Executivo nos tipos de governo
salomónica ou a recente depresidencialistas ,, nao podem eleclaragao nada salomónica, feíger os juízes? E um contra-senta aos jornais pelo seu presiso que o Poder Executivo e o Ledente, o magistrado Miguel
gislativo estejam submetidos ao
Rodriguez-Piñeiro , ao qualificar, improcedentecontrole do eleitorado e o Poder Judicial náo.
mente, de "positivas" as medidas de reforma do
Também nao se diga, que é para p6r a imparcialimercado de trabalho decretadas pelo Governo
dade jurisprudencia! a coberto das press6es dequando talvez algum dia terá que pronunciar-se
magógicas do populacho, porque náo o estaría
como juiz imparcial sobre a possível inconstituciomais do que o está a actividade legislativa dos
nalidade das mesmas.•
Parlamentos ou a dos Governos.

que o Poder
Executivo e o
Legislativo estejam
submetidos ao
controle do
eleitorado e o
Poder Judicial nao".

'Nessa elei~ao
interpretativa que
fazem o juízes nao
existe menos
politicidade da que
existe na actividade
do legislador ou na
funs;ao
governativa".

No Reino de Espanha, a desconfianga para com o
júri popular é da mesma natureza. Acredita-se que

é profesor
da Universidade de Santiago
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Economia produtiva
contra
economia especulativa
MANuELCAO

Nas sociedades de corte capitalista conviven ámbos os dous aspectos da economía e cada un pode ter a súa funcionalidade.
Ninguén, se pode, vai perder a oportunidade que se lle presente
se ten a certeza de duplicar ou triplicar os seus investimentos
con rapidez e mínimo esforzo. O problema é cando a maioria da
sociedade ten como horizonte o enriquecemento rápido e sen
trabllo. Dise que na Arxentina todos tratan de comprar e vender o
que outros producen resultando que ninguén produce e todos
queren vender. Esto é particularmente grave cando as sociedades se van tecnificando e xa non basta con vender as matérias
primas e os productos non elaborados para intecambialos por
productos con maior valor engadido e précios cada vez máis altos. O resultado final é que esa sociedade non é capaz de seguir
ás máis avanzadas nen sequera como demandante de productos
e servícios. Só a élite dirixente e unha burguesia intermediária,
cada vez menos numerosa cuantitativamente, pode disfroitar dun
nivel de vida avanzado quedando marxinada a inmensa maioría
da povoación. A corrupción e/ou a violéncia asignan os recursos
e distribuen as rentas en auséncia da disciplina do mercado.
Porque resulta que é moito máis fácil especular que producir.
Especularé unha operación que se realiza en curtísimos prazos
e que ten beneficios ou perdas inmediatos e rápidos, pode encadearse unha operación con outra con facilidade. lso si, hai
moitos tipos de especuladores desde George Soros que gañou
nun día 1.000 millóns de dólares cunha crise no SME, até o especulador inmobiliário grande
ou pequeno, para acabar co • • • • • • • • • • • • • • • •
especulador desalmado de
Somália, Bósnia ou Rúsia
que acapara alimentos, medicinas ou o que sexa. A especulación é como o mundo da
droga no que é moi facil entrar e moi difícil sair. Todos
os países que caíron pola
senda especulativa e a hiperinflación tiveron e teñen moi
difícil a restauración das regras da economía. Só a ruina
máis absoluta fixo inviable o
modelo pero nada indica que
os erros do pasado non volten a repetirse. G. Gorm di
que "a corrupción non é unha
aberración económica" senón
unha resposta económica racional a un médio ambiente
socioeconómico carente de léxica e regras económicas eraras.
A corrupción e a especulación son irmáns xemeas.

'O s paises
, que

cairon no carreiro
especulativo
tiveron moi difícil
a restauración das
regras da
economía"

Pola contra, a economía productiva atópase con maiores dificultades técnicas e organizativas actuando a médio e longo prazo. Un
investimento productivo ten un período de maduración longo, eestá sometido ás regras da competéncia e á disciplina dos mercados, necesita da colaboración implícita ou explícita de colectivos
moi heteroxéneos e con intereses contrapostos, dunha administración eficaz, de normas legais e regras económicas obxectivas,
consensuadas e ancoradas nos valores dominantes da sociedade, etc. En suma, moitos esforzos para incertos resultados pero,
iso si , resultados sólidos, non espúreos. Cando boa parte dos empresários españois escolleron a vía fácil de realizar activos venciendo ao capital estranxeiro optaron conscentemente pola economía especulativa. Escolleron o seu futuro e nós deberemos saber
escoller o noso que, se algo sabemos, non pode ir por aí. •
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GRAND ES SUPERFÍCIES COMERCIAIS

A Asociación de Viciños de Teis séntese presionada polos valedores da multinacional

Continente seduce aos viciños de Vigo

•
pero ten en contra aos comerciantes
•H.V.

Continente
pactou coa
Fenosa a
cesión das
instalacións
do Troncal
para a sua
instalación
en Vigo.

Tres frentes coinciden
na loita pola instalación
dunha grande superfície
en Vigo. Outras tres
están polo non. A
polémica desbordou o
campo político e
transladou o debate á
sociedade, ainda que ás
veces este se produce
cunhas tensións
derivadas dos intereses
confrontados.
O PSOE apostou de sempre por
estas fórmulas comerciais, e os
governos monocores presididos
por Manuel Soto deron cancha
aos dous proxectos de Alcampo,
un deles cunha recalificación de
terrees trocada pola financiación
pola empresa francesa da piscina municipal. No conflito actual
non intervén publicamente e
desde o concello o papel de valedor de Continente exérceo en
solitário Unidade Galega.
Da banda do si ao hipermercado están a empresa interesada,
Continente, que ven de desembarcar nesta cidade con suculentas ofertas a diversas asociacións de viciños; un fato delas,
que constituiron unha plataforma á luz dos oferecimentos da
trans-nacional e Unidade Gale-

ga, grupo que defendeu de xeito
comprometido un proxecto de
ubicación que implicaba a cesión dunha zona verde a cámbio
de vários terreas na demarcación municipal. Co non están o
PP, o BNG e os comerciantes.
Pero contra a coincidéncia de
intereses a favor da instalación,
económicos, viciñais e políticos,
segundo de quen se trate, un
feíto obxectivo pon proa a estas
iniciativas: o pleno do concello
botou abaixo o proxecto de instalación e os dous grupos políticos que votaron neste sentido,
PP e BNG, manifestaron que
manterán a sua postura.
De momento non hai posibilidade desta instalación e o esforzo de promotores e valedo-

res aparece como baldío.

proxecto por interese comercial
para Vigo e asegura que, contado, a grande superfície rematará
por se instalar na
cidade e en piore s condicións
porque ten opción a facelo sen
apoio municipal
se adquire uns
terrees anexos.

O Partido Popu1ar xustificou o
(/)
UJ
seu voto en con~
tra da instalaCl
ción de Continente porque
consideraba negativo o convénio asinado entre
o concello e a grande superfície.

Desembarco
de directivos

Modelo alternativo

Continente, que compraría a Fenosa os terreas do Troncal, ten
un interese claro en que a operación saia adiante. A trans-nacional ven de desprazar a Vigo a
un grupo de directivos que prometeron ás asociacións de viciños investimentos que inicialmente estaban comprometidos
para acometer outros proxectos.

O BNG ten un modelo alternativo que esencialmente comparte
cos comerciantes e que implica
unha modernización do pequeno comércio e o estabelecimento de áreas comerciais en pontos deprimidos nos que o concello arbitre medidas complementárias como peatonalizacións e
rebaixas fiscais.

Alguns representantes dos viciños atopan nos seus bairros deficiéncras estruturais que agardan
podan ser paliadas coa inxección
dos cartos de Continente.

Pero as posturas non son tan
claras. A presenza de Continente
ten un efeito distorsionador porque exerce unha presión excesiva sobre as asociacións de viciños , segundo indican elas mesmas -o Presidente da Asocia-

Unidade Galega di defender o

O canto do cisne
golpista
de Mário Conde

ción de Viciños de Teis ven de
demitir porque non foi respaldado na sua postura a prol da grande superfície. Esta mesma Asociación foi empapelada de carteis
favorábeis á instalación porque
se manifesta en contra dela. Ainda así, a Plataforma Viciñal que
apoia ao hiper non se apresenta
como tal, e nos seus carteis non
fai mención a Continente.

Presións da empresa
"É escandaloso que unha entidade privada asuma o papel de
dotar de infraestruturas por un
interese puramente particular
que é comprar unha opinión favorábel á instalación", quéixase
Lois Pérez Castrillo , concelleiro
do BNG.
O proxecto de Continente inclue
a instalación de 150 pequenos
comércios ao seu carón. Esta é
outra das bazas da trans-nacion a I, que xoga co desexo dalguns comerciantes da zona de
non perder a oportunidade de
sobreviver á sombra do coloso ;
saben que para o resto quedarán as farangullas.
Mentres, o PP agarda o fin da
treboada e a celebración das
eleicións municipais. Segundo
Lois Pérez Castrillo uo PP á volta das eleicións mudará de postura e monstrará unha coeréncia
semellante á manifestada canda
a instalación de Continente noutras cidades , pero até daquela
non quer perder os votos dos
comerciantes". •

A Guerra do Golfo
contra o Banesto

gabinete italiano do banqueiro Cario Ciampi, trala
debacle do PSI e da DC. Homes próximos ao banqueiro
de Tui lanzaron en diversos meios de comunicación a
teoría de que Felipe González era un home queimado
que tiña que marchar da política e deixar paso á
sociedade civil. Ao mesmo tempo descalificaba a Aznar
como alternativa de governo porque non era quen de
dialogar coa Moncloa e os banqueiros non se lle puñan
ao teléfono. A operación apresentouse á opinión como a
criación dun terceiro partido no que se habían integrar as
forzas políticas da desaparecida UCD, grupos próximos
ao ex-ministro Punset e outras persoalidades. Este golpe
de efecto do banqueiro agachaba de feíto unha
estratéxia de calado
superior: era o derradeiro
intento de Conde para fuxir
cara adiante como
presidente dun governo de
concentración que lle
permitise tapar o problema
interno do seu banco. Paro
iso os meios de
comunicación do Banesto
traballaron para conseguir
unha imaxe catastrofista do
país e preparar as
0 condicións obxectivas que
a fixesen posíbel o
desembarco do banqueiro
¡¡j na política sen pasar polas
ill urnas". Mario Conde é
~ advogado do Estado en
'--------------~_________________J12 excedéncia. •

Arredor da creba do Banco Español de Crédito o DIARIO
16 DE GAUcIA do 29 de Decembro publica que Mario
Conde quixo hai dous meses formar un governo que
estivese por riba dos partidos, ainda que contase coa
participación de persoeiros do PSOE e o PP. A oferta
golpista do banqueiro cóntase nunha crónica de J. Diaz
Herrera e l. Durán. "O presidente do Banesto ofereceuse
a homes de confianza do Rei para presidir un governo de
concentración( ... ) Catro dias despois das eleicións, no
seu discurso de investidura como doutor Honosris Causa
da Complutense, Mario Conde apelou ao protagonismo
da sociedade civil fronte aos partidos e reclamou
fórmulas imaxinativas para formar governo, ao estilo do

§

Segundo explica no seu editorial EL MUNDO do 29 de
Decembro, a crise do banco debeuse a "dar prioridade
a unha política de divididendos sobre o saneamento
do banco (que se veu) obrigado a desfacer a sua
corporación industrial tras da Guerra do Golfo e
comezou unha expansión cando o recomendábel era
seguramente reducir os riscos. (... ) Non deixa de ser
un sarcasmo que o outsider (ventureiro) Mario Conde,
o home que chegou á presidéncia do Banesto gracias
a unha OPA (oferta pública de adquisición) do Banco
de Bilbao e conmoveu os alicerces da xerarquia do
poder financeiro español, teña que ser sustituido por
Alfredo Sáez, vice-presidente do banco, que fracasou
naquela operación propiciada desde o Governo. Seis
anos despois non está demais pensar que a crise do
Banesto puido ser instrumentalizada polo poder para
se desfacer dun personaxe incómodo, sobre o que
gravitaba a sombra de cobizas políticas que el
sempre negara".+

A coca non morre con Escobar
Douglas Farr cita no THE WASHINGTON PosT do 12 de
Decembro a altas instáncias colombianas na loita
contra os narcóticos que desconfían abertamente da
eficácia da operación que rematou coa vida de Pablo
Escobar, cabeza do Cártel de Medellin. "Moitos destes
funcionários non aforraron esforzos con tal de ver
morto a Escobar pero agora coidan que a morte do
capo non terá apenas consecuéncias para o comércio
da coca". Se ben é certo que o estado maior de
Escobar está na cadea, "Grupos rivais de Cali tomaron
xa o relevo e están a exportar máis cocaína que nunca
aos Estados Unidos e Europa. As bandas de Cali
están por riba a diversificar a sua actividade cara á
rendável heroína ao tempo que aperfeizoan novas
procedimentos de branqueo de cartas".•

- - - - --

•
FONDTESORO

l

~------- •

'

13

f.-------A NOSA TERRA

Nº 602 -30 DE DECEMBRO DE 1993

l
'i

FONDTESORO

~

FONDTESORO

V' VANTAXES f ISCAIS
RENTABILIDADE
' . LIQUIDEZ
SEGURIDADE
Entidade Xestora: GESINCA INVERSIONES, S.A., SGllC.

EN TODAS AS NOSAS OFICINAS

____________

14~º~gs~oT~~cEMBRODE1993

GALIZA EMUNDO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

...__

EMIGRANTES ESTAFADOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ ____;

Médio cento de emigrantes galegas sofreron todo tipo de vexacións en empresas alemás

fronte
dos pn

~Mandarei

As am
tan tes
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cabezas rapadas

mella~

para que vos queimen coma aos turcos'
•MARIA ALONSO

Un total de 52
traballadores viviron un
calvário en diversas
empresas alemanas da
construción. Tras as
primeiras denúncias
sindicais, organizouse o
seu regreso, tendo
pendente a reclamación
de cantidades de até
meio millón por persoa
en conceito de salários.
Despois de destaparse o
asunto comezan a
chegar novas denúncias
de traballadores galegas
estafados e tratados
como cans en diferentes
cidades alemáns.
"Zabasky, o xefe de obras nun lado, empresário noutro, cargaba a
pistola dunha cidade para outra.
A explotación estaba ben montada e para confundir enmarañaban
as empresas nunha chea de contratas. Onde peor estaban as
causas era en Leipzig. Eu cheguei a traballar 14 e 16 horas sen
descansar. Outros botaron dias
sen comer. Vin a un home que,
despois de ter un accidente na
obra, metérono a traballar sen curar e metia medo".
Herten, Leipzig, Heme, Regian
Yulahimstalar, Berlin, Datteln,
Jammertal e Boschum, son as cidades nas que traballaron estes
homes que agora veñen de formalizar a denúncia de reclamación de salários, tramitadas pola
Dirección Provincial de Traballo e
sen intervención de nengun organismo da Xunta, que coñece o
problema desde que CCOO fixo a
primeira denúncia.
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'0 primeiro dia que
visitei a obra,
decateime de que o
capataz carregaba
pistola antes de
supervisar o traballo
dos obreiros'
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Foi un canal de televisión o que fretou o autobus no que regresaron os traballadores afectados.

presa da construcción que os contratou. Francisco, que xa estivera
emigrado nese país hai alguns
anos, laíase de que "Alemaña xa
non é o que era. Antes eran comunistas, pero agora son racistas.
Realmente, dá medo estar alí".

bailadores, que foron repatriados
a Vigo a pasada semana, comezou cando, através dun anúncio
na prensa, foron captados por unha empresa que prometía traballo
fixo, boas condicións laborais e
un soldo que nen en soños poderian conseguir nunha empresa
española: 200.000 pesetas ao

O calvário deste grupo de 52 tra-

mes e comida e aloxamento a
cargo da empresa. Só había un
problema: a oferta era para Alemaña. Pero para quen está desempregado e ten varias bocas
que alimentar, a emigración pode
ser a única saída.
"Cando cheguei á estación de

NON HAI TRABALLO NA ALEMAÑA

"lmosvos queimar"
"Cheguei a temer pola miña vida,
porque o capataz· ameazounos
con avisar aos cabezas rapadas
para que nos queimaran nos barracóns nos que dormíamos como
fixeron cos turcos". Francisco Fernández asegura que os emigrantes galegas que foron á Alemaña
a traballar con el non podian durmir en toda a noite por medo ás
ameazas do responsábel da em-

sábad1
Un dié

XAN NoAUA

As empresas intermediárias de contratación que oferecen traballos na Alemaña con bons salários aprovéitanse da desinformación dos candidatos e da pasividade das autoridades de Madrid e galegas, que
debian perseguir e estes escravistas modernos.
A Alemánia ten na actualidade
tres millóns e médio de parados
e os especialistas xa avisan que
a crise continua e para fins do
1994 andará rondando os catro
millóns. As estadísticas cantan:
no antigo território alemán federal habia en Novembro pasado
2.407.000 parados (8,7%). A cifra subeu en 523.000 persoas
desde Novembro do 92. No Leste (antiga ROA) o número pasou
de 1.086.000 (14,9) a 1.151.000
(15,8).

-

-

-

-

-

-

de axuda social, entre cursos de recapacitación profisional (625.000), xornada laboral reducida
(760.000), traballos temporeiros públicos subvencionados (280.000) e xubilados antecipados (805.000).
Sumando todo pode dicerse que na Alemánia, locomotora económica da UE, faltan nestes momentos
seis millóns de postas de traballo. Mesmo sete segundo esti- - - - macións do Instituto Profisional
e Laboral de Nuremberg. E o
pronóstico do IW (Instituto de
Economía Alemana), con sede
en Colónia sinala que de 41 ramas económicas, 35 proxectan
reducir plantilla.

'Co panorama actual
é irreal que un
traballador estranxeiro
pense chegar á
Alemaña e topar
traballo digno, seguro
e ben remunerado'.

As mulleres, que nos ·tempos
da ROA ocupaban no sector laboral un pasto tan importante
como os homes -e máis nalgunhas actividades-, sofrían no Leste alemán no
que ano que remata, unha taxa de desemprego do
21,5% (nos homes é do 11%).

A estas cifras de paro hai que sumarlle outros 2,5
millóns de persoas que están acollidas a algun tipo

Con este panorama pensar que
un traballador extranxeiro pode
chegar mañán á Alemánia e
atapar un traballo digno, ben
remunerado e en boas condicións de vida, é pouco realista.
lsto sábeno ben os embaucadores, que pescan no rio revolto do capitalismo selvaxe. Neste país a prensa leva moito tempo denunciando os
abusos de que son vítimas os traballadores estranxeiros ilegais. Pero este é un fenómeno comun a todos os demais paises supostamente prósperos.•
XAN

NOALLA,

xornalista galego residente na Alemaña.

S. SAS

Dortmund, pareceume moi raro
que non houbese ninguén da empresa esperando para recibirme ,
como tiñamos pactado antes de
sair de Vigo, pero o meu asombro
foi aínda maior cando, o primeiro
dia que visitei a obra, decateime
de que o capataz cargaba a súa
pistola antes de supervisar o traballo dos obreiros", lembra un vi ciño de Mos que antes de emigrar
a Alemaña era marino mercante.
"Mira, eu non voltarf a á Alemaña
nin sequera se mo receitase o
médico".
As cuadrillas de traballadores foron distribuidas por distintas cidades alemanas, pero con matices,
as condicións de explotación semellábanse en todos os casos . O
medo era o compañeiro inevitábel
nas horas de traballo. "O que é a
min, nunca me ameazou directamente, pero andaba sempre coa
pistola e, se xurdia algun problema, puña a pistola no peito o na

Rau
ción
da C
pre e
seu:
gurn
gab1
que1
chej
ca~

Aler
COíll

decl

a e~
Os
tant
abo
Fra
pes
ra i
can
con
rrer
can
ran1
non
a c:
des
adv
coa
per
dos
bar

am
ma

ave
QUE

mill
goL

'Para min, o máis
duro desta
experiéncia foi
pasar verdadeira
fame, esiar sen
comer vários dias
seguidos'.
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fronte e calquera", relata outro
dos protagonistas.

saron o solo do barracón que ía
ser o seu "fogar" os vindeiros
meses. As primeiras noites tiveron que durmir no chan, case a
ceo raso, con sete ou oito graos
baixo certo. Nen sequer poideron aliviar o cansáncio dunha
longo viaxe cunha cea. Ese era
o princípio dun prolongado periodo de fame, porque a comida
que lles ofereceron días máis
tarde era "insoportable". Chegábanos fermentada e tivemos que
acabar por facer nós a comida
para non morrer de fame". "Para
min, o máis duro desta experiéncia foi pasar verdadeira fame,
estar sen comer vários días seguidos: nen tiñamos cartas para
mercar comida nen tampouco
coñeciamos o idioma para entendérmonos coa xente", explica
Francisco Fernández.

As amezas no traballo eran constantes e abrigaban a cumprir as
ordes por extravagantes que semellase. "Non descansabamos
sábados, domingos nen festivos.
Un dia, os mesmos veciños denu nciáronos á Policía por estar
traballando a fin de semana, cando na Alemaña está proibido facelo polo paro. As xornadas de
traballo era inumanas e terceiromundistas. Estabamos no chollo
desde as sete da mañán até as
oito ou as nove da noite", quéixabase un dos galegas estafados.

Durmir no chan
As promesas que escoitaran en
Vigo esvaecerenso en canto pi-

'A

que ser atendido de broquite a
bon seguro provocada polo fria
que pasaran.

Algúns non puideron suportar estas condicións moito tempo. A
tensión acumulada e as privación
postraron na campa dun hospital
a un enxeñeiro técnica de obra
natural de Madrid, que sofreu un
infarto de micocárdio. Outro tivo

A situación dos emigrantes 'escravizados' foi coñecida no sindicato
Comisións Obreiras o pasado 22
de Outubro. Tres días máis tarde,
reclamou unha inspección de traballo, pero os trámites burocráticos
imprescindíbeis condearon aos traballadores galegas a dous meses
de espera. "Demasiado sofrimento
para esta xente", laméntase o secretario comarcal da Construcción
deste sindicato, Xosé Villar. "Parece mentira que nen a embaixada
nen o consulado fixesen o máis
mínimo por esta xente. Coñecian
moi ben os seus problemas e nen
sequer lles conseguiron algo para
comer, moito menos un billete para
voltar a casa".

única maneira de
loitar contra a
explotación de
trabal ladores é
denunciar os
abusos cando se
producen'

A odisea principal rematou á es- _
pera de recuperar as cantidades
adebedadas, pero continua para
outro 40 traballadores de todo o
Estado que seguen na Alemaña
en condicións similares ás superadas xa polo grupo repatriado.·
"As condicións que atopan estes
emigrantes modernos non son
aínda peores que as que había
cando a emigración a Europa
dos anos 50", critica Xosé Villar
"estas situación non son un feíto
illado e voltarán a producirse,
por desgracia, debido á situación de cris~ que se vive en toda Europa. E imperdonábel que
isto teña acorrido nun país como
Alemaña pero é inevitabel. A
única maneira de loitar contra a
explotación de traballadores é
denunciar os abusos cando se
producen".•

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

Fuxir do
hospital

Estar no hospital supoñía estar
só, lonxe do grupo. Se os demais atopaban o médio de voltar á Galiza, Ceferino da Silva,
convalecente dunha operación
de apendicite, ficaría na Alemaña sen amigos e sen cartas
para comer ou para pagar a
viaxe de volta. O medo a non
voltar cos compañeiros fíxoo
fuxir do hospital e subirse, no
último momento , no autobús
que os devolvía á casa. A rápida fuxida, cando aínda non estaba recuperado , e máis un
longo traxecto debilitárono tanto que tivo que ser ingresado
no Hospital Xeral de Vigo en
canto chegou a esta cidade.

ANOSATERRA
"""
oferécelle aos seus lectores o MEL 'A MONTANA'
ALIMENTO NATURAL POR EXCELENCIA
Agora cun 20% de descanto enviando este boletín
Mel con identidade:
Os apicultores de "A Queiroga" respondemos da
naturalidade do producto e do esmero no proceso
artesanal de extracción e envasado.
Na súa casa o mel con arrecendo galega para os
que saben apreciar o mellar.

1

Raul Ferreira foi unha excepción no grupo. Non quixo sair
da Galiza sen un peso e a sua
precaución permitiulles aos
seus compañeiros comer alguns días. A empresa non pagaba os salários ou daba pequenos adiantos que a penas
chegaban para sobrevivir, unca para soñar con marchar da
Alemaña . "En canto mirei as
condicións nas que nos tiñan ,
decidin marchar e non cheguei
a esar nen sequer un mes alá".
Os compañeiros non tiveron
tanta fortuna: non tiñan cartas
abando para a pasaxe de volta.
Francisco levaba só dez mil
pesetas no peto. "O xusto para ir chamando á família de
cando en vez. Non lles quixen
contar o que me estaba a acorrer até pouco antes de voltar,
cando non puiden agachar durante máis tempo as razón de
non ter enviado nengun peso
a casa". Francisco é un home
desconfiado e non deixaba de
advertir ao seus compañeiros
coa teima de que o capataz
pensaba fugarse co diñeiro
dos salários que lles adebedaban. "Cando mirei que estaba
arranxando o coche, collin a
matrícula. Agora, os nosos
avogados ao mellor conseguen que cobremos o medio
millon que aínda non nos pagou a constructora".
Atrapados nun país estraño e
sen cartos, recurriron á Embaixada española na Alemaña para denunciar a situación na que
se atopaban. A res posta dos
funcionarios non se fixo esperar: de seguida, visitaron a obra.
Pero o empresário reclamoulles
documentos oficiais para a inspección. Como non os levaban,
marcharon. Nunca voltaron.•
L-----------------------~

SAENATURAL
decisión a TOMAR:
MEL 'A MONTAÑA',
cada día no seu fogar.

¡FELICIDADES!
TARXETA DE PEDIMENTO

O mel é un producto alimenticio e natural,
elaborado a partir do néctar das flores e doutros
zumes das plantas.
Na Cooperativa AQUEIROGA envasamos e
distribuimos exclusivamente mel galego, de colleita
propia, etiquetado como 'MELA MONTAÑA'
O naso MEL esta acollido á denominación
PRODUCTO GALEGO DE CALIDADE, MEL DE
GAUCIA, que avala as inmellorables condicións
do alimento que lle ofrecemos.

Enviar a COOPERATIVA 'AQUEIROGA'
Rúa Vilanova, 43 babeo. 15500 Fene-A Coruña
Telf. (981) 34 03 02

®
lUIROfiA
S. COOP. QUEIROGA
CIF: F-15.220.239

20%de descomo e cos portes pagos).

Desexo recibir a canticlade de
caixas de 6 Kgs.

D

NOME .......... .. ....... .. ...... ....... .. .. APELIDOS ............. ............................................................. ..
ENDEREZO .......... ....... ........ ........ ..................... .... .............. .............. ................ ....................... .
TELÉFONO ................................... POVOACIÓN .................... ........ ... ..... .. ................ ........... .

Forma de pagamento:

O Talón bancário adxunto
(a nome de Coop. AQueiroga)

Tan natural coma ti.

Caixa de 6 Kgs. de MELA MONTAÑA
ao prezo de 3.900 pts. (aplicado xa o

O Ao recibo do pedimento

O Pago domiciliaddn

(ten un custe de 400 pts.)

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou cabca cobrir os seguintes dados:
BANCO/CAIXA ........................................... Nº CONTA/LIBRETA ........ ......... ................. .... .
TITULAR DA CONTA OU LIBRETA ......... .... ...... ...... ........................................ ... ....... ....... .. ... .
Nº SUCURSAL .............. .. .............. ............. POVOACIÓN ............. ................ ........................ .
PROVÍNCIA ............................... .......... ........ .......... DATA ........ .................. ............... ....... .... .
Sinatura (Titular da conta/libreta)

__
___________
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Non só tumbaron as
' estátuas de Lenine.
Outros mitos están
caindo. Michael
Jackson, Mário Conde ...
Banesto e entidades
adláteres contaban até
agora coa exclusiva da
publicidade estática do
Nou Campe do
Bernabeu, da NBA, da
Liga inglesa de futbol e
do Campionato do
Mundo de
Motociclismo, fináncian
ao Real Madrid,
patrocinan ao campión
do mundo de trial Jordi
Tarrés e aportaron 50
millóns á equipa de rally
de Carlos Sainz,
ademais de seren
proprietários de duas
equipas ciclistas e
, patrocinar várias
regatas. Foi o banco
das Olimpiadas (tamén .
da Expo e do Xacobeo).
Agora a pelota está no
tellado.
Din que Mário·~_. un
home inseguro.que
precisa constantemente
da gabanza dos seus
subordinados. Pero é
pillabán: concedeu
créditos_ao PSOE, PP,
IU e Partido
Andalucista.
Accionista, por
persoa interposta, da
revista Tribuna e dos
diários El Mundo e
ABC, foino
anteriormente de El
Independiente. O
Banesto conta tamén
co 10% das accións do
Grupo Z, holding do
que á sua vez forman
parte as revistas
lnterviu, Tiempo, El
Periódico de Cataluñae
La Gaceta de los
Negocios, xunto con
outras trinta
publicacións. O banco é
proprietário igualmente

Ao Partido
Popular de Galiza
Perante a emisión semanal do
programa en castelán Galicia
para el Mundo, do sábado, 4 de
Decembro de 1993, escoitei fondamente abraiado como o voso
deputado Mariano Rajoy, dixo
entre outras falsedades que en
Catalunya nestora se está a
perseguir ao idioma oficial do
plurinacional Estado español.
Considerando que a devandita
afirmación e completamente gratuita como asemade, se cadra,
altamente perigosa, xa que dun
lado tenta intoxicar a opinión pública botando lama enriba dopovo catalán, e doutro distorsiona
de xeito abafante a realidade lingü ísitica de Catalunya. Polo tanto rógolle ao señor Rajoy que
decentado enmende a incorrección e pida disculpas.
Namentras coido dicerlle señor
Rajoy que en
Catalunya o
único que se
está tentando Señor RaJ·oy:
de facer e que
o bilingüísmo en Catalunya o
sexa real, e di- único que se
cer que o catalán sexa un ins- está tentando
trumento de relación social en de facer é que
todos os eidos, obilingüismo
e non como até
agora semente sexa real.
no plano teórico
ou restemuñal.
O resto non son máis que cativas chafarralladas que inventa e
difunde o panfletário ABC e
máis vostede polo que se olla
vocea con moita teima.
Para rematar señor Rajoy moito
presúmir de políglota, mais en galega non falou. Ou foi só unha pedanteria sua de cara a galería?•

COMA UNHA CORDA
XosÉ Cm CABIDO

Non sei que raio teñen as administracións demócratas norteamericanas que sempre coxean da mesma perna. Política exterior agresiva co terceiro mundo, moi empeñada en contentar ó
complexo industrial-milita., Propósitos de política social comprensiva cos sectores depauperados, coas minorías raciais e,
moi en especial, coas minorías que discuten o esquema mental
do túzaro americano medio.
Pero logo resulta que Cl_inton quere parecerse tanto a Kennedy
que mesmo reproduce os seus talóns de Aquiles: aínda hai
pouco volveron acosalo por exceso lanzamento de cana ó aire
(os americanos non soportan ter un presidente putero). E como
por contaxio, a súa xente de confianza tamén se mostra débil
nos peores momentos.
A ministra de Sanidade USA, amiga persoal de Clinton, aproveita para falar da legalización das drogas cando un seu fillo se
entrega á policía por posesión de cocaína. Coincjdindo con iso,
algúns intelectuais españoles decántanse tamén a favor da legalización. ¿Por que? Porque a prohibición fomenta o gangsterismo, a criminalidade e a adulteración. E porque a represión
contra os drogadictos sae cara, é inefectiva e aumenta o atractivo da droga para os incautos e tamén o risco de contaminación
da propia policía.
Ment.res o Estado non se faga cargo, a droga seguirá permitindo
financiar guerras sucias, poderes para-estatais e auténticos Imperios á Marxe da Lei.
"E que selles venden a droga barata, limpa de veleno e na farmacia, estanllo poñendo demasiado fácil", din os carcas.

Máis fácil é comprar unha corda para colgarse do pescozo. •
Alfredo Conde despois dun grotesco cálculo matemático decide
o exceso de novos literatos galegas que, segundo a súa predicción, poderían chegar de
aquí a pouco a ateiga-los salóns
nas recepcións culturais. Patea,
quere menos premios e pide
que os escritores vivan do seu

traballo. Pero non todos, só os
que primeiro chegaron. Non esbardalla contra a falta de calidade, porque a mediocridade quedaría naquela en desavantaxe.
lsto é unha carreira, eles son xa
clásicos, ¿a que ven publicar a
tantos autores noveis no canto
de facerlles encargos de obras

GONZALO

Nota bene: unha cópia destas riscas
foi remesada ao PP de Catalunya e
· mais as outras formacións políticas
co gallo de que teñan unha sabéncia do asunto.

PEim BARRUFET-COUÑAGO
(AARAu-SrnZA)

Novos literatos
¿Pode caber maior fortuna que
posuír unha columna nun xornal? Dende alí canta un as súas
viaxes pala descoñecida Europa, as interesantísimas lembranzas da infancia pragada Pedequeos
de personaxes
aleccionadores escritores
ou as xiras re- vivan do seu
pletas de empanada e albariño. traballo. Pero
Ou dende ela non todos, só .
pode un defende-lo exercicio os que
da súa profe- primeiro
.sión para si en
exclusividade. chegaron.

a medida a tan excelsos talentos? O acomodo esclerótico semella ter medo, o noso parnasiño bota a man ó pastel e quere
tace-lo reparto. Os escritorciños
fixéronos o favor de cambia-la
cola do león pela cabeza do rato
e agora ternos que pagarlle-la
débeda despois do enriquecida
que resultou a nosa cultura. Deixo unha dúbida por se a soluciona algún destes sabios pontífices columnistas: ¿por que se
lles paga por talar cando telos
calados sería gratis?•
ROBERTO ROMERO
(FREIXEIRO-NARON)

Información
sobre os presos
Nun pasado número desse periódico ANT fixestes referéncia a
um comunicado de JUGA a respeito dumha convocatória de
manifestagom para o dia 12 de
Decembro, na que expressavamos o nosso malestar pola
"irresponsável" utilizagom que
algumha das pessoas convocantes da mesma faziam dumha
suposta liberdade para Antóm
Arias Curto, preso do EGPGC
em Herrera de la Mancha, Ciudad Real (Espanha).
Como a calidade da noticia parece-nos impropria de ANT ,
sentimo-nos na obriga de fazer
algumhas considera9ons e opinións ao respeito.
1º.-JUGA tem o apio e presta
assisténcia a nove pessoas desterradas em cárceres espanhois
e de catro independentistas em
liberdade condicional actualmente. Os seus familiares fam parte
de JUGA e tenhem depositado
em nós a sua confiarn;a. Estes,
a maiores de outros que lago re1ata remos, som o nosso aval.
Em consecuéncia, cando se tale
de liberdade para algumha destas pessoas, de nom ser ela
mesma quem se manifestar, ternos nós a abriga e o direito de
tacé-lo. Este é o caso, a nossa
"dirección xurídica" é a da liberac;om de todos e cada um, e o
nosso fim político é a Amnistía.
Em ambos cometidos denunciaremos e evitaremos no possivel
calquer manipulac;om que se
lhes quixer facer. De outra parte,
as pessoas ou grupos que honestamente denúncien as vejatórias condic;ons da prisom política, e o desterro das presas e
presos independentistas, podem
gozar da nossa simpatía.
3º.- Ainda que
non devamos
ser excesiva- Denunciaremente abondossos no relatório mos e
de dados para evitaremos no
nom obstaculizar os interes- possivel
ses informativos·
qualquer
de ANT, consideramos de ri- manipul~m
gor lembrar alqueselhes
gumhas das actividades de JU- quixer fazer
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Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

Telf. (981) 66 62 28
. Fax (~81) 66 17 79
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51

A
GA destes messes atrás para
umha maior e cabal comprensom da loita antirepressiva na
nossa Terra e poi a que J UGA é
merecente de umha antengom
periodística superior á que está a
recebar por toda a parte.

1994
NANINA SANTOS

a. - Nos passados messes de setembro e outubro, como já conhecedes, enviamos a meio centenar de intelectuais e artistas da
nossa Pátria, assí como ás Organ izacgons Sindicais e Políticas
Nacionalistas um breve historial
das condigons de prisom de presas/os independentistas, do seu
direito reconhecido jurídica e publicamente a serem transladados
para sua Terra. Seguiamos na
chamada pola necessária sensibilizac;om do nosso Pavo.

Direi adeus a un xa comprido ano e preparo, calendario, traballos e dias a un novo 1994. Ao igual que outros, xa ven bautizado: Ano Internacional da Familia, por conta dunha iniciativa
de Nacións Unidas.
A Igrexa católica, poderosísima instituizón e instituizón mais
que poderosa nas nasas latitudes, fixo inauguración o domingo
26 en Nazaret, e o Pai de Roma falou desde o Vaticano e dixo
cousas asi: Hoxe é mais urxente que nunca redescobrir o valor
da familía baseada no matrimónio indisolubel entre un home e
unha muller e aberta ao don da vida.
Aguardo que a idea de Nacións Unidas para prestar atención á
família non teña a ver co exclusivismo e sectarismo Vaticano.
Hai tipos e espécies de famílias e ninguén ha teimar que unha
é millor ou superior ás demais.

b.- A militanza de JUGA, as consignas pala Amnistía e contra a
tortura, em palavras e escritas
acompanharom as manifestagons do Dia da Pátria e as
concentragons de Agosto em
memória dos patriotas martas,
chamando a antec;om sobre a
actualidade desta loita, defendendo os patriotas independentistas em prisom.

Na nosa area cultural , pagará que insistamos na consideración
legal e igual <lesas familias desconsideradas. As monoparentais,
de homoxesuais, de lésbicas, de transexuais ... e tamén esas familias de home muller non institucionalizadas.
Para iso -e outras cousas- necesitamos de estoutras familias,
a de leitores e facedores de A Nosa Terra, por exemplo, para
quen eu desexo que os ventos sopren favorábeis.

c.- JUGA convocou as forc;as
nacionalistas e o Pavo Trabalhador Galego á manifestagom
de abril pola Aministia: contra a
tortura. De novo no vindeiro
abril-94, voltaremos chamar á
manifetar-se e, outra volta, pediremos a justa sensibilizagom
dos demócratas nacionalistas
para conseguir os direitos humanos conculcados nas pessoas que defende-mos -Sem
agardar que a Historia ou calquer Tribunal Constitucional al-

r

heo nos ven ha dar a ragom !-.
d.- Denunciamos as malheiras e
castigos aos que é sometido Ignacio. A negagom de visitas de
amizades durante dous anos a
Matalobos, de vis-vis com familiares a Sanmartim. O ilhamento
total da Seta. Os abusos a Carme e Alexandra. Os translados
políticos sobre Antóm. O apresamento de Toninho e a sua poste-

-N-º~:~u:;s:i~~:c:. (número doble 1-2) queremos
ubliñar o núcleo que nos parecen
mái ignificativo no pasado do
pobo galega. Contou co entusiasmo
de todos nós porque ne! tratamos
de re catar a "memoria histórica" da
no a nación; imprescindíbel tanto
para calquer proxecto colectivo
como para unha convivencia en
lib rdade. Equixermos comunicar
e te entusia mo ao lectores por
que ó a í poderemo librarno da
manipulacións que ocultaron a
verdadeira situación

rior desaparic;om durante dez
días. Os julgamentos de Manuel
Chao ... A maiores de denunciar
solidariamente as martes dos patriotas bascas Mirem e Xabier e
a exigéncia á Delegagom do Governo Espanhol em Galiza da imprescindibel negociagom e a Autodeterminagom para as nagons
do actual Estado Espanhol.
Por todo o anterior consideramos

-1------------------------1,
de Galicia e os acontecementos
máis ignificativos do naso fluír
hi tórico. Precisamos liberarnos
dunha historia imposta e coñecer a
propia.

seguintes atéñense
Osa 19unhavolumes
maior aportación de
datos sobre períodos e temas
concretos. Cun número de autores
numeroso e plural, agardamas que o
producto final combine unidade e
pluralidade de interpretación.

1-2- Historia de Galicia, Varios autores.
3A cultura castrexa, Francisco Calo .
4 - A romanización de Galicia, Felipe Arias.
6Os innandiños, Anselmo Lópcz Carreira
17 - Movemento obreiro na Ga1iza de anteguerra, D . Pcrci ra (coord .)
EN
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5.- O Reino de Galicia, de X. Armas Castro. 7.- A igrexa galega, de Francisco Carballo.
8.- A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 9.-A desamorthación, de Ramón Vi llares.
to.- Historia económica contemporánea, de Xoán Carmona. 12.- Ungua e Historia, de Santiago Esteban.
13.· Prensa e outros medios de comunicación, de G. Luca de Tena. 14.- Cultura escrita e Ensino, de Antón Costa Hico.
15.- A Emigración, de Alexandre Vázquez. 16.- O Agrarismo, de Hcnriquc Hervés. 18.- O nacionalismo, de Xusto Bcramcndi.
19.- Guerra civil e Resistencia anti.franquista, de Bernardo Máiz.
20.- Transición e autonomía, de X. R. Quintana / A. Romasanta / M. Valcarcel.
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necessário que tratedes de publicar ésta para que o nosso labor e
opiniom fiquem ao claro e com
eles o nosso Pavo conhega as
distintas empresas que cada
quem leva para a Liberagom, a
Justic;a e o Progresso da nossa
Pátria, evitando distorsons que só
aos colonizadores benefíciam.+
COORDENADORA NACIONAL
JUNTAS GALEGAS POIA AMNlsTIA

Presos galegos
denúncian á
Asociación
"Pre-S.O.S" de
Compostela
En Santiago de Compostela existe unha Asociación de Axuda
aos/ás Presos/as chamada "PreS. O. S." que desde hai máis de
un ano ven praticando unha "política" verdadeiramente desconcertante. Os presos galegas que
na actualidade estamos sofrendo
a represión do Estado na cadea
de Pereiro-Ourense queremos
facer a seguinte denuncia:
- Non estamos de acordo coas
actuacións da Asociación "PreS.O.S."
-Non compartimos nen asumimos os procedimentos que eles
denominan altruistas ou humanitários.
-Non estamos dispostos a servir de reclamo propagandístico
co fin de garantirlles un protagonismo social de cara a conquerir
subvencións da Xunta.

do 10% das accións de .
Antena 3 de televisión e
ten concedido créditos,
ainda non devoltos, a
numerosos meios de
comunicación, alén dos
mencionados. Conde
chamaba directamente
a Asensio, presidente
de Z, cando non o
sacaban ben nas fotos.
Asi saiu sempre, coa
fasquia de Os
lntocábeis de Elliot
Ness.

A Corporación
Banesto viu a luz a
meados de 1990. Mário
Conde apresentouse
aos xornalistas dicendo
que era proprietário de
700 empresas, onde
traballaban 50 mil
persoas e que en total
reunían o 1% do
Produto Interior Bruto.
Conde pagou
publicidade ademais no
Financia/ Times, Herald
Tribune e The Wall
Street Journal para
dicer que era o líder
indiscutibel do
empresariado español.

Todo grácias a que o
Estado lle acababa de
perdoar o 70% dos
27.470 millóns que tiña
que pagar de impostos,
quer dicer, un perdón
de 19.229 millóns.

Conde desfíxose do
seu pasado, antes de
decidir ser famoso.
Borrou toda as pegadas
da sua família, entre
elas as de seu pai,
aduaneiro en Tui,
obrigado a transladarse
a Almeria.

É de agardar que, o
próximo 25 de Xullo, a
Xunta de Galiza
convide aos seus actos
a persoas de maior

garantia.

••••••••••••••

APAREADOS
XoANPrÑEmo

Din que a Michael Jackson puxéronlle como
condición, para voltar aos USA sen ser detido,
que se deixara fotografiar os xenitais, por ver se
os presuntos afectados polos abusos daban recoñecidas as íntimas trazas do decolorado cantante.

xan entre si cara a ese porvir ax aneirado.

O método, por moi americano que nos pareza,
ten as súas avantaxes: Elimina molestos careos, pon a proba a memória fotográfica dos
agraviados e vai moi en consonáncia cos tempos de apareamento que nos veñen enriba.

E aínda que o deles non é tanto encelarse como
xogar á promiscuidade mome ntánea, xa hai
quen di que, con tanto apareamento, aquí o problema da sucesión vai ser como o da raíña de
Inglaterra; xa saben, esa que vai ter que deixar a
coroa para o neto por culpa dos apareamento
do fillo. Claro que, quén faría de neto neste reino noso? E, sobre todo, quén remataría con esta
peculiar monarquía?

O do apareamento, aínda que pareza mentira,
é un termo do máis político. Así definía un
empoleirado mandamáis o que acontece entre
nos ao laiarse de que Cuiña e Paco Vázquez,
Cacharro e máis Barreiro e toda unha ringuileira de futuribeis ocupen posicións e se remen-

O <lito, que a Michael ]ackson vanlle facer o
fotomatón do que lles dícía . E, con tanto ap areamento, que ninguén dubide que, a moítos
conselleíros, deberían inmortalizarlles outro
tanto <lesa mesma p arte. Total, non é sair na
foto o quemáis lles gasta aos .apareados? •

Exiximos a desmantelación de
"Pre-S.O.S." con base aos seguintes puntos:
1.- As cadeas galega están povoadas de enfermos de Sida e
non se xestionan nengun tipo de
trámites recollidos no Regula-

mento Penitenciário co fin de
que se aplique o Artigo 60 o cal
permite a excarceración por enfermidade irreversíbel.
2. - A meirande parte dos presos
cumpren a totalidade das penas
impostas de xeito que non se

lles ven aplicando o benefício da
liberdade condicional recollida
no devandito Regulamento, sen
que aquela Asociación articule
nengunha alternativa legal para
que se aplique este benefício.
3.- Os permisos de saída que-

dan suxeitos aos argumentos
das Equipas Técnicas e Xuntas
de Réxime dos cárceres sen posibilidade de reacción por parte
do preso dada a sua incapacidade e indefensión. Esta asociación non propón alternativas
ante o Xuíz de Vixiáncia Penitenciária para erradicar esta situación agraviante.
4.- Existe unha alta porcentaxe
de presos indixente aos que non
se lles conceden permisos de
saída por mor da sua condición
económica e a devandita Asociación non intervén ante a Comisión de Asisténcia Social co
fin de arranxar estes casos discriminatórios .
5.- Existe unha alta porcentaxe de
presos sen vínculo familiar que,
do mesmo xeito, carecen destes
benefícios incluido o da liberdade
condicional e a Asociación "Presos" non canta cun piso de acollida dedicado a este fin nen se responsabiliza destes presos.
6.- Pre-S .O .S. non can ta con
avogados adicados a defender
aos presos ante as sancións
discipl inárias impostas de xeito
irregular palas Xuntas de Réx ime das cadeas . Esta situación
implica unha indefensión impresionante e comporta a sup resión de todos os benefícios (un
preso sancionado non ten direito a nada). A representación de
avogado nas Xuntas de Réxime
e Administración das cadeas
ven recollida na Lei de Procedim e nto Administrativo , (artigo
1.22 con relación ao 89) .
7.- A Asociación "PRE-S.O.S." recebe subvecións da Xunta de Galiza desde o ano 1991 e até o momento ainda non facilitaron nengun tipo de asesoramento xurídico, información ou calquer outra
alternativa a situación cada vez
máis pésima dos presos galegas).
Por todo o aqui exposto, os presos da cadea de Pereiro-Ourense en sintonia con outros presos
galegas esparexidos polo resto
das cadeas do Estado español ,
denuncian á Asociación PRE S.O.S. de Santiago de Compostela pala sua pasividade, decadéncia e incompeténcia ante as
neceisdades dos presos, de modo que exiximos o cese e desmantelamento de "PRE-S.O .S."
Coidamos que non se reivindica
a Autonomía en materia penitenciária para a Comunidade Galega ao igual que Catalunya e Euskadi; que os presos galegas deben cumprir as suas penas nesta
Comunidade; que somos utilizados en campañas eleitoreiras como instrumentos políticos.+
IGNACIO NUÑEZ GUTIERREZ
E 16 SINATURAS MAIS
( PEREIHO-ÜURENSE)
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Os cafés asumen o papel de recuperación
da cultura viva
Unha nova corrente que prima as actividades en directo toma o relevo da movida
ban os próprios organizadores. A
aspiración dos promotores da asociación é a de agrupar a uns dez
locais do entorno.
Noutra zona desta cidade, no casco vello, os bares teñen orgaizado
iniciativas dun menor carácter
cultural, e máis vencelladas co aspecto económico.

• HORÁCIO VIXANDE

A cultura viva, sen
recoñecimento
institucional, comeza a
ter un espazo de
expresión mercé a
unha nova corrente de
locais públicos, cafés e
pubs, que están a
a umir un papel ao que
non chega a
administración. Música
en directo, teatro,
r citai de poe ia,
mimo, apr ntación de
revi ta e outras
actividade máis lúdicas
veñen tomar o relevo
dunha década
caracterizada en
exclu iva polo alcol e
o decibélio .

Pasados os anos nos que na Coruña proliferaron pubs que só eran
garaxes nos que se servian copas,
un local, A Cova, aparez como
unha iniciativa en solitário a prol
da música folk. Os seus promotores teñen como referéncia os locais de jazz que dedicaban o seu
esforzo a programar actuacións
dese tipo de música. En torno a
esta actividade organízase un festival folk que ano a ano consegue
maior recoñecimento. Proba da
sua implicación coa cultura de base é que a princípios de ano vai
comezar a programar clases para
formar músicos de folk.
A vida cultural que coñeceu a cidade vella coruñesa, que morreu
nos primeiros oitenta, poderia reproducirse nunha tendéncia que se
manifest~ por todo o país, ainda
que de momento non hai configurada unha zona alternativa na que
estexan concentrados locais que
aposten por ensaiar posibilidades
de promoción cultural como a
compostelá.

O teatro afeizoado ou non totalmente profisionalizado para a sua
difu ión recorría a a ociacións viciñais, ociais e culturais, pero tiña que renunciar a un público xuvenil que non e entia estimulado
para acudir a e e lugares.
A mú ica popular e folclórica fóra
relegada a e pazo rurai e a ambiente pechado de per oa ínformadas. Agora e tá a er recuperada para unha mocidade que comeza a abandoar o locais de copas
no que oferta cultural, ademai
d pobre, e taba nucleada en torno
a mito alleo que fonnan parte da
cultura norte-americana.

Tamén no interior
Tanto Ourense como Lugo 1existan inciativas que en ocasións
apresentan resultados surprendentes. Clavicembalo, en Lt1go, é un
híbrido entre asociación cultural e
café que programa concertos e outro tipo de actividades culturais
dirixidas aos seus sócios. Non ten
tanto vocación de recuperación da
tradición popular como a promoción de actividades de contido lúdico con certas relacións coa cultura de base moderna.

O cas o v llos
toman a ini iativa
A A ociación Cultural Cidade
Vella de Compostela é a experiéncia máis consolidada na promoción cultural de base na Galiza. Un grupo de quince estabelecimentos hosteleiros do casco histórico , cafés fundamentalmente,
criaron hai un lustro unha iniciativa "co ánimo de dinamizar a vida
cultural para o fomento dos aspectos populares". O éxito é indiscutíbel, ainda que os promotores non conseguiron que outro tipo de locais comerciais participaran na asociación.
As cinco edicións do Festival
Folk Cidade Vella, que organiza a
asociación do mesmo nome, convertiron o evento nun acto de sana estatal e mesmo internacional.
Trátase, cicais, da experiéncia
máis brillante, pero non a única: o
certame literário "Muralla de
Crescónio" ten menos tradición,
pero suma unha iniciativa máis a
prol da cultura, ainda que neste
)

'

ANXO IGLESIAS

Bares e pubs oferecen unha alternativa cultural e un espazo de comunicación.

caso ademais trata de apropriarse de espazos que até o
momento estaban, case exclusivamente, nas mans dos
operadores culturais instituidos. Só o prémio de narrativa "De catro a catro",
hoxe desaparecido e criado
no seu dia polo café do
mesmo nome en Vigo,
rompera ese monopólio.
Asimesmo a resultas dunha
colaboración coa Rádio
Autonómica, nun concurso
para músicos noveis, foi
editado un disco chamado
"Arca Marmorica".

'A mocidade come za a

A base popular etnográfica
tamén atopa eco na Asociación
Cidade Vella, e tanto en entroido
como no San Xoán hai unha programación especial. No San Martiño celébrase un magosto.

abandoar os locais de
copas nos que a oferta
cultural tiña o seu
núcleo en torno a
mitos da cultura
norte-americana'

Un historial semellante provocou
que o concello de Compostela
decidira colaborar mediante subvencións puntuais que, xunto ás
cuotas dos estabelecimentos só-

cios, axuda a manter unha
asociación que estuda un
convénio de colaboración
coa Administración autonómica.

Asociacionismo
precário

A Asociación de Hosteleiros "Urbe Vella'', de Vigo,
camiña con pasos semellantes. Os tres cafés e o pub
que a compoñen apresentaron o 22 de Decembro unha
programación para estas
festas, "Nadal tradicional",
que inclue diversas. actividades de contido folclórico
e etnográfico e que foi desenvolvida en colaboración coa Asociación de Gaiteiros Galegas. O rancho de reís do dia 25 conseguiu un
éxito de público que non agarda-

No canto por buscar mecanismos
de supervivéncia que a cultura de
base está a demostrar, a simbiose
entre café e asociación cultural
dá pé a fórmulas imaxinativas como a que manifesta o M eson do
Carreira, en Lugo, convertido
nun foro de intelectuais e artistas
plásticos que escolleron esta taberna para se reunir e iniciar a
publicación da revista Guarra,
que refrexa as inquedanzas dese
colectivo.
·
A esta modalidade pódeselle engadir a aposta da asociación cultural Auriense, en Ourense, que reconvertiu o seu local no centro da
cidade nun café-bar que funciona
coas mesmas claves mixtas que as
iniciativas anteriormente citadas.
A asociación de comerciantes do
casco vello ourensán tampouco
reproduce exactamente o esquema de promoción cultural de base, pero recolle aspectos que significan ás asociacións que .oferecen actividades de carácter lúdico
e festivo, ademais das próprias
dunha agrupación sectorial cun
papel reivindicativo diante da administración.+
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•Fallo das bolsas
da Fotobienal
Un xurado composto por Victor
Vaqueiro, Alberto González
Alegre, Rui Prata e Xosé Ba11esta
dictaminou a concesión das bolsas
para proxectos fotográficos da VI
Fotobienal que se celebrará en
Novembro de 1994. Maria do Mar
Rodríguez Caldas recebe a dotada
con 500.000 pesetas e van para
Xurxo Lens, Xosé Abad e Raul
Vázquez as que teñen como
dotación un cuarto de millón de
pesetas.+

• Entregados os
prémios do
Ciernen

•

No transcurso dunha cea no Hotel
Hespéria de N arcelona,
entregáronse os Prémios Ciemen93 a Montserrat Minobis,
xomalista en TV3, e ao deputado
galego Francisco Rodríguez,
segundo o xurado "pola sua
traxectória na defensa dos dereitos
nacionais de Galizza", e no campo
intelectual "através da concéncia e
da investigación da situación real
do galega e dos direitos
lingüísticos e as suas
investigacións sobre autores como
Curros, Rosalia, Castelao e a
criación de movimentos sólidos
da esquerda nacionalista". A cena
acudiron moitas persoas da
comunidade galega emigrante en
Cataluña á que se referiu Pilar
Garcia Negro na presentación de
Francisco Rodríguez,
mencionando o seu labor
comprometido co país.+

• Estreada unha
curtametraxe
galega

enganar a un párroco, e o guión é
do próprio director; a montaxe é
de Miguel Lavandeira e os actores
son Mónica García, Mela Casal,
Feli Manzano, Xoán Cejudo e
Carme Montero. +

Xosé Carlos Soler é o director de
"O párroco embaucado", que foi
estreada en Betanzos o pasado dia
17 de Decembro. Exibirase palas
principais cidades de Galiza e será
incluida na programación de
Xaneiro do CGAI. A película está
subvencionada pala Xunta e será
enviada a vários festivais do xénero.

•Criada a
Asociación
galega de
Semiótica

"O párroco embaucado" fala das
andrómenas dun matrimónio para

co fin de "sanalisar e interpretar
todos os sistemas de comuicación
naturais, verbais e audiovisuais
desde unha perspectiva
semiótica". Na sua xunta directiva
figuran Xosé Maria Paz Gago
(vicepresidente), Carlos Gómez
Blanco (secretário), Xosé Anxo
Fernández Roca (vicesecretário) e
como vogais Araceli Herrero,
Dario Villanueva e Dóres
Vilavedra.+

•Fallado o
Espiral Maior

Con sede na Faculdade de
Humanidades, ven de criarse a
Asociación Galega de Semiótica,

O prémio de poesía instituido pala

editorial dirixida por Miguel
Anxo Femán Vello, foi para
Martín Veiga polo seu libro As
últimas ruinas. Nacido no 1970 en
Noia Veiga, apesar da sua idade,
xa tiña merecido vários galardóns.
Segundo un dos membros do
xurado, Xosé Luis Axeitos, o
gañador é "un libro de ton
elexíaco e apacíbel. É un lugar sen
obxectos, con pazos, edras e flores
que invitan a unha reflexión serea
no outono da vida".
O editor falou de que o libro
representa "a continuidade dunhha
poesía que se fai na Galiza e que é
trascendente e de certificado
ético".+

Demasiadas empresas e poucos cartas
.
para excavac1ons
/

Nas Xornadas de Actualización debateuse o futuro dos arqueólogos
• PAULA CASTRO

O futuro da arqueoloxia profisional apresentado nas "Xornadas
de Actualización Arqueolóxica"
deste ano 93 non pudo amasarse
máis pesimista. O marco legal no
que se desenvolven os traba11os
arqueolóxicos e a incompleta
formación que acadan os recén
licenciados nesta especia1idade
está a dificultar, cando non a im posibilitar, a sua incorporación
no mercado laboral. Ademais a
supervivencia das empresas arqueolóxicas está en xogo se non
aumenta a cuantia das subvencións que son outorgadas pala
X unta.
As "Xornadas de Actualización
Arqueolóxica" do ano 93 centráronse, coma en anos anteriores, na
exposición dos novas achádegos
das campañas de verán e das excav ac ións de urxéncia que tiveron
lugar ao longo do ano . Como novidade, nesta ocasión o debate
centrouse no futuro da arqueoloxia como profesión.

O problema que
se vive na actualidade arrinca do ano 89.
Esta data supuxo, ao dicer de
Fausto Infante,
representante
dos Servicios
Técnicos de Arqueoloxia, "unha ruptura radical con respecto
aos anos anteriores". A partir
deste momento
entra en vigor
unha nova lexislación que
ven a redefinir o campo de acción
de aorqueólogo. O novo marco legal estabelece que só poderán apresentar proxectos de excavacións de
urxéncia empresas de arqueoloxia
e as campañas de verán quedan limitadas a institucións públicas como Universidades e Museus.
A partir de aqui, numerosos arqueólogos, até o momento independen-

tes, vense abrigados a fundar
empresas arqueolóxicas para
poder moverse
no mercado laboral. Para R.
Tomás, arqueólogo e empresário, na actualidade o mercado
está saturado,
con 14 empresas espalladas
pala xeografia
galega. "Son
demasiados empresas para repartir o traba11o.
Ademais a Xunta só deriva para
nós 150 millóns de pesetas ao ano,
e os custes das excavacións son demasiado elevados. Un 48,6% dos
presupostos vaise en impostas ca
que apenas si ternos para sair adiante. Vivimos nunha situación de precariedade que imposibilita que se
xere inversión e coñecemento. Tal
e como estamos non somos quen de
crear emprego".

Con el coincidían o re to do empre ários pre ente na Xornada ,
que non sabían que olución e toparía á sua ituación. Segundo Felipe Criado, profesor de Antropo1oxia e arquólogo, "a situación
quedará solventada cando o número de empresas diminua por selección natural, e diversifiquen as
suas función participando por
exemplo, na elaboración de plano
medioambientais.
Tamén houbo proposta , por parte de alguns dos presentes, de
chegar a un acordo coa Universidade para facer contratos en prácticas cos recén licenciados, proposta que non boi ben recibida. O
alunas da especia1idade e os arqueólogos independentes tras
presenciar atónitos como o seu
futuro se esbara entre contrato c
en precário ou paro perpétuo dec idi ron unirse nun futuro próximo para defender uns intereses
que ninguén tivo en canta. No ar
quedou a proposta da nece idadea
da con olidación dunha arqueoloxia pública.+
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conta de libros I·

Leituras
111

A realidade

non se
explica a si
mesma
Talego de Xosé
Ballesteros
Co prémio Manuel García Barros
1993, apreséntase ao público leitor galego Xosé Ballesteros, coñecido até agora por un relato incluído no volume "masculino" de
Cantos Eróticos (Xerais). O títuIÓ ·
da novela merecedora do devandito galardón é Talego(l). Talego,
segundo o glosário que vén despois do texto narrativo, significa
"cárcere, trullo. Billete de mil pesetas". Aqui, vai a cousa de cárcere. (Polo demais, sen sequera ser
exten ivo , inalaremos que haberá que dar as gracias a estes escritore que poñen , afina! do seus
texto , glosários que explican palabras descoñecidas(!): mono, papela, "yonqui", pipa, metadona,
canuto, bujarra, cabelo, "camello'', bofia, chapero, guita, pasma,
trullo, ferro, etc. Palabras que, seica, descoñece o leitor galego, senón non se entende tal vocabulário. Non sei quen incluiu o glosário, autor ou editor ou combinación de ambos, pero xa está ben
de tratar aos leitores galegos coma
se vivisen noutra galaxia.)

Talego divídese en duas partes
protagonizadas por diferentes personaxes. Na primeira -narrada
en terceira persoa- a acción está
levada por Toni, un yanqui que
atraca un banco, mata un empregado de tal institución e é buscado
pola policia. Na segunda, por Xosé Ford, compañeiro de Toni que
narra a suas vicisitudes na cadea,
no talego no trullo, no cárcere.
A primeira parte, en que e relatan

a peripécias do Toni, a ua fuxida

a

através da cidade e através
de si próprio -a meio da
droga-, está narrada cun
certo ritmo, con escapadas
cara atrás usando, non moi
ben, da técnica do flashback. Non moi ben porque
Ballesteros non é capaz de
controlar o "fundido", que
nunca avisa que vai vir o
que virá. Tamén, e para que
non se diga, tamén enche
esta primeira parte con alguns textos "poéticos" e
unha carta de despedida de
Toni a unha moza, cta·que o
leitor sospeita que está namorado, que escrebeu sob
os efeitos do ácjdo e que
non ven a conto na narración pero queda uioi bonita

facer dunha história "excepcional" unha xeralidade, rematan por facer da
novela un texto que aborrece ao leitor, que quer
ver outras cousas: amor,
paixón, ódio, humor, vida
e marte.

A segunda parte, como que
o espazo en que está o protagonista, é fechado, está
narrada con moita Jentitude. Longas cenas que nada
teñen a ver coa narración,
Xosé Ballesteros Rey.
ainda que sirvan de ''información". Ou, talvez, o problema é
ambiguidade nos protagonistas e
que toda a segunda parte é ela inunha história completamente recformación. Información sobre os
tilínea. Ou sexa, estase perante
cárceres ou un cárcere en particuunha <lesas tantas obras que estalar. Narrativamente falando, esta
mos a padecer ultimamente, na
que se enche unha história, que
segunda parte é un pegote na novela. Ou éo a primera? Expliquépodia ser interesante pero que non
monos.
está desenvolvida porque o autor
argallouna
sobre feitos
A novela é todo; na novela entra
e/ou persoas
todo. Na presente entran duas hisreais e ten Es tase
tórias que se queren complemenmedo traizoa- perante
tárias. A dun yanqui que remata
1os se a sua
morto de sobredose e a do compaimaxinación unha novela
ñeiro deste yanqui que vai á cacría outra rea- de tese? O
dea, inxustamente, e acaba tarnén
lidade (sen certo é que
drogadicto. Estase perante unha
decatarse de unha certa
novela de tese? Quizá. O certo é
que a realidaque se está perante unha obra na
de non expli- moralina
que falla a estrutura. Na que unha
ca a rea1idade aparece a
certa moralina aparece a cada paso. Unha novela onde o mundo da
nen a contén), cada paso.
plena de fradroga, da de1incuéncia, do cárceses tópicas re, é un pretexto para un discurso
"o círculo se
-por persoa interposta- do auestaba a estreitar", etc.-; de poetor. Os personaxes son simples tímas que non veñen a canto; de
teres da simpatía do escritor. Son,
transcricións de cancións máis ou
dentro da sua miséria, de unha pemenos coñecidas, todo iso adornaza só. Enfin, estase perante unha
do con progresismo, e querendo
novela onde falta a máis mínima

Talego é unha novela falida. Non seise por falta de
ambición ou porque non
soubo o autor como unir
as duas histórias que a
conforman. Ou quizais· ·, ·
porque se albisca no autor ·· ·.
unha p~rsoa demasiadff·:¡· ' .:
honesta-,par.a ser criador,' · ~fa .;,..;;~
quer dic~r: para traizoar b ,: ,;.:,.~~: .
.: "9oCq!Jlento''. Ainda qué-~& ./' ,-:_ -;
,. .
\·..~'. ·.:
·· non .sabe füXir dos efectis".": · · tJ;fhmos premios M' · _, •·
m~Ós qü'e se .lle apreseílf4Ó ~ :v~fien de editarse poi Xera; os
ban tenta~oramente, nen . X. J1lt:im,?S prémios Blanco .Ahfpr,_
da pi:.opag~nda, nen do -~Cidade de Vigo e Manu~t-G.arda
alegato. · :_.
- ~ ~ Birros. Culpable de a8asiiíato de
· ·µrsÚ'la Heinze (Blanco Amor 93), é ,
Tamén se poderia dicer
en~'palabras da autora "unha
que a presente é unha obra , reflexión sobre a soida<le, a
aberta sen problemas para
incomprensión, os problemas
.xeracionais e a distinta psicoloxia do
o leitor. A falta de estruturación
home e da muller que ten
das duas histórias permete que o
leitor poda empezar a ler a segunconstantes friccións na vida matrial e
da e acabar pola primeira, ou vicee sentimental. O fio conductor é o
versa, e que non pase nada: o resentimento de culpabilidade da
sultado será sempre o mesmo.
protagonista".
Polo demais, como o 99 por cento
das actuais novelas (e libros de relatos) galegos da actualidade está
ben escrita, ainda que incorra no
erro de confundir arume con aroma. Mais, quizá, xa vai senda hora de nos esquecer da perfeición
"léxica" das novelas, das narracións, e demandar aos nasos escritores, narradores e novelistas,
obras que arrastren na sua leitura.
Obras que compitan con tantas
outras nos alzadoiros e nos aparadores das librarias. Asi que, nun
arrauto anti-patriótico, caro leitor,
por 500 peseta máis, recoméndoche leviatán, de Paul Auster. Para pasar feliz ao próximo ano.+

Talego de Xosé Ballesteros (Garcia
Barros 93) trasunta a história de

Roxélio Blanco , «como desculpa
para narrar o naufráxio da mocidade
en loita pola Revolución, política,
cultural, psicodélica ... ".
Estación Término de David Pérez
Iglésias (Cidade de Lugo 93) é o

último dos prémios que edita Xerais.
Contos que como constante de
fondo, segundo Pérez Iglésias, teñen
a desaparición do campesiñado:
«rnoitos galegos somos os primeiros
das nosas casas en non traballar na
terra". •

XGG
l) Edicións Xerais de Galicia. Vigo,
1993. 156 páx. glosário aparte. l.300 pta

+a•i·'''

Un punto de visto moi diferente sobre o delicado cuestión do rechazo suvenil
á literatura e en xerol o todo canto cheire de lonxe o culturo. Éxito seguro
entre pedagogos e ensinantes.

Matalobos

NA MES/\AA COLECCIÓN

O Prémio de Teatro Rafael Dieste de
1993, recaeu en Raul Dans pola sua

obra Matalobos que ven de editar o
Servicio de Public.<1cións da
Deputación de A Coruña. Dans, con
só 29 anos, ten sido guionista e
locutor de rádio, actor en "O mozo
que veu de lonxe" e dobrador. Ten
escrito "Sopa de estr'=las·· e "\Vaterlook" e foi guionista do programa
de TVE-G Vale-vale. t

A sombra de Marx

COMO UNHA NOVELA

Daniel Pennac

XERAIS

~~
~~

GALERÍA DE ESQUECIDOS
DE FELiCIANO LOBELOS

Miguel Vázquez Freire

TEMPO DE CREPÚSCULO

Francisco X.
Femández Naval

Eugenio del Río entrega un estudo
crítico sobre a fundación do
marxismo (1877-1900) , periodo no
que acada predomínio ideolóxico no
interior do movimento socialisra
europeu. O marxismo que cobra
vida aqui está dominado pola sua
ambiguidade orixinária, como forza
de oposición ao capitalismo e, á
vez, como parte da atmósfera
intelectual da modernidade
occidental.•
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mito erótico tan admirado coma
Cruise, ainda que o seu erotismo
pareza de gardaria- que ven asi
reflectidas na pantalla algunha das
suas reinvindicacións .

Fórmulas
eternas do
.
cine
.
americano
A tapadeira
de Pollack

-,..,

The Firm ou a aquí mal traducida a
"A Tapadeira" é un correcto e desganado produto americano que ten
no seu guión e na sua história os sinais máis convencionais -curiosamente o autor da má novela que
deu orixe á fita recebiu moitos millón s polos direitos de adaptación-, frente a un excelente, como é habitual, deseño de producción e a boa conxunción de elementos -música, fotografía, montaxe e interpretación. O que se coñece tradicionalmente como un
produto industrial ben elaborado, o
mesmo que determinou o bon funcionamento da
política de estúdios durante os
anos cuarenta e Apersonaxe
cincuenta e que
ferninina
determina que
os produtos de- insiste
se país sigan re- nunha
presen tan do o . tendéncia
segundo posto
na cifra de ex- do último
portacións dos cine
Estados U nidos americano:
ao resto do oferecer
mundo.
The Firm parte

~'

toques
feministas
light para
contentar a
un sector
da
audiéncia.

dunha premisa
infalíbel á hora
de fabricar éxitos "made in
Hollywood": a
presentación
dun persoaxe
inocente e puro
--o case infantil Tom Cruise noutro máis dos
seus personaxes habituais- emblema dos que ultimamente abusa,
-véxase a case igual conceición
do seu papel en "Todos os homes
son bons", estreado o ano
pasado-- que, coas armas da sinceridade e da honestidade -nova
revisión do mito do soño americano- pode vencer unha trama
complexa de mafiosos e corruptos,
algo apresentado de maneira bastante abstracta na novela de Grisham e máis ainda na fita de Pollack. Que a inxenuidade de Cruíse
poda desenredar unha organización con máis vericuetos que o
mesmo Opus Dei non seria comprensíbel sen a presenza dunha
amante esposa que é a que descobre o fedor que esconde o nome de
The Firm: a personaxe femínina
insiste nunha tendéncia cada vez
máis frecuente do último cine
americano: oferecer toques feministas light que sirvan para contentar a un sector da audiéncia -e
máis cando o protagonista é un

"A tapadeira" pertence polo seu
argumento e desenrolo á xa longa
lista de películas de xuízos e tribunais. Para facer fitas redondas
arredor deses temas hai que contar cun guión perfeitamente desenrolado onde exista unha matemática progresión dramática: en
"A tapadeira" hai un momento
que o argumento só pode comprender nun plano abstracto: o
inocente avogado contra os corruptos e que incluso recorran a
explicación moi técnicas e só
comprensíbeis dentro do sistema
xudicial americano como a que
conclue dunha maneira ambígua a
relación de Cruise coa empresa
corrupta.
O director de "A Tapadeira", Sidney Pollack, pode dicerse que é un
deses bons artesáns americanos que
o mesmo serven para un roto que
para un descosido. Directores capaces de traducir en imaxes guións
alleos, preocupados sobretodo de
dotar de bon ritmo á sua narración.

Tom Cruise.

Coma Sidney Lumet ou Martín
Ritt, son directores voluntariamente anti-autores, que consideran que o seu oficio é pór en imaxes, coordenar un guión determinado sen que Hes preocupe saltar
dun xénero a outro. Para eles, o
elemento máis destacábel dunha
fita é o seu guión. Detrás desa obviedade pode comprenderse unha
das razóns do fracaso do cine europeu frente ao americano; convencimento de que o máis importante é a narración dunha história
sobre o que o director intenta coordenar de boa maneira os distintos elementos que a compón.
Dentro desa coidada produción hai
que destacar a presenza dun conxunto de excelentes actores coma o
cada vez máis interesante Gene
Hackman ou a aquí algo sobreactuada Holly Hunter -a mesma que
fai unha interpretación excelente
dunha música muda en "O piano"
de Jane Campion-. Xunto a eles, a
presenza de Tom Cruise segue sendo máis mítica que actoral. +
CARLOS AMARO

+Libros galegos e portugueses.

PEDREIRA

• Libros de texto.
• Fotocopias.
+Plasticados.
+Encademacións.

RUADO HOME SANTO 55

Directamente
Paco II

Enredo sen
esquecer a
crítica
Leóncio e Helena
doCDG
Nos primeiros de decembro acudimos a estrea da nova montaxe do

Centro Dramático Galega, Leóncio e Helena , adaptazón de Begoña Muñas Saa sobre texto da autoria do alemán Georg Büchnner
de quen xa entregara tambén o
C.D.G. a sua traxédia Woyzeck.

Leóncio e lena é unha comédia

LIBRARIA-PAPELARIA

~

Segundas
partes non
son boas

TELF.: 58 54 03 FAX: 58 09 84 SANTIAGO

de enredo cun trasfondo moral e
ainda diríamos social que nos
apresenta a Corte dun país de ningures. Leóncio, -Fernando Dacosta- príncipe real, ve-se na
abriga de contraer matrimónio
cunha princesa a quen non coñece. O príncipe vive aborrecido e
ocioso e xa nen os favores da bai1ari na Rosenda -Fina Lópezson quen de contentá-lo. A chegada de Valério -Marcos Vieitezmendiño de profisión e de vocación vividor
dá contraponto perfeito a Un
personaxe ré- espectáculo
xia, que aca- interesante
bará por fuxir
con
por un só dia
para coñecer momentos
o mundo an- brillantes e
tes de casar. outros onde
A corte do rei

Pedro -Xan
Cejudo- está

a aczón
dramática da
paso á
reflexión
fil ,, f'
oso ica ou
amorosa.

constituida
por personaxes caricaturescas,
de
apariéncia
burlesca que
son apresentadas sen engun pudor
como verdadeira peste do povo non esquezamos o talante fondamente liberal de Büchnner polo
que fora expulsado en 1834 da sua
terra natal de Hesse- a comezar
polo próprio desmemoriado rei
Pedro para quen o povo é só un
nó no pano a lembrar-lle... o que?,
e seguir co Presidente -Xosé M.
Olveira "Pico"-, os Conselleiros

-Suso Diaz e Marco Aurélio
González- ou o Capelán -Sérxio Pazos- e ainda as Cortesás
-Susana Dans, Rebeca Montero
e Fina López- para quen o povo
é apenas o coro esfameado dun
casório real.
As escenas en palácio son apresentadas nunha estética nada realista que acrecenta o carácter burlesco da trama, servindo de contraponto a fuga do príncipe e
encontro amoroso. Como xa apontamos Valerio é a Sancho Panza o
que Leóncio ao Alonso Quijano e
mentres aquel procura o prazer

ªº

polo viño e a carne, este anda a
procura de que sei eu, do amor
perfeito, que obviamente atopará
-lembrade que estamos na comédia- nos ollos da princesa Helena -Sabela Gago- que tambén
fugada coa sua Ama-Helena Seijo- chega ao pechado bosco -un
notável para a realización das árvores- onde decorre o segundo
acto que nos deparará o lance
amoroso .
Chegada a hora do casório todo
parece vir-se abaixo pola falla dos
noivos. E cando a Corte xa é presa
da desesperazón , unhas grotescas
personaxes , marionetas conduzidos por un xigante patapau, aseguran a realización da voda. O fin
está próximo e a sua conclusión é
ben evidente.
Anotar xa o bon traballo actoral,
entre o que destacaríamos o Valério de Marcos Vieitez, o rei Pedro
e Xan Cejudo, as Cortesás de Re-

beca Montero e Susana Dans que borda eses· matices de lercha- o cuarteto de Conselleiros,
e sobre todo esa presenza escénica, esas coreografías, de Pico, Su-

so Dias, Aurélio González e Sérxio Pazos e a Ama de Helena Seijo, sen deixar de nomear, claro,
aso noivos: Sabela Gago, e sobre
todo a Fernando Dacosta, verdadeiro soporte da trama, que ten
momentos absolutamente excepcionais e porén cai de plano nos
momentos mais amorosos -ben é
certo que a cursilería do texto é
por vezes insofrível- como ocorre a cotio nas montaxes do teatro
galego: Non queremos nen lembrar as dobres pare11as de namorados do Soño dunha noite de
Verao, por exemplo.
Un alemán coñecedor da obra de
Büchnner indicounos o feíto de
que se marcaran as tintas en aspectos cómicos obviando tal vez
un chisco a forte carga de crítica
social implícita e mesmo explícita
no texto. Como de feíto se rivera
denunciado a propósito da encenazón dirixida por Mário Gas de
O mozo que chegou de Lonxe do
irlandés Synge , tambén para o
C.D.G. Porén pensamos que neste
caso a crítica social estava ben
presente e nen sequer facia falla a
senténcia final para lembrar-no-la.

Nqs finais de decembro achegouse ·até Muros o espectáculo teatral
de Arre Produccións Directamente Paco 11. A Casa da Cultura da
vita que acolliu a funzón está especializada na proxección de cine
das últimas fomadas do videoclube e apenas si se fai un cativo espazo para o teatro, profisional ou
amador, na programazón men ua1.
Amén dalgunhas, francamente boas, expo izóns pictóricas na ua
maioria procedente da Deputazón. Desde unha i;erspectiva puramente economicista é ben mai
<loado proxectar trinta película
- e equer e utilizaran algun
cr itérios como proxección de ciclos ou de fitas de dificil acceso
para o público- que contratar unha funzón teatral, mas sen dúbida
anda a pairar polo país multitude
de grupos amadores que precisan
de prazas onde representar e mesmo desde esa própria per pectiva~
non seria tan dificil organizar unha mostra de teatro, e nen sequer
haveria que desprazar-se moito da
comarca na busca de grupos. Mas
tam bén de vemos superar esa perspectiva para atender un aspecto
socio-cultural. Seria importantísimo a intervenzón na afasia, no vazío absoluto de vida de eventos
que sofre a vila.
Mas voltemos ao espectáculo. Directamete Paco /! é un refrito tecnolóxico no que se no apresenta a
realidade virtual da man de Luzita
-há que lé-lo con seseo- un enxénio xa habitual en upermercados en cafetarias que Carlos Blanco convirte en
Supervedette.
Logo de ensinar-nos como Non aca a
funciona a rea- de
1i dade virtual,
leva-no á final convencerda copa de eu- no et
rop a onde se Directa me
enfrentan
o nte Paco 11
Celta e o Milán
ou interpreta en mália o
play-back ao bon fazer
artista que esta- de Carlo
mos desexando Blanco e a
escoitar e que
non é outro que sua palavra

Pucho Boedo

fácil e

ou acodimos cómplice.
con Sparpaco á
rebelión dos
camareiros da
Xunta -sen dúbida un dos mellores momentos do espectáculopara rematar con escena amorosa
entre luzita e o Sr. Paco. Polo
medio de todo anda o Pep -Xose
Porto- que é o soporte técnico
dentro e fora do espectáculo.

En resumo, un espectáculo interesante con momentos francamente
brillantes e outros onde a aczón
dramática se demora para dar paso
a reflexión filosófica ou amorosa
que se soportan mais difícilmente.
Un bon traballo actoral e de direczón de Anxeles Cuña, co pecado,
xa habitual no C.D.G., de realizar
unha montaxe en grande formato
que a postre non cumprirá o obxectivo de achegar o teatro a ese
público das vilas onde os espazos
teatrais -mália a febre de construir casas da cultura- son cativos ou inexistentes.+

Mas non acaba de convencer-nos
este Directamente Paco /! mália o
bonz fazer de Carlos Blanco e a
sua palavra fácil e cómplice que
sabe levar ao público até dentro do
espectáculo para deixá-lo engaiolado. Segue-nos pesando a grande
forza e o potente directo de Directamente Paco e ternos que concluir
coa tan manida senténcia "segundas partes nunca foron boas".+

FRANCISCO SOUTO

FRANCISCO SOUTO
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Antón Reixa
tenta darlle
ao programa
un ar de
paródia.

Televisión
111

Unhamuda
un tanto suxa
Afamilia Mudanza
Reixa voltou á tele cun novo programa concurso. Despois da súa
última pouco lucida incursión "interactiva", esta Familia Mudanza, outra idea collida dalgunha tele foránea, non semella ir gostar
nen callar na xente mái s do que
aquela. A fórmula de partida é
bastante pouco atractiva, a simples vista.
Que un programa concur o e meta
un diana ca- No meio de
a dunha família que e tanto frenesí
muda ainda até resulta
pode er gra- difícil eguir
cio o, pero o fío das
facer desas
mudanzas o cousas,
fío dunha sé- e iso que só
rie, non e lle é un
vé o chi te.

111

ao ridículo, e ainda semellaba que
se lle tomaba o pelo a tan singulares artistas, por mor da compulsiva realización, isenta de calquer
planificación.
Podemos supor que Reixa fai estas cousas "pasando de todo", ou
que se fíou neste caso en demasia
da sua "coctelera", pero parece
claro que mesturando todos os ingredentes a eito, ainda que sexan
bóns, e dándolles un meneo excesivo o resultado non é gorentoso.
A non ser que o combinado "mude" bastante.•
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GONZALO VILAS

concurso.

Diante de te
formulamento, que non
difire u tancialmente doutros espácio de uba ta , coma o "Un
Dos Tre ", Reixa tenta darlle un ár
de paródia, de cutredade de piar
programa da semana. Pero, no primeiro programa, non funciona a
proposta. Seguramente porque para parodiar ben algo non abonda
con facelo mal mentres se tende
un guiño ao espectador. Porque o
ritimo trepidante non ten que dalo
unha camara que trepide. O ritmo
entrecortado tampouco vale con eguilo cortando e empalmando e tilo vídeo de primeira comunión. E
o zoom , de enfoque e de encadre lonxe de dar unha en ación
de concur o "undergroung acaban por revolver mái a tripa que
unha reporlaxe de Código Uno ,
ainda que por di tinta vías.
O concur ante tampouco parecen aber moi ben qué facer (tanto
que un dele chamaba por teléfono e di ía que e taba na tele e. pañola), e o apre entadore , aidna
que xogan tamén á paródia cutre e
a que e tán alí p r ca ualidade, tamén dan a impre ión por vece de
non aber qué teñen que facer ou
dicer en cada intre. No médio de
tanto frene i, que acaba endo pura confu ión, até re ulta dificil seguir o fío da cou a , e iso que ó
é un concur o.
É unha mágoa que xente de valía
no e pectáculo galega coma Morris , Bauza ou Carlos Blanco e
vexan perdido nun maremagnum
que non funciona, e os seus traballos se esluan nese rebúmbio. Cicáis Blanco (de quen vimos hai
uns días na mesma TVG o seu
show "Directamente Paco") sexa
o mellar parado, e a súa dinámica
preséncia e verbo salto fan que o
programa non vaia a pique.
O outro día saían como artistas invitados John Balan e As incansables de Cangas, musas televisivas
de Reixa. Pero a preséncia de Balan cantando na porta dun piso en
mudanza, mentres todos lle pasan
polo lado sen facerlle caso, ou a
das Incansables ao pé do camión
do traslado, cantando as súas coplas, fóra de constituir inspirados
esperpentos quedaban reducidos
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A lembranza dun peón do galeguismo

Manuel.Meilán
Nun libro de Conversas reconstrue a épica e a memória do galeguismo emigrante
"Castelao amosábase firme nos princípios, pero tamén sabia
ser paciente e facer concesións. Algunha vez, nas reunións
que mantiñamos con el, cando tiña que transixir con
algunha cousa ficaba calado e mirábanos a todos de fite, pois
• XAN CARBALLA

Quen isto dí é Manuel Mei1án, un
ga1ego de Lugo que reside desde
a sua mocidade no Uruguai, a onde emigrou para gañar a vida e,
sobretodo, para librar, temprana insubmisión, de servir de carne de
cañón na guerra
de Marrocos. En
perto de duascenta s páxinas que
nestes dias publica Xerais na sua
colección " Crónica'', Manuel Meilán, que conser va
unha extraordinária e fide1 memória, colle da rpan a
Cristina Sam ue11e, que ordena e
redacta esta memória, e transpórtanos ao seu carón
pola epopeia que nunca se rematará de contar da emigración, do
exílio, da recuperación da soberanía e do orgullo de ser galegas.

sabia que nós estabamos sorprendidos polo que el non <licia,
As veces mexan por nós e hai que dicir que chove,
rexoubaba logo. A política ten estas cousas. Para conseguir algo
hai que saber apandar tamén co que non gusta".

da do Estatuto do 36 e a machada brutal dos militares desleais,
con Franco á cabeza, que detén
o relóxio da nosa história arrincándolle o corazón. Meilán recria garimoso nomes e persoas,
situacións e xuícios , a chegada
de Castelao, o nacimento do Consello de Ga1iza, a
visión constructiva da emigración,
o esforzo pionei ro de levantar unha emisión de rádi o, en galega,
para a comunidade galega do Mar
de Prata (Bu en os
Aires e Montevideo), que atravesa durante 43
anos, até hoxe,
fiel á sua cita semanal. .. e con sedicírnolo
g ue
desde a honradez que recoñecemos en cada palabra e en cada
interpretación.

Toda unha vida
O estilo non é complicado, pero
ao pé da própria biografia, Manuel Meilán e Cristina Samuelle
conseguen situarnos en todos os
momentos clave das sociedades
de emigrantes, do galeguismo
exiliado, da esperanza solidária
da República, a ilusión redobra-

Meilán recebe a Castelao en representación das sociedades galegas de Montevideo en 1940.

Manuel Meilán naceu en Lugo
no ano 1904 ("Lugo era menos
da metade do que pode ser hoxe.
Toda a cidade vivía dentro das
murallas. Fóra só había dous barrios: o de San Roque e o da estrada da Coruña") e emigrou a

América con dezaoito anos. Tardaria cuarenta en regresar e volver a percorrer aqueles eidos da
infáncia e adolescéncia. Foi para
Bu en os Aires primeiro e despois,
e xa definitivamente, a Montevi-

deo. Pero marchou de Galiza cos
alicerces ben chantados na conciéncia de Galiza, "descobro o
galeguismo cando o Congreso
das Irmandades da Fala, que se
celebrou en Lugo no ano 1918.

Tiña eu catorce ano . Moi noviño, ben sei, pero eran tempos
moi axitados que no abrigaban
a madurecer axiña e a tomar po tura <liante da vida. Recordo que
no Congreso non e falaba mái

•.......•.•••.•.•.....••.••.•••.•.•............••••••.•....•............••••••••••..•.•..............••.•••.•.••.•.•••....•...•...•................................•..........•.......••

NACIONALISMO XUVENIL GALEGO NO EXÍLIO AMERICANO
EMILIO XOSÉ .ÍNSUA

A Guerra Civil (1936-1939) e a represión provocaron a desfeita organizagiva do galeguismo no interior. A organización xuvenil máis destacada no
campo nacionalista, a Federación de
Mocidades Galeguistas (F.M.G), non
escapou a ese fado, mais unha parte
dos que foran militantes seus lograron
fuxir de horror e continuaron desde o
exílio o traballo a prol de Galiza. Tais
son os casos de Lorenzo Varela, poeta membro da F.M.G. luguesa (logo
militante do PCE); de Luís Seoane,
pintor, debuxante e escritor membro
destacado da FUE, organización do
estudantado progresista na etapa republicana; etc.
Lograda a conexión co núcleo de
emigrantes pre-existente, os exiliados galeguistas levou adiante durante longos anos unha densa série de
iniciativas de reafirmación republicana e patriótica, entre as que podemos sinalar:
-

JI

-

a reedición do periódico A Nosa
Terra.
a organización das "Jrmandades
Galegas" en case todas as cidades importantes dos países de
acollida: Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, etc.
a edición de numerosas revistas e
publicacións (Saudade, Galicia
Emigrante, etc.)

-

a posta en marcha de diversas iniciativas editaríais volcadas de
cheo no libro galega, que darán
ao prelo obras da importáncia do
Sempre en Galiza de Castelao ou
Fardel de eisiliado, do antes citado Seoane.

Nun plano máis estritamente político, cabe destacar a renovación do
pacto Galeuzca, entre galegas, vascos e cataláns e a constitución, en
novembro de 1944, do Consello de
Caliza, do que formaban parte catro
deputados galegas eleitos no 36:
Castelao, Suárez Picallo, Alonso
Rios e Elpídio Villaverde.
Neste contexto de actividade nacionalista no exilio van-se producir, que
saibamos, dous intentos de artellamento organizativo propio por parte
dos mozos e mozas galeguistas:
AS MOCEDADES GALEGAS DA
ARXENTINA (1942-194?)

Constituíron-se en Buenos Aires, no
verao de 1942, como "orgaísmo patriótico composto por un fato de rapaces novos". Tivo o seu domicílio
no "Centro Orensano" da capital arxentina. A sua Xunta directiva estaba
formada, de entrada, por catro persoas, responsábeis doutras tantas secretarias. A Xeral ostentou-na Manoel

Pedreira; a de Organización, Bernardo Souto; a de Finanzas, X. González
Blanco; finalmente, a de Propaganda
correspondeu a V. Buxán Rivas.

gueiras de melloramento dos nosos
labregos, mariñeiros e traballadores(.) para esixir un posto para Caliza
no mundo que vai xurdir."

A constitución das Mocedades Galegas fora dalgun xeito demandada
desde as páxinas de A Nosa Terra
(Buenos aires, número 425) por
Alonso Rios nun artigo titulado
"Chamda ás mocedades galegas".
Nel, o deputado agrarista pergunta
insistentemente aos mozos galegas:
"¿Quen vos deixa xordos?, ¿Quen
vos firou de cegueira?(.) ¿Xa non
ouvidel-a voz dos mártires? ¿Xa non
escoitadel-o clamor da Terra?(.)

As escasas fontes impeden-nos determinar que outras actividades levaron a
cabo os mozos (e mozas?) que compuñan a organización. Sabemos, iso
si, que editaron ou axudaron a editar o
poemário Versos en gama de gaita de
Prieto Marcos (1943), mais pouco deberon durar a teor do que escrebe o
galeguista A velino Díaz en abril de
1946 nas páxinas do periódico A Nosa
Terra: "Fai moito tempo que se ven
notando, na nosa colectividade, a ausencia, a inoperancia, a falla d-autividade ou, se ben se mira, a deserción
de moitos rapaces galegas de laboura
patriótica, de aición galeguista na
que, tempo atrás, se /Les tiña visto actuar con resolución". O próprio A velino Díaz, despois de tentar de achar
explicacións a ese fenómeno, continua
dicindo: "O certo é que agora pouco,
ou cuase nada se ve ós rapaces que
denantes semellaban ser portabandeiras d-un ideal de redención galega.
Non se lles ve actuar e ainda cuase
non selles atopa por ningures, nin siquera no café onde tiñan, algunhos, a
costume de despelexar os ausentes.
Agora deben facer esa laboura na casa, seguramente (.). Non é esta a única "picada que A velino Díaz deita no

En Xuño de 1942, con motivo da comemoración do plebiscito estatutário
do ano 36, as Mocedades Galegas lanzaron un Manifesto no que, entre outros aspectos, facian fe de "afirmar
dun xeito inequívoco o dereito incuestionable das libertades de Caliza no
porvir". Declaraban-se, ao mesmo
tempo , "nemigos xuramentados de
Franco e de canto representa", dispostos a ter contactos con que comparti 11 ase "o mesmo ideal de loita
emancipadora do remdo imperial:feixista de Franco". O seu obxectivo era
claro e rotundo: "ternos un propósito
indeclinable: facer pátria" . En definitiva, a organización xuvenil queria
servir "para defender as xustas ce-

seu artigo contra o antigo membro
da Mocedade Galegas: "af{Ora se ve
que todas aquetas estridencias, aqueles arroutos, aquel rehúmbio i-aquel
"patriotismo" de que se facfa galega
non era tal, non pasaba (poi-o que
agora se ve) de ser unha postura elegante, un xeito oportunista de chamar
a atención". A postividade: "¡Hai
que voltar á loita , rapaces!"
AS MOCEDADES GALEGUL TA.

0953-1956)
Naceron en Agosto de 1953, na sede
da Irmandade Galega de Buenos Aires, apadriñadas por Alonso Rios,
quen estivo presente na sesión constitutiva. A esta, segundo A Nosa Terra
(n!-1 485), asistiu unha grande cantidade de mozos . Nun primeiro intre, as
MM .GG. contaron cun organigrama
sinxelo: un Consello Directivo e tres
Comisións de traballo (Prensa, Actos
e Propaganda, Festas). O seu primeiro presidente foi Anton Santamarina
Delgado, autor do poemário Por unha
terra oprimida (1961 ). Ao seu lado,
como secretário xeral, figura Carlos
Abraira, e como vocais Xosé Neira
Vilas (autor das Memorias dun neno
labrego, publicadas en 1961), Oiga
Maria Ares, Délia Gómez Abraira e
Antón Moreda. Coñecemos tamén
nomes doutros militantes, como Ade1ina González do Val, Xosé Casal,
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ca galego, e aquelo impresionoume moito".
Meilán, xa en América, ligou axiña con todo o movemento galeguista e de reivindicación da emigración. As Irmandades tamén
estaban organizadas en América,
onde se editaban unha chea de
cabeceiras de xornais e revistas
da comunidade emigrante. Nas
Conversas Meilán debulla toda
aquela xeira política que consegue enviar a Galiza a duas figuras de relevo, Antón Alonso Rios
e Ramón Suárez Picallo, que son
eleitos deputados a Cortes e que
no 36 voltaron ao exílio. As distintas maneiras de entender a política na emigración, o asociacionismo, a contínua organización
ben para axudar á República, para manter acesa a chama cultural
ou para colaborar na inserción
dos exiliados nos paises de acollida, percorren e te libro que se
urna ao e caso volumes que se
ocupan de reconstruir a biografia
individual e colectiva dos emigrantes galego .
Cri tina Samuelle, antropóloga, filia de emigrante galegos, boa coñecedora da tradición galeguista, foi
unha das colaboradores do programa
de rádio Sempre
en Gali::a, e ten realizado diver o
traballo obre a
emigración galega
no Uruguai. O libro, realizado en
Montevideo onde
reside Manuel
Meilán, está acotado con textos dela
que permiten enlazar unhas épocas
coas outras destacando pola axilidade que empre
cabe agardar dunha memória e crita de de a conver a.+
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pó.spoñer o labor
partidario ou polítiéo por unha activi.dade máis ampla e cultural,
pensando nun futuro a longo
prazo. Houbo diferencias. É certo. Distintas maneiras de ver as
cousas. Mesmo cando chegou a
democracia a España móitos intentamos organizar un apoio
moral e económico desde aquí,
enviando diñeiro, para levar ao
Parlamento do Estado e ao Pare.
lamento de Galicia un grupo de
deputados galeguistas. IYiais eles
escolleron outra estratexi:a. Foron cos partidos españois. E nós
entendernos que isa foi un grandísimo erro' .

náqu eles

m.o-

.. mentos o ve no '
. Partido Gakguista, co apo'o 'das
persoas de ptestíxio que rep.resentaban ·o gaj:egu~smo dentro e
fóra do pfopiO país, para que a
xente se reforenciase nela.S'. Galicia.neéesitaba: dun. guieiro, Ese
era o Partido GaJegtiista, coa tra->
dición demoerática e autonomista detrás·.' . .
"Algúns vellos ga1eguistas, sen
embargo,· preferiron participar
neses eíeiciót1como índependentes, mesturados nas fileiras de
. partidos españois, e daquela perdemos o principal, que era que a
sociedade se vise reflectida nunba organización ou nunhas orga~
nizacións política propias. Esa
era a idea de Castelao". +

¿Quen era os seus interlocutores en Galicia? Con quen ·falaban vostedes?

........ ......................•..•..•........•.....•...•..........••.....................................••..•.•..•••••••••••••••••••••••••••••••. ".
Ricardo López Amador Riv , Manuel Somoza, Pilara X r mia , Armando Mato , Pilar Are , Clotilde
lgle ia etc. onvén notar a importante pre enza fe minina na organización, • • • • • • • •
cuantitativa e cualitativamente (Adelina
González, por exemplo, era a re pon ábel
de Pren a).
A MM.GG. dotaron- e dunha "Bases Con titutiva "
que, a grande trazo , estabelecian:
-

a) apoiar todo movimento "tendente a

obter a libertade e o exercicio da autodeterminación da Nación Galega".
b) promover entre o mozos galegos
directamente emi• • • • • • • grados e entre os tillos de emigrantes o
coñecimento, gasto
e re peito polas couas de Galiza.
e) cultivar os valore
nacionais.

'Nos anos 50
propoñíanse
apoiar todo
movimento pola
liberdade e
auto
determinación
da nación
galega".

que a organización xuvenil tiña
o rango de "sección" da Innandade Galega.
- que o seu consello directo acolleria, por tal motivo, un membro
representante da
devandita lrmandade e que as reunións do organismo serian abertas, podendo participar netas calquera membro con voz, mais sen
voto.
- que celebraría unha asemblea
anual, como mínimo.
- que a sua función específica era ser
"unha escola de formaóón dos
mozos no pensamento galeguista".
Como finalidades, a organización sinalaba estas tres por riba de todas:

Como é lóxico, no
decurso da sua (breve) existéncia, as
MM.GG. van experimentar diversos
axustes organizativos e os conseguintes relevos e mudanzas na dirección. Asi, en l 9S4,
Neira Vilas pasa a
ser secretário xeral,
ocupando a presidéncia Roberto Veloso. Amplían-se,
ao tempo, as comisións de traballo
(nace a de Cultura, por ex.) e estabelecen-se as figuras de delegado de
Prensa e representante das MM.GG.
en Galcuzca.
No l9S5 procede-se a unha renovación ainda máis profunda, que afecta
á própria cúpula da organización.
Efectivamente, o órgao de dirección
amplia o seu número de membros e
aumenta o seu carácter colexiado. Cilistro Conles Tizado é o novo secre-

tário xeral; Antón Moreda é o secretário de Cultura; Manuel Cordeiro, o
de Estudos; Xosé Casal, o de Información: Francisco Cupeiro, o de Propaganda; Xosé Baladrón, o de Finanzas; e, finalmente, Emílio Adolfo Pita, secretário de Organización.
A derradeira renovación de cárregos
que coñecemos produce-se en maio
de 1956, confirmando-se Cilistro
Conles na Secretaria xerál. O novo
presidente das MM.GG. é Manuel
Cordeiro. Non hai, desde esta data,
máis novas sobre o funcionamento e
vida interna da organización.
Canto ás actividades desenvolvidas
por estas MM.GG. salientaremos:
-

edición do voceiro Adiante, do
que saíron cando menos catro números, c01Tespondentes a febreiro
do S4, verao do S4, novembro do
54, e outubro do SS. Para A Nasa
Terra, este voceiro combinaba
"unha elegancia idiomática destacável" coa "rnáis outa fidelidade á ortodoxia galeguista". A publicación das MM.GG. é definida
como unha "peque na e vibran folla moza cargada de dinamita decoter a arremeter contra o vergonzante estranxeirismo dos galegas que re.fugan da Pátria". A liña editorial desta publicación, polo que se deduce, coincidiria no
fondo (arredista) e na forma (belixerante) doutras publicacións dos
exiliados galegos, como A Fouce.
- organización de diversos actos

PRONTUARIO
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-

-

-

político-festivos, en colaboración
cos vascos e cataláns, nos meses
fmais de 1953, dentro do espírito
"galeuzcano".
celebración de diversos debates e
dun "Curso de Nacionalismo GaLego" (1953) con conferéncias de
Ramón de Valenzuela, Bieito Cupeiro e Rodolfo Prada sobre a história, a economía e o desenvolvimento político de Galiza.
participación nas diversas homenaxes que celebraba a colectividade en honra a figuras como Castelao, Rosalia, Pardo de Cela, etc.
colaboración radiofónicas no programa "La Voz de Galicia", da
emisora "Radio Antártida".
criación dun fondo distribuidor de
libros en galego entre a c;:olectividade exiliada e/ou emigrada.

Foi un dos máis coñecidos membros
destas MM.GG., Neira Vilas, quen fixo o retrato literário na sua obra Remuiño de sombras (1973) daqueles
mozos e mozas que a moitas millas
da Terra se empeñaron en loitar por
ela cunha xenerosidade pouco menos
que exemplar: "Anxel foi antonte comigo á sociedade dos Mozos. Falóuse
das eivas de Galicia, da súa historia,
da xente que se vai dalí todos os
anos. Adepréndese causas das que
antes non tiñamos noticia. E todo en
galega, na nosa fata de sempre. Anxel quedou abraiado, como quedei eu
a primeira vez. Unha firma, dous retratos, ler o estatuto, apertas dos
compañeiros. Daqui en diante iremos
a todas as xuntanzas." •

········· ....•.••....•..••.••••.......••••••.••.....•••••••.•.•••...•............•..•...•............•.•.....•.•.•....•••••••••.•.•..........••.... ".

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 debemos atemos con precisión á
normativa vixente. O obxectivo,
esta vez, fíxase no aspecto morfolóxico, reducindo a información teórica ó mínimo estrictamente indispensable, en beneficio da práctica, e abúndase en
datos ordenados de consonte as
características en que se repara.
Son conxuntos selectivos que se
forman cos elementos marcados
pala experiencia docente co risco de propensión ó erro.
Mais non se trata dunha lista de
erras para evitalos. Pola contra,
clise como se escribe, non como
non se debe escribir cada vocábulo. Neste libro non se pensou
maiormente en corrixir, senón
en formar .
Preséntase unha cantidade considerable de termos correctamente 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 correcta das nasas palabras.

16 x22, 240 páx. 995 pta.
-: .
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O trinque

Convocatórias
Prémio Literário
Ánxel Fole
A Fundación Caixa Galicia e máis o
xomal El Progreso convocan o oitavo
Prémio Literário Anxel Fole, cun único prémio indivisíbel de un millón de
pesetas a traballos inéditos dun máximo de cen fólios a dobre espazo e só
por unha cara, referidos á vida ou á
obra de Aquilino Iglesia Alvariño.
Os orixinais han de se apresentar por
cuadriplicado baixo plica, antes do 31
de Marzo de 1994, no Departamento
de Obras Sociais da Caixa de Aforras
de Galicia (con locais en Lugo, A Coruña, Ferro!, Santiago, Ourense, Pontevedra e Madrid) ou no xornal El Progreso (R/do Progreso 12. Lugo). Otraballo premiado será publicado pola
Fundación Caixa Galicia Claudia San
Martin e os orixinais non premiados
non serán devoltos nen as entidades
que convocan o prémio manterán correspondéncia sobre eles.

Monstra de Arte postal
para Escolares
O Instituto Municipal de Educación
(IME) de Vigo convoca o primeiro
concurso de Arte Postal para escolares,
ao que poden concorrer todos os alunas dos Coléxios inscritos no programa educativo Escala e arte. Cada aluno pode apresentar unha postal, feita
en técnica libre, con soporte de cartulina ríxida ou similar de entre 14x 19 e
14,8xl0,5 cm., no que se trate o tema
A paz, unha necesidade para o mundo
actual. Os traballos remitiranse ao
IME (Camiño do Chouzo s/n. 36208
Vigo) por correo sen sobre ecos dados
referentes ao nome do aluno, colexio,
curso, idade e máis nome do profesor.
A data límite de admisións é o 25 de
Xaneiro de 1994. As postais recebidas
formarán unha exposición na derradeira semana de Xaneiro co gallo do Dia
da Paz, e os traballos escolleitos serverán de base para facer o cartaz-calendário para anunciar a monstra do vindeiro ano. As postais serán devoltas
aos seus autores unha vez rematada a
exposición xunto cun diploma acreditativo da participación. Maior información na Concelleria de Educación do
Concello de Vigo, (986) 81 01 19.

Concurso de cartaces
do Entroido
A Concelleria de Cultura de Vigo
convoca o concurso de cartaces para o
Entroido de 1994, no que poden participar tódolos que o desexen con orixinais
de 44x64 cm. sobre soporte ríxido e
técnica libre dentro dos límites que permitan a sua reproducción fotomecánica
normal. Os traballos deberán incluir,
amais do logotipo do Concello de Vigo,
os textos Entroido 94, Concello de Vigo, Cultura e Do 12 ao 19 de Febreiro.
Para participar hai que entregar as
obras, antes do 14 de Xaneiro de 1994,
baixo un lema identificador e cunha
plica onde se incluan os dados do concursante (nome, apelidos, NIF ou CIF,
profesión ou actividade, enderezo e teléfono) . O prémio único ascende ás
300.000 pta., ainda que se estabelecen

tres accesits de 25.000 pta. (todos suxeitos á normativa fiscal). Maior información na Concelleria de Cultura do
concello de Vigo, (986) 81 01 19.

Coñece o teu país
A Universidade de Santiago xunto
coa Asociación Xuvenil Itaca
oferece unha série de rotas na natureza
baixo os títulos O rio Cabe, a auga e
o viño, os dias 22 e 23 de Xaneiro,
palas terras de Lemos, remontando o
rio Cabe; O agro abandonado, dias
25 e 26 de Febreiro, palas aldeas
abandonadas do Concello da Lama; e
Safari fotográfico, os dias 25 e 26 de
Marzo, na Costa da Marte. Poden acceder ás saidas todos os estudantes do
curso 93/93 da Universidade de Santiago, ao se inscreber no Centro de Recursos para Estudantes Mancomun
(Pavillón de Estudantes do Campus
Su!). O prezo das actividades vai a
500 pta. que incluen o transporte, aloxamento, comida e material comun.

Excursión ao
Parque Nacional
de Peneda Geres
Organizada polo Concello de Oleiros
do 2 ao 5 de Xaneiro para rapaces de 8
a 13 anos. Saidas de catro dias de convivéncia na Pausada da Juventude de Vilarinho das Fumas no Parque Nacional
de Peneda-Geres (Portugal), paseos pola via romana e palas fragas de carballos e érbedos; visitas ás vilas da Serra,
o monte de Santa Tegra, a Fortaleza de
Valen~a do Minho, as vilas de Braga e
Guimaraes; amais de poder presenciar o
solpor de Viana do Castelo en Santa
Lucia. lnscricións e información nos teléfonos da Casa da Xuventude de Oleiros: (981) 63 65 98 e 63 57 69.

III Certame
Manuel Murguia
Organizado polo Concello de Arteixo e dotado con 300.000 pta. ao mellar relato orixinal e inédito de 15 a
30 fólios de temática libre. Os traballos teñen que se apresentar por cuadriplicado, mecanografados a dobre
espazo, por unha soa cara, baixo plica, sen remite, co título da obras e
máis un lema. O título e máilo lema
teñen que vir nun sobre aparte co nome, enderezo, teléfono e curricula do
autor no interior. As obras deben de
se enviar antes do 1 de Marzo de
1994 ao lll Certame Manuel Murguia
de Narracións Breves. Concello de
Arteixo (A Coruña). O xurado, designado polo Concello, fará público o
seu fallo inapelábel o 14 de Maio. As
bases do certame advirten que os orixinais non serán devoltos nen se manterá correspondéncia sobre eles, asi
como que os autores premiados perden os seus dereitos no caso de que o
Concello edite os textos.

II Concurso para
caricaturistas nóveis
A Casa da Xuventude de Ourense,
como aportación á JJ Bienal de Caricatura que organiza xunto coa Asocia-

ción Cultural Tres Pontes e o Clube
Cultural Alexandre Bóveda, convoca o concurso para caricaturistas nóveis dirixido a galegas e residentes na
Galiza de 14 a 30 anos. Cada autor pode apresentar o número de caricaturas,
orixinais e inéditas, que estime oportuno. Os tamaños van dun mínimo de
DIN-A4 a un máximo de DIN-A3. A
técnica é libre e para o tema pódese
escoller calquer persoaxe, ainda que se
valorarán especialmente os do mundo
cultural, político ou social da Galiza.
As entregas na Casa da Xuventude
(R/Celso Emílio Ferreiro 27. 32004
Ourense), antes do 15 de Xaneiro de
1994. As obras han de traer no dorso o
título e o lema, amais de vir acompañadas dun sobre pechado có mesmo
lema no exterior, e a relación de títulos apresentados, DNI e teléfono no
interior. Os prémios: un á mellar colección (6 caricaturas) de 100.000 pta,
e catro ás mellares caricaturas de
25.000, dos que cada autor só poderá
levar un. Os prémios e unha escolma
das obras formarán unha exposición
na Casa da Xuventude de Ourense en
Marzo de 1994.

Aberta a Oficina
Xuvenil de Información
de Lugo
A Oficina de Información Xuvenil
Sociolaboral dos Colectivos da Mocedade Traballadora Galega (CMTGCIG), abre de novo todos os Martes e
Xoves de 5 a 9 da tarde. A Oficina
(R/Xeneral Franco 7, 1º D. Lugo) oferece de balde información sobre temas
como Obxección de Conciéncia (tramitación), lnsubmisión, contratos de traballo, 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.

N Certame Ricardo

Carvalho Calero
Conyocado polo Concello do Ferrol
xunto coa Sociedade Cultural Medulio e dividido en dous prémios, a traballos inéditos de Investigación Literária ou Lingüística e de Criación Literária (narración curta), con total liberdade normativa e dotados con cadansuas 500.000 pta. A extensión dos
traballos de narración curta, conto ou
conxunto de cantos, non pode exceder
os cen fólios. Pola outra banda para o
prémio de investigación literária queda fixada unha extensión mínima de
50 fólios. Os orixinais deberán ser enviados por duplicado e baixo plica ao
Concello do Ferrol (Negociado de
Cultura), indicando no sobre IV Certame Carvalho Calero, antes do 15 de
Xaneiro de 1994. A plica deberá incluir os dados persoais, unha currfcula
breve, enderezo, teléfono e DNI. As
obras non premiadas voltaranse aos
seus autores nun prazo de dous meses
a partir do fallo do xurado. Maior información na Comisión de Cultura do
Concello do Ferrol. Praza de Armas
s/n. Teléfono (981) 33 67 30. •

Luna, e da man dos seus
guerreiros, os trescentos
corvos· do Xallas, construe
unha história que mestura con
habelenza literária realidade
actual e pantasia ecolóxica.
Editado por Xerais. •

O último libro de Manuel
Rivas En salvaxe compaña
resucita ao derradeiro rei da
Galicia, preso que estivo
dezaoito anos no Castelo de

Anúncios de balde
rock alicantino Badana, pódocho
conseguir asi como outro material,
adesivos, prensa, cartazes e información. Escrebe a Manoel Bello Salvado, Rua da lgrexa , 9 - 15685 Xanceda - Mesia.

•Véndese Ford Fiesta 1.1, en perfecto estado. 125.000 pta. Chamar ao
(986) 22 67 48, ao meiodia ou á noite.
• Casa de reposo La Levada ofrecevos pausada individual ou en grupo a
prezos especiais para descansar no entorno natural. Alimentación vexetariana e comodidade en ambiente rústico.
Teléfono (986) 66 64 13 (Crecente).

• Universitário de 2 1 anos oferécese
para taballar palas tarde na Coruña
ou perlo . Calquer tipo de traballo.
Chamar ao (981) 67 06 46, perguntar
por Manolo.

• Aulas de língua e literatura galega
ou española, latin, francés , portugués e História , mestre licenciado.
Nivéis de BUP, FP e COU. Teléfono
(981) 20 1170e20 23 51.

•Véndese colección de moeda antigas de ouro, prata e bronce. Perguntar por Miguel, no (981) 38 20 96.
• Compro disco-casette ou unha gravación do LD que fixeron Clunia Jazz
e Dores Plata . Tfno. 981/83.06.77 .
Perguntade por Xabier.

• Desexo inter-cámbiar correspondéncia, revistas, tarxetas postais, selos
e almanaques de peto. Dirixirse a: Encarnación Duret Sotomayor. Caixa
Postal 3.134. Habana 3-10300.

• Busco exemplar do libro Contruccións Populares Galegas de Begoña
Bas López. Chamar a Miguel To tón
no teléfono (972) 20 38 34, de 8 a 15
h. Girona.

• Cursos de iniciación ao idioma
ruso, na Asociación Máximo Gorki
de Vigo, en colaboración coa Universidade Estatal de San Petersburgo e
coa Escala Oficial de Idiomas de Vigo. Matriculas e información no (986)
22 44 57, de 11 a 13 e de 17 a 21 h.
Asociación Máximo Gorki: R/Marqués de Valadares 14, 1º. Vigo.

• Véndense patios profisionais novos. Coiro e rodamento italiano . Numero 36. Teléfono (986) 43 38 30.
Perguntar por Blanca.
• Clases de inglés a domicílio na zona de Vigo. Profesor nativo. Escocés
con experiéncia. Emprégase método
comunicativo. Todos os níveis. Teléfono (986) 22 81 59.

• Bicis pola Paz distribue artesanias
maias dentro do comercio solidário,
bolsas, pulseiras, carteiras ... co fin de
financiar o envió de bicicletas a proxectos de cooperación. Envíos contrarrembolso. Pedidos ao Apartado 35.
Chantada (Lugo).

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

• Mestre de E.X.B. con experiéncia
busca traballo relacionado co ensino: librarías, editoriais ... Teléfono
(908) 98 21 48 . A Coruña.

• Títeres & Gualtrapas. Organización de representacións teatrai e de
monicreques. Fabricación e manexo de
títeres. Fabricación e de eño de vestuário , decorado , teatrillo ,... Composición e adaptación de obra teatrai .
Composicións e gravacións mu icai .
Interesado entrar en contacto con
Mauro Muñoz Martfnez , no Taller
(986) 22 77 11..

• Son un namorado das pezas de barro
usadas e merco olas, xarras, botixos ... Chamar ao (982) 17 04 13 .
• Se queres discos ou fitas do LP
Romper el casca rón do grupo de

Teatro
A Vía Láctea

Odeón Caf' -t atro

O Mago Antón produce un e pectáculo
de máxia e teatro sen precedentes. A Via
Láctea o camiño das estrelas, serve de
fondo para facer os mái impresionantes
números de máxia polo camiño de Paris
a Compostela. Até o 1O de Xaneiro,
agás o 31, ás 8 do serán, na Ruada Coruña de Vigo (no campo dos circos).

O Odeón Café-teatro de Vigo programa a actuación do mimo Nacho Otero
para o xoves 30 de Decembro: unha
festa de aninovo para odia 31, unha
actuación orpre a (entrada 2. O pta.);
e a act uación de Eddie Zurdo Evan
para o 3 de Xaneiro, á 12 da noile,
nun concerto de rylhm and blues.•
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Música

de Goya ao auga forte que compoñen
a Tauromaquia.

Festival Rock de Fisterra

De Xan Pardiñas e máis Morquecho,
até o 1O de Xaneiro, na sala Mundo
Creativo da Santiago.

Pequeno formato
A sala de Caixa Pontevedra (Pontevedra), expón obra en pequeno formato de Menchu Lamas, Antón Patiño, Xosé Freixanes, Carmen Hermo , Xulio García Rivas , Uxia
Blanco e Xosé Teiga, amais doutros
1 1 artistas.

Badana

Concerto do Fusion Ja zz Flamenco o
dia 30, ás 11 da noite, no Café Latino
de Ourense.

Eddie Zurdo Evans
Rychm arrd blues o Luns 3 de Xaneiro,
ás 12 da noite, no Café Odeón de Vigo.

Los Motores
O Dia 4 de Xaneiro, no pub Pedramola
de Vigo.

Orquestra Sinfónica
da Galiza
Celebra un concerto en beneficio de
UNICEF, o Mércores 5, ás 8,30 do serán, no Pazo de Congresos da Coruña.
Coa soprano María Orán e máis o director Víctor Pablo interpretarán un
programa compo to por Le Tombeau
de Couperin de Ravel, Cuatro Lieders
de Straus , amais de árias e romanzas
de zarzuelas de vário compositores.

Ballet Cidade de Vigo
Actua dentro do programa de N adaJ do
Concello de Vigo. O 2 de Xaneiro, ás
8 do serán, no Centro Cultural Cidade
de Vigo. Interpretarán A Cinzenta con
música de Johan Strauss e coreografía
d Déborah Alfaya.

Camerata P que
Coro de voce branca de 5 a 9 ano ,
en aiado e preparado por membro da
Camerata ad Libitum. A ua primeira actuación cerá lugar o 2 de Xaneiro,
á 7 ,30 do serán, na igrexa de Ponteare a ; cun concerto de panxoliñas
acompañado polo coro de cámara da
Camerata ad Libitum. •

Fotografias de Nancy Wilson-Pajic
no Centro Galego de Artes da lmaxe.
O método de traballo de Nancy Wilson-Pajic emprega técnicas en continuo proceso de experimentación, forografia, vídeo, etc, para expresar as
suas reflexións en matéria social.

Duas visións da paisaxe

Propón a Grande Festa do Aninovo para á 1,30 da mañá, coa actuación de
Foggy Mental Breakdown, Glue Sniffers e Aerolíneas Federales. Entrada e
barra libre ao prezo de 3.000 pta.

Fusion Jazz Flamenco

Contexto

No Ateneo do Ferro!, até o 9 de Xaneiro, expoñen unha escolma de 23
pinturas e esculturas do certame Feitura de artes plásticas.

Pintura de Guerreiro, até o 15 de Xaneiro. ria galeria Minotauro de Santiago.

La Iguana

Nada/ tradicional en Vigo.

Correa Corredoira
Debuxos de Correa Corredoira, até o
21 de Xaneiro, no Liceo Pueblense da
Pobra do CaramiñaJ.

Contexto
Fotografias de Nancy Wilson-Pajic,
até o 16 de Xaneiro, na Casa da Cultura Salvador de Madariaga (A Coruña).

Manuel O liveira
Até o 9 de Xaneiro na Galeria Sargadelos de Santiago, Manuel Oliveira,
expón a sua obra Obscurum per obscuris, ignolUm per ignotius.

Ofeitoamán
Un total de 75 postos diferentes,
maionnente da Galiza, na novena edición da feira de artesanía Ofeitoamán.
Aberta na Estación Marítima de Vigo
até o 5 de Xaneiro.

Fotopinturas
Carlos Troncoso amosa as su as Fotopinturas, até o 1O de Xaneiro, no pub
Bolengo de Santiago.

Raíces xudias en España
Monstra acollida no Centro Cultural
do Ferro! dentro da série Documentos
para fin de século. Comprende fotografías de Koldo Chamorro, Cristina

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

García Rodero, Francisco Ontañón
Núñez e Miguel Ariola.

Roberto Matta
Gravados de Roberto Matta, até o 12
de Xaneiro, no Cegrac da Coruña.

Inquisición e
xustiza seglar
Unha chea de intrumentos de tortura,
até o 9 de Xaneiro, na Casa das Artes
de Vigo. A organización cobra unha
entrada de 500 pta.

Visión aguda e
vertixinosa da Galiza
O trabaJlo de Xesus Campos foi xuntado e seleccionado na monstra X esus
Campos. Unha visión aguda e vertixinosa da Caliza, exposta no Museu
Carlos Maside de Sada.

Xulio García Rivas
Acn1icos e óleos, até o 15 de Xaneiro,
na Galeria Citania de Santiago.

Tauromaquia
O Museu Municipal de Ourense amosa, até o 9 de Xaneiro, os 33 gravados

Cinema
O Manantio
O dia 4 de Xaneiro, á 8,30 do serán ,
no auditório do Concello de Vigo ,
dentro da programación do Cine clube Lumiere Vigo, pa an O Manantio
de King Vidor. EUA 1949. Intérpretada por Gary Cooper, Patricia Neal,
Ra:ymond Massey, Kent Smith, Robert
Douglas e Henry Hui!.

Akira
A derradeira proxección do ciclo de
cinema fantástico do C.C. Caixavigo,

cae no Xoves 30 de Decembro, ás
20,30 h., có filme Akira de Katsushiro
Otomo. Unha película de debuxos de
animación encadrada no Tókio do ano
2019, tras a terceira guerra mundial.

Xornadas de Cine Topo
Films
No Teatro Principal de Pontevedra. O
dia 30 pasan A linterna vermella, ás
8,30 do serán; e o 31 O marido da
perruqueira, ás 6 do serán. Prezo da
entrada 250 pta.

escultora Elena Colmeiro. Até o 9 de
Xaneiro.

Feitura

A outra realidade

Desertores do Arado, Zenzar e Papirus participan no Festival Rock de Fisterra que terá Jugar o Venres 7 de Xaneiro, no PoJideportivo de Fisterra.

Concerto na sala Bristol do Ferro!, o
dia 6 de Xaneiro.
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Sen parar até o 99

Co mic Muffin e
High Time
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Exposicións

O Consórcio de Santiago artella o concerto Sen parar até o 99, o Xoves 30, ás
10 da noite, no Pavillón Municipal de
Santa Isabel, no que actuan Los Limones, Emilio Cao, Os Resentidos, Siniestro Total e Milladoiro. 1.000 pta.

Os Badana, rock de Alacanl, actuan os
dias 4 e 5 de Xaneiro, ás 1Oda noite, no
pub Planta Baixa de Vigo; e o día 6, ás 8
do serán, no pub Ave Turuta de Carballo, nun concerto que abrirán os '.lenzar.

ANOSA TERRA

Suite Olympic
Centennial
O Comité Olímpico Internacional encarga obra de 50 artistas para celebrar o
centenário da sua fundación coa monstra itinerante Suite Olympic Centennial,
exposta na Casa das Artes de Vigo.

Xosé Suárez
Até o 5 de Xaneiro, de 6 a 9 de Luns
a Venres, a sala da Fundación Caixa
Galicia da Coruña, garda unha escolma da obra do fotógrafo Xosé Suárez. As fotos expostas pertecen ao
periodo 1932-1959, polo que incluen
séries sobor Romarias , Alfareiros,
Beiramar, ou As fe iras, feitas na Galiza; e outras do tempo do seu exílio
en América como Neve na Corda ou
as fotos da sua estáncia en Xapón
como enviado dun xornal uruguaio.

Paralelismos
Pintura de Baldomero Moreiras na
Fundación Sotelo Blanco de Santiago.

Antiga Guatemala
A partir do 7 de Xaneiro no museu
Provincial de Lugo ábrese a derradei ra monstra do Proxecto Património
2001 que patrocina a Fundación La
Caixa. Fotografías de Koldo Chamorro sobre a antiga Guatemala,
construída en 1524 có nome de Santiago por Pedro de Alvarado, tenente
de Hernán Cortés, no Iximché (centro ceremonial) de Cakchiqueles. Os
seísmos e inundacións que sofreu a
cidade do século XVI ao XVIII, obrigaron un novo asentamento para a
capital. O traballo de Koldo Chamorro asesorado por Víctor Sandoval,
fai un percorrido por esta cidade pantasma que conta con máis de 40 complexos arquitectónicos abandonados.

Manuel Coia
Esculturas de Manuel Coia, até o 2 de
Xaneiro, na Casa das Artes de Vigo. Pezas que representan maionnente a figura humana na relación sexual.

•

Antonio Murado
Até o 16 de Xaneiro, na Galería Trinta
de Compostela.

Bosco Caride
Amosa o seu traballo pictórico do ano
1993, na Galeria Ad-hoc de Vigo (dias
laborais de 11 a 13,30 e de 17 a 21 h.,
e Sábados de 17 a 21 h.).

Blanco Amor,
fotógrafo
Un percorrido pola faceta fotográfica
de Eduardo Blanco Amor. Até o 13 de
Xaneiro na Casa das Artes de Vigo.

Memória musical
dun século
O Consórcio da Cidade de Santiago
artella a monstra Angel Brage: memória musical duo século, exposta
no Auditório da Galiza.

Pinturas neomíticas
De Xosé Paz Antón no Café Liceum
do Porriño.

Gaiteiros en festa
Exposición fotográfica no Café Rei
Momo de Vigo, dentro da inciativa Nadal Tradicional da Asociación de Hosteleiros Urbe Vella maila Asociación
de Gaiteiros Galegos.

Certame Artes Plásticas
Isaac Díaz Pardo

•

O Museu Carlos Maside de Sada expón as obras apresentadas á terceira
edición do Certame de Artes Plásticas
Isaac Díaz Pardo .

Certame de Pintura
de Cambre
Unha escolma das obras apresentadas
ao certame na Biblioteca Pública de
Cambre.

Colectiva de Nadal
A Galería Obelisco da Coruña, artella
unha monstra colectiva de Nada! con
obra de Laxeiro, Sucasas, Granel!,
González Pascual e Alfonso Costa.

Elena Colmeiro

Roberto Matta

A sala de exposicións do C.C. Caixavigo acolle unha monstra antolóxica da

Gravados de Roberto Matta, no Cegrac da Coruña. •

Televisión
O Guateque
A TVG anúncia o pase de O Guateque
(EUA 1968) de Blake Edwards para o
Venres 31, no espazo Segunda Sesión.
Intérpretes: Peter Sellers, Gavin
McLead, J. Edward McKinley e Claudine Longet. Unha das comédias máis
celebradas de Blake Edwards, e, se cadra a colaboración máis afortunada co
actor británico Peter Sellers. +

)

Actos
Aires da Terra
Presentación d:!ste libro subtitulado
Poesia musical galega, de José Luis
Calle. No Taller de Instrumentos Musicais da Deputación de Lugo, o dia 3
de Xane iro ás 20 h. Está patrocinado
pola Area Comercial Zona Monumental de Pontevedra.

Nadal tradicional
A Asoc'ación de Hosteleiros Urbe Ve-

lla de Vigo organiza unha série de actos
para festexar o Nada!. Os dias 2 e 5 de
Xaneiro, ás 8 do serán, Na rua en festa
con zancudos, Casimiro O Cego, gaiteiros e rancho de reís. O Nada! tradicio nal remata o dia 9 da Xaneiro, ás 8 do
serán, có acto Na rua en fesra rachada
que comprende as actuacións dos dias
anteriores amais de baílarins e espectáculos por determinar. Completan o programa exposicións pennanentes nos locais asociados a Urbe Vella . •
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TRES EN RAIA
Botou case
médio ano en
Compostela,
chegado de
París e, agora,
o Mago Antón
está en Vigo
seguindo as
estrelas da Vía
Láctea, co seu
Teatro de Máxia
no Camiño de
Santiago. Cando
pasen os Magos
de Oriente, irase
cos seus
colegas polo
camiño das
estrelas a levar
o espectáculo,
durante o 94,
por cidades de
todo o Estado.

Prometeo
sen paraugas
• G. LUCA DE TENA

P

ANXO IGLESIAS

O seu espectáculo Vía Láctea viaxará ·polo estado durante o 94

O Mago Antón
ou Galiza o país das maravillas
•B. LAXE

e

ertamente Antón é un gran mago. Chego a esta conclusión cada vez que me acerco aos seus espectáculos, sen ter que ler as gabanzas que lle
dedica un dos millares ilusionista do mundo, o seu mestre Juan Tamariz ("O Mago
Antón está considerado un dos magos
máis criativos do mundo"). Tampouco me
surprende que alguns dos seus números
só fose capaz de facelos o Grande Mago
Houdini que, precisamente morreu tratando de tensar a realidade coa corda do escapismo. Nen sequer me fai falla recordar
o tempo que estivo Nas Vegas, ou as dúcias de números que inventou e que hoxe
pasean por todos os cenários e televisións do mundo, magos de renome ("os
seus xogos con moas, ras, navallas, botóns, sopas de letras, abellas ou polbos,
están entre o máis insólito, asombroso e
máxico que nunca vin", Tamariz, dixi~.
O seu espectáculo Vía Láctea é un compéndido da sua millar máxia, de números
realizados centos de veces e aperfeizoados día a dia, que apampan, surprenden,
inquedan, conmoven, convencen ... Pero

non é só iso. E unha combinación de vídeo, cenificación, música e ilusión qble relata unha história de viaxeiros polo Camiño de Compostela e coa idea final da exaltación de Galiza. "Vía Láctea é o Desexo
dun Mago, é o soño dunha Noite de Verán, é Galiza no Páis das Maravillas, é Unha dúbida de Alícia, é o Milagre das estrelas, é o vó dunha pamba", segundo afirma
o Mago ao comezo do espectáculo.

Lobos en ovellas e caixas en
hórreos
O climax do espectáculo sitúase surprendentemente non na levitacións de
Santiago; no escapismo do demo; nas
aparicións de cabales; nas estrelas que
se trasforman en caixas e canastros e
os lobos en ovellas; nas cabezas decapitadas que rin; na desaparición do aburrimento na alma e no espíritu, de rpotos
no ar, das cartas da man, ... Antón, como Muazzimun, (mago lícito), conxuga a
lei máxica fundamental que dicia Marce!
Mauss: "a acción dun semellante sobre
o semellante" .' O momento álxido do espectáculo prodúcese precisamente no
vó dunha pamba que, saida da man do
mago amósanos Galiza desde o ar por

médio do vídeo.
A cena ten o mesmo arranque que Sempre Sonxa, mentres que o Apóstolo (X.
M. Oliveira, Pico) se laia por ela cun "coitada, pobriña'', enternecendo ao auditório
que axudado pala música de Milladoiro
consegue situar o corazón nos altos cumes enaltecidos do Caurel e baixalo aos
vizosos e prácidos remansos ulláns.
Pero isa é moito e non é nada, pois é
moito máis do que é. A grande máxia do
Antón está en triunfar despois de andar
palas festas, polas tabernas, nos coches
de liña. Acadar os altos cumes da máxia
ceremonial sen renunciar á máxia
natural, á história, a sua própria e a colectiva, e á solidariedade. Facendo Galiza e exercendo de galega, ainda que alguns non llo perdoen, a Xunta non subvencione o espectáculo millar do Xacobeo-93, e haxa quen, no auto-ódio, quisexe que fose de Munich na vez de Castroverde para poder sentirse millar e
aplaudir con gañas, sen medo a quedar
de pailán. Precisamente o "desexo do
Mago" é "situar a Galiza no País das Maravillas". Mentres dura o espectáculo
abofé que o consegue. +

rometeo , quen dixo Prometeo?
Mario Conde rebenta un banco
e dinque é Prometeo. Prometeo era
irmán de Atlas (ou como se chamase), e gabeaba en coiros polo monte
para fuxir do abutre que lle merendaba o fígado.
Conde leva o fígado forrado de franela, ten casas grandes, emisoras, periódicos e unha goleta azul. Prometeo era o fundador da primeira colónia do planeta, pai espido do mundo,
Adán laico, enxeñeiro do lume. O
castigo cabrón que lle meteron foi
por roubar algo de calor para os bípedos desvalidos.
Quen lle come nada a este banqueiro? Acastelado por emisoras, axéncias de public idade , periódicos de
cheque en branca e perseguido polo
bato da adulación , Conde esperaba
governar cen anos. O seu esquema
era tan vello coma o conservadurismo
de Roma e consideraba o mundo como unha sociedade de imbéciles enfeitizados por galdrumes, pantasmas,
pantallas, circos.
Onde estaba o banco de Prometeo
que non tiña nen zapatos? Do desaxuste entre ficción e realidade deste
prestamista acelerado os que fican
de Prometeo son os paganos das
cartillas do seu banco e das da se guridade social. Perdemos todos e
Conde sáfase.
Banqueiro é o que che presta un paraugas cando vai sol e cho reclama
asi que comeza a chover. Mark Twain
sabia ben a quen se pode chamar
Prometeo sen faltar a Prometeo. +

VoLVER Ao REGO

U

n delincuente lugués foi condeado, hai alguns meses, a
catro anos de cárcere por roubar
quince mil pesetas. O burato negro
do Banesto non merecerá rigor penal
semellante.
A revolución burguesa extendeu e
ampliou, a partir do século XVIII, as
penas sobre os que atentaban contra
a propriedade, pero liberou de persecución, na prática, os delitos administrativos e instaurou a trampa legal.
Os burgueses deixaban asi unha ampla marxe para si mesmos.
Claro que teria o seu engado ver, a
carón de Ruisma, vestido de Superman, protestando en calquer acto, a
imaxe deste outro banqueiro vestido
de ... Batman, quizais? +

