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Cádiz rexeita un proxecto
semellante ao de Petrovigo
Mentres a Autoridade Portuária
de Vigo procura simplificar trámites para a instalación de Petrovigo, á que ven de conceder licéncia , a baixura, os bateeiros e
asociacións viciñais e políticas
aumentan as protestas contra o
proxecto, que consideran incom-

patíbel coa pesca, os cultivos
mariños e a concentración urbana. Petrovigo seria, de feito, a
primeira estación de suministro
de combustíbeis de todo o litoral
europeu que se instalase nunha
ria de grande actividade biolóxica como a de Vigo.
(pax. 7}

Empresas realizan probas ilegais
da Sida a traballadores
can que certas empresas están
a realizar probas da Sida sen
consultar aos seus traballadores. De posuir algun deles a
enfermidade, o despido adoita
ser imediato, ainda que as razóns que se alegan son variadas e case nunca mencionan a
enfermidade.
(páx. 5)

A · lexislación española esixe
das empresas que pidan a autorización dos empregados para sometelos á proba da Sida.
Tamén existe unha disposición
legal que abriga aos médicos a
manter a confidencialidade do
resultado das probas médicas.
Pero sospeitas fundadas indi-

Rei Nóvoa: 1 0 Correo saiu en galego
sen nengunha axuda da Xunta'
Chegou a El Correo Gallego da
man do próprietário, ocupando
sucesivamente os postas de xerente, conselleiro delegado e director. Xosé Manuel Rei Nóvoa
foi o primeiro que levou á realidade a idea dul) diário integramente
en galega. "E cuestión de olfato",
afirma. Está surprendido da boa
resposta, ere que O Correo Galego vai ser rendíbel e que non se
~ trata de sacarlle o diñeiro á Xunill ta. Resume todo na frase de que
a verdadeira aposta é a de "sur< prender ao leitor".
(páx. 14-15)

º

As regueifas pérdense na Galiza
mentres reunen en Euskadi
a doce mil persoas
Mentres as regueifas na Galiza
están abocadas a ser história,
no País Basca o bertsolarismo
-tradición oral semellante á galega- vive hoxe un dos seus
mellares momentos como quedou patente na final do campio-

nato que se celebrou en Donóstia o pasado 19 de Decembro.
Os cito bertsolaris que chegaron
á final lograron enmudecer ás
perta de 12.000 persoas que
abarrotaron o velódromo de
Anoeta.
(páx. 19)
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Poucos eren que as medidas vaian servir para s·uperar a crise

A reforma laboral restaura modos de
traballo de primeiros de século
MANUEL VEIGA

Sindicalistas, expertos e sobre todo a própria povoación, constatan que non se están a poñer os remédios a unha crise,
senón acomentendo unha reforma do mercado de traballo, seguindo os consellos da gran patronal e da banca, que
supoñen unha verdadeira involución, unha restauración dos métodos de traballo vixentes a primeiros de século, cando
ainda non se coñecian ou non estaban extendidos os sistemas de seguridade social.
Mercedes Palmeiro ten 38
anos. Desde os 16 traballa
nunha empresa de maioristas
de bisutería na Coruña. "Van
pechar, din que as cantas van
mal. Pero eu e várias máis pensamos que o que queren e
abrir logo con outro no me".
Mercedes salouca mentres o
conta: "Non sei facer outra causa, toda a vida traballei alí. Aos
meus anos non me van coller
en nengures e estou a pagar a
hipoteca dun piso".

vel de Estado, lembra que "A
voación da política económica
O BNG, á única forza que en
Galiza apoia a folga xeral do 27
Xunta de Galiza ainda non se
do Governo, pero só 22 deputapronunciou sobre a Reforma
de Xaneiro, xunto con IU a nídos entres os 350 que ten o
Laboral", pero
Congreso votaron
semella que a
contra ela'', sinala
sua postura coino Consello Editocide coa de Azrial dunha peque- 'Pechan a empresa para abrir
nar no parlamenna revista denominada Iniciativa
to de Madrid que
con outro nome; botannos a nós e
foi de apoio. Os
Socialista que se
collen rapaces en práticas"
nacionalistas
edita en Madrid.
PEPE CARREIRO

consideran significativa a desaparición da Consellaria de Traballo no novo governo. As suas
competéncias aparecen misturadas coas de Interior e Xusti za, o que fai pensar que "o governo galega vai afrontar o problema con valentia, é dicer con
medidas represivas ".

Ruptura
do consenso,
segundo CCOO e UGT
CCOO e UGT, nun manifesto
feito público, sinalan que "non
resulta esaxerado sinalar que
estamos ante as medidas máis
regresivas que se teñan adoptado nunca desde o início da transición democrática e non teñen
comparación coas reformas
planteadas por outros governo
europeos, mesmo de signo conservador".

A Carme Alonso xa lle sucedeu
algo similar. Ten perta de 50 anos
e desde os 18 traballou nunha imprenta situada nas próximidades
da praia viguesa de Samil. "Hai
tres anos o patrón montou outra
empresa e comezou a mandar os
pedidos para aló. Lago presentou
na nasa expedente de regulación.
Non llo aceitaron, pero como se
declarou insolvente, porque pasara todo a empresa nova que era
unha sociedade anónima e por
iso xa non lle podian meter man
nela, pois as indemnizacións nasas e máis os salários do periodo
de tramitación tivo que pagalos o
FOGASA (Fondo de Garantia Salarial)". "A imprenta nova seica vai
ben, sinala Carme. Dos que estabamos antes, os que que eran
homes encontraron traballo, as
mulleres non".

Para as duas grandes centrais
estatais o proxecto de reforma
das condicións laborais ven supoñer unha ruptura co "marco
laboral que naceu por consenso
en 1980 e que tivo a sua plasmación no Estatuto dos Traballadores".
UGT e CCOO fan fincapé na
negativa a negociar por parte do
governo e en que a Folga Xeral
resulta abrigada, ao tempo que
califican as suas próprias propostas de "responsábeis , planteadas con moderación e sempre sinalando a sua viabilidade
económica e orzamentária".

"Povoación en contra,
PSOE e PP a favor"
"Os inquéritos mostran un rexeitamento moi maioritário da po-

A loita de clases (por Felipe González)
O caso é que o prometido era outra cousa: modernidade,
seguridade, un nível de vida que nos achegase a Franza
e se cadra a Alemaña. O soño de Europa. Que perto e
como resoan ainda esas palabras, formuladas por
consenso -cómpre lembralo- dos dous grandes partidos
estatais e de todas as forzas que cotizan na bolsa.
Ainda que os telexornais non o digan, ainda que os
governos o agachen, a angúria, a incleméncia e o
desacougo están na rua. A folga do dia 27 será
absoluta. O descontento social discorre ainda máis alá.
Ninguén diga que os sindicatos toman posturas
radicais, porque as suas teses están a ser as máis
moderadas entre as posíbeis e entre as que as bases
reclaman. O ambiente social, alporizado, nervoso, non
é froito dunha novidade lexi~lativa que eiva ainda máis
as condicións de emprego. E consecuéncia da
surpresa e do contraste coas espectativas xeradas
nestes últimos anos. Pero, en realidade, a reforma
laboral víñase producindo desde hai anos. O 40% dos
asalariados tiñan xa contratos temporais e,
descontando os funcionários, conclúese que a prática
totalidade dos empregados na empresa privada son
traballa_
dores ventureiros ou en precário.
Se os primeiros anos da transición viran mesmo duplicar
os salários (xeito eficaz de lograr o consenso na reforma
política), a década socialista identifícase polo
desmantelamento de non poucas garantias sociais. Esta
dinámica precipitouse aJinais dos oitenta. Tan certo

como que se produciu un crecimento do Produto Interior
Bruto, sostido durante vários anos, é que as rendas
salaríais diminuiron de maneira constante o seu peso no
reparto. Por que acudir logo aos "elevados custos
salaríais" para explicar a crise, cando as contas de
benefícios dos bancos son ampulosas? Por que non
reivindicar a baixada de intereses, no canto de lanzar
contínuos ataques, tinxidos de ideoloxismo reaccionário,
contra os sindicatos e contra os traballadores? Por que
todos os sectores económicos pagaron cun alto custo a
entrada na Unión Europea, mentres a banca foi
resgardada da competéncia exterior, conservando uns
intereses duas e até tres veces máis altos que os seus
homólogos européus? Por que se toleran índices de
usura en certos empréstimos (intereses de até o 40% hai
que pagar nalguns casos)?
Involución social, restauración do clasismo,
contrarreforma que lamina o estado de benestar até as
suas farangullas. Margaret Thatcher logrou converter o
país onde se chamaban ás cinco da mañá era o leiteiro
(célebre e simples definición da seguridade, realizada
por Churchill) nunha nación de esmolantes, de
mercaderes terceiromundistas (adeus ao emblema de
Harrods e de Mark and Spencer) e de violentos
arrabaldos londinenses, non tan distantes do ex colonial
Bombai. Inglaterra voltou aos tempos de Dickens. Pero
hai outros modelos: o francés, o alemán , onde se
respeitan as condicións laborais dos traballadores e
onde cada medida desfavorábel, causada polo

desenvolvimento da produción, é compensada por
outra que mantén os níveis de seguridade. Dicíao no
seu dia un lúcido presidente da Chrysler: "quero que
os meus traballadores teñan bons salários para que
merquen os meus automóveis".
González optou por un modelo. Os resultados están a
cada máis á vista. Pero de nada serve a demagóxia
aznarista ou fraguista, porque cada paso do governo
central foi, nesta matP.ria, saudade cun apoio
indiscutíbel. Aznar mesmo calificou a reforma laboral
de ''tímida e seródia". Non podia ter dito outra causa,
posta que o Partido Socialista non fixo máis que seguir
o que a direita máis conservadora, representada pala
banca e pala grande patronal, lle estaba a demandar.
Chama a atención e alarma a falta de alternativas críbeis
a esta situación. As duas grandes centrais sindicais están
maniatadas pola sua dependéncia do governo atráves
das subvencións; IU debe sofrer as grandes embestidas
dos meios de comunicación (óbvio é dicer que grande
parte do accionariado destes últimos está ocupado polos
bancos, como se viu ao sair á luz as propriedades do
Banesto) e a sangría causada polos seus próprios
inimigos internos. Mais os tempos están a cambiar, como
dixo Bob Dylan nos sesenta. As surpresas eleitorais son
a cada máis frecuentes. O éxito do BNG foi a última
delas. Falta saber se os novos protagonistas que o povo
agarda estarán á altura das circunstáncias.+ .
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Xavier Vence
'Os novas contratos serán para os traballadores que
despidan, porque non se vai criar máis emprego'
'A reforma laboral é un
xarope e a nosa
economía ten a Sida",
' considera Xavier Vence,
director do Instituto de
Estudos e
Desenvolvimento de
Galiza (IDEGA),
organismo que
anualmente realiza o
informe económico de
Caixa Galicia. Vence é
ademais autor da obra
Capitalismo e emprego
en Galiza (Edicións
Xerais).
Cales son as causas da reforma do mercado de traballo proposta polo governo
español?

Alén dos recortes sociais e dos
"contratos-lixo para mozos menores de 28 anos", estes sindicatos resaltan que o DecretoLei do Governo supón "a legalización das axéncias privadas
de colocación".
A CIG coincide en criticar o recorte social e centra a sua alternativa na criación de emprego , "obxetivo ao que debería
supeditarse toda a política económica". A central nacionalista
aponta que a moderación salarial non vai servir para que se
críen máis empregos e asi lem bra que esta moderación xa se
veu producindo nos últimos
anos sen que os resultados fosen positivos . "A remuneración

A razón confesa, desde hai
meses e mesmo anos, é a de
flexibilizar o mercado de traballo, na medida en que se consideraba que a estrutura laboral
era demasiado ríxida (estábel)
e iso impedía a contratación e
dificultaba o axuste das empresas para axeitarse aos cámbios provocados pola crise ou
polo crecimento. A razón de
fondo é a debilidade do governo que se ve abrigado a aceitar
as posturas da confederación
de empresários e da banca. A
Asociación Española da Banca
pon como condición da redución dos tipos de interese que
o governo flexibilice os postas
de traballo para que eles podan axustar o seu persoal e reducir os custos de explotación.

salarial -lembra a CIG- medrou no periodo 1982-1992 un
7,6% no Estado español, mentres que o promédio na CE foi
do 16 , 7%, en Alemaña do
14,6% , en ltália do 22, 1% e en
Gran Bretaña do 26, 7%, segundo dados da Comisión da CE
no seu informe económico
anual 1991-92".
O número de empregados no
Estado español é mesmo inferior ao de 1970, o paro é o máis
alto da CE (22%), a precarización do emprego acacia, cando
ainda non entrou en vigor a reforma, o 33% . En 1993 perdéronse 757.01 O empregos, segundo o lnquérito de Povoación
Activa. +

A reforma vai parella aoque
sucede noutros países ou
ten características próprias?
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A inseguridade social
A situación que xa se albisca
provoca angúria entre os xóvenes que agardaban un futuro
moi distínto , entre os vellos ,
que consideraban o seu futuro
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As solucións non son iguais,
ademais en Alemaña ou Franza
existen mecanismos de compensac:ión dos que aqui carecemos. E evidente, desde 1992,
que a economía española non é
competitiva e está a perder
mercados. Cal é a causa? Moitos consideramos que a política
monetária de sobrevalorar a peseta non foi axeitada e que ademais non se tomaron en canta
medidas de promoción industrial , agrícola, tecnolóxica e de
promoción exterior, tampouco
foi acertado o proceso de negociación da entrada na CE. Pero
hai outra teoria que é a da patronal, de parte do PSOE e por
suposto do PP, que bota culpa
da escasa competitividade na
falta de flexibilidade e nos fortes
aumentos salaríais. O governo
asume este último diagnóstico,
de modo que España está a optar por un modelo baseado no
traballo eventual e a baixo custo, frente a outros modelos, nos
que se apoian Alemaña ou o
Xapón, que se centran sobretodo na competéncia en base á
diversificación dos produtos e a
maior calidade . Estes países
están a acometer tamén transformacións técnicas e organizativas que lles permiten aumentar a produtividade. Oeste segundo modelo participan, non

' Por moi baixos
que poñan os
salários,
as empresas só
contratarán a máis
xente se teñen a
quen vender"
só os países desenvolvidos, senón mesmo alguns asiáticos,
os famosos catre dragóns, que
compiten, a cada máis, non polos baixos salários (os soldes ali
están a medrar), senón polo
uso de tecnoloxias médias ou
altas e grácias a unha política
comercial moi agresiva. Querse
dicer que o governo español escolleu non a única alternativa,
senón a máis cómoda, facendo
que carreguen os traballadores
cos custos do axuste e da me1lora da produtividade; esquecendo que algunhas das razóns
da falta de competitividade son
achacábeis ás empresas. Tampouco se ten en canta que o
prioritário é modernizar as empresas, pero para iso os tipos
de interese dos créditos tiñan
que estar máis baixos. Unha
parte importante da culpa está,
xa que lago, no sector financeiro e na política monetária.
En España os tipos de interese
están ao dobre dos países europeos.

A reforma en Galiza
Como afectará a reforma ao
mercado laboral galego?
A situación de Galiza é parecida
á do conxunto do Estado, pero
agravada. O mercado de traballo aqui é reducido . En Galiza
hai somente 560.000 asalaria-

'As empresas
non se
modernizan
porque os créditos
custan o doble
que en Europa"

dos. E deles, o 40% teñen contratos temporais. lso é así desde hai anos. No sector privado
apenas hai contratos indefinidos. A reforma aumentará ainda máis os contratos en precário, en práticas, de aprendizaxe,
etc. Rapaces de até 25 anos
cobrarán só o 70% do salário
mínimo, o que ven senda unhas
40.000 pesetas. Pero ademais
hai que ter en canta que para
que isto suceda teñen que aumentar antes os despedimentos
e lago virán estes novas contratos a baixo custo. Por que? Porque non se cria emprego. E non
se vai criar a partir de agora,
posta que o que faltaban non
eran contratos flexíbeis, senón
dinamismo económico e mercado para os produtos.

Pero non se vai absorber logo o excedente laboral do
que se fata na agricultura,
tendo en conta que a porta
da emigración está pechada?
A miña opinión é que non. Xa
habia contratos precários, temporais de tres anos. E isa non
xerou máis emprego. As empresas non van contratar máis traballadores, porque os salários
señan máis baixos, senón porque teñan a quen venderlle os
produtos e iso provoque un aumento de produción e unha necesidade de máis persoal. Nunha época de estancamento da
demanda e de recesión non é
previsibel a criación de emprego. O único que sucederá é que
as empresas que van ben e que
ian contratar de todas maneiras,
agora custaralle menos. Por outra parte, canto menos cobren
os traballadores, menos compran e pior para as empresas.

A crise é tan forte como se
d "?
l.
Si. Vivíronse uns anos de falsa
eufória, pero a estrutura produtiva está nunha situación pésima.
Xa non só vai haber que afrontar a competéncia de Europa,
senón a asiática e americana.
Pero a reforma do mercado laboral non servirá para nada. A
clave está na política industrial,
agrária e fiscal. Unha reforma
que afecta aos traballadores e
que si ten interés é a da administración pública. A administración española non é máis grande que a de outros paises, pero
debe ser máis eficaz.•
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comun1cac1on:
a estrela dos
oitenta
afúndese
•
na cr1se

MANuEL MERA

A comunicación é un dos ramos máis afectados pola reforma do mercado laboral. A
década dos oitenta foi neste
sector de grande expansión,
baseada na modernización
tecnolóxica e tamén no aumento dos cadros de persoal. Galiza viu como se incrementaba o número de emisoras de rádio, mentres Madrid e Barcelona cobraban
os réditos da aparición das
, televisións privadas. Localidades onde antes traballaban dous ou tres xornalistas, a tempo parcial, chegaron a contar con dez ou
quince profisionais da información. Poucos deles entraron a formar parte do cadro
fixo de persoal, pero as es- ,
pectativas criadas foron
enormes. A iso contribuiu a
imaxe social que os meios
de comunicación xeraron
, sobre si mesmos. En 1988
nun instituto de Vigo, o 80º/~
dos alunos respostaron a un
i~quérito que no futuro querian ser xornalistas.
A situación de hoxe en dia
é, sen embargo, de forte retroceso. Rádio Nacional de
España, despois de ter su primido Rádio 4, emisora
que tiña por ámbito a comu' nid.ade galega, pensa agora
retirar os seus informativos
locais. Rádio Popular, con
algunhas potentes emisoras
en G.aliza , caso de Vigo,
Santiago e Lugo , está a
acometer un severo plano
de redución do seu plantel
de traballadores. Antena 3,
cadea que forma parte do
grupo í!l~ltimédia de La Voz
de Ga/1c1a, pode verse abrigada a pechar en polo me' nos duas cidades.

1

1

A ofensiva contra as condicións de vida dos
sectores menos cualificados laboralmente recorre o mundo. Estamos ante unha nova sociedade feita á medida das multinacionais,
do~ especuladores, dos yuppies e profesionais, onde a competéncia é o valor que prima.
Un novo retorno á ldade Média, unha etapa
escura, onde o privado e individual preténdese que estexé3: por riba dos próprios estados.
Este mundo pintase como o único posíbel por
aqueles encumados no poder e en salários
desorbitados que pagamos todos. Chámaselle '.'i~ualdade de oportunidades" á selva compet1t~va, cada vez máis mundializada e individualista. Praos máis débiles, os inadaptados
ou aqueles que .~eñan pouco estómago para
esmagar ao vecino quedan os salários mínimos e .un papel de segundo ou terceiro arde
na soc1edade. Praos parados e marxinados
unha esmol.a, a eventualidade, ou sinxela~
mente dormir nas rúas ou depender dun mísero subsídio nunha pequena aldea.
~s m~didas do governo central nacen desta
f1losof1a, non son conxunturais e teñen ánimo de ~erma~ecer. Son as que se propagan
desde o Xapon, os Estados Unidos e Ale~aña e aceitan mansamente o resto dos pa1se da OCDE. Pero só serviron, até o mom_en~o! para aumentar os desequilíbrios terntor~a1s. e as diferéncias de clase con indepedenc1 a do crecemento económico e do
avance científico-técnico.

O modelo económico que se propón é sinxelo. Para sai~ .da recesións económica hai que
exportar mais. P~r~, resulta evidente que o
mundo ten unha limitada capacidade de compra e que ésta reside nos países membros
da OCDE, fundamentalmente. Polo tanto a
competéncia vaise dar entre eles. Doutra
banda, .º aumento da competividade mediante -~ ba1xa de salários nun país será seguida
ax1~a por ~n movimento semellante nos dema1s, perdendose así a ventaxe inicial. Asem~de, o cre~emento económico de certos
paise~ de Asia (os dragóns e China) e América ~~tma (Chile e México) basado nos baixos
salarios, ou na privación dos dereitos sociais
e laborais, e nas exportacións cara á OCDE
p~rderá pe~o a medida que baixe o nivel d~
vida n~s p~1ses ricos, recuperen estes o mercad_o_ interior (por mor da caída interna dos
salarios) e ~er~an capacidade de consumo.
As consecuencias, a curto prazo, céntranse
n~ _
aumento do paro e das desigualdades soc1a1s en todo o mundo, provocando un crece~ento das mobilizacións sociais. Pero a méd10 e longo prazo, que pode pasar?
Produ?irase un maior control da economía incada país en concreto, polas
multinac1ona1s e os grandes centros financeiros. <?.s Estados Uni~os ª?~ntu~rán o seu pes? militar e c~ntrolaran ma1s a información de
ai a postura librecambista de Clinton e o enfrentamento sobre os meios audiovisuais entre. Fráncia e USA no seo do GATT. Esta
mat~r homoxenización vai permitir que distintas are~? do planeta se especialicen en certas
produc1~n~, beneficiadas unhas palas súas
caractenst1cas naturais e a súa capacidade
de pro?~ción ~asiva, e outras polo avance
tecno~ox1co e industrial. O esquema parece
at~act1vo. Aparentemente o desenvolvimento
vais e estender até os confí ns do planeta. Pero ~n proceso deste estilo non ten en canta
re~hda?es sociais, nen culturais, nen sabe de
sohdariedades ou de desenvolvimentos autocen~rado.s. O único que valora é a rentabilidade 1med1~ta., :ra~pouco vai permitir que aumente_n s1grnf1cat1vamente os baixos salários
de Chile ou Marrocos, pero sí vai tirar á baixa
os .de E~ropa Occidental, Xapón e Estados
u~~dos, 1mpo_ñéndose diferéncias cada vez
m,ais. pronunciadas, tal como demostra a tendencia actual do próprio Estado español.
tern~c1o~al, ~de

A Televisión e Rádio Galegas, praticamente os únicos
centros que, polo seu carácter público, cantan cun plantel amplo de empregados fixos, poden pór en prátíca un
plano de redución de persoal. A razón principal é a privatización de programas
que se ven acometendo
desde hai anos.
Os editores de xornais están á espera das novas leis
laborais para flexibilizar
ainda máis o seu plantel de
profisionais. Rotación de
traballadores, contratos
mercantis que abrigan ao
e""!pr~gado a pagar a sua
propria seguridade social
como autónomo, etc., son
a~gunhas das fórmulas prev1 stas. A modernización
tecnolóxica, que situa aos
periódicos galegos a unha
altura comparábel aos de
Estados Unidos ou Franza
non serviu contado par~
consolidar o futuro das empresas, nen para evitar que
o persoal teña que cumprir
horários de dez e doce horas diárias. +

A REFORMA DO EfyIPREGO NUN NOVO CADRO
POLITICO GLOBAL

1
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GAUZANOACTUALCONTEXTO
~~ste modelo "moderno e aberto", as rex1ons naturais pequenas (por exemplo Galiza, Bretañc: ou Porto. Rico) non contan, porque non tenen capac1dade de produción cara un mercado amplo, pero tampouco países extensos que carecen de capacidade de
compra ou matérias primas estratéxicas (co-

-----------O

poden contribuir nestas tarefas (por exem~lo, a FPG, que coincide diariamente cos mi~1tant~s _do BNG na loita social e no marco
1deolox1co e aqueles sectores de UG que
cuestionan a alianza con EU).

aumento da
competitividade mediante
NOVO PAPEL DOS SINDICATOS
a baixa de salários nun
qs sindicatos irnos contar máis nesta etapa,
país será seguida axiña
din? uns, o~tros pensan que menos. Os pripor un movimento
me1ros esgrimen que ante tanta desigualdade
so~1al e retroceso nos dereitos laborais e sindisemellante nos demais.
ca1s, as centrais de clase vanse converter en
mo grande parte da África subsahariana).

O gover!1o afirma que, ante todo , hai que
consegu!r crecemento económico para logo
po~er criar emprego e distribuir riqueza. Pero, 1sto. pode resultar unha grande mentira se
non existe un critério social e solidário do crecemento económico, tal e como se demostrou ne:> Estado Español na última década: os
asalari~~os perderon 1O pontos na renda global, n:ialla mantero mesmo peso numérico
respe1to do total ocupado. Por non tomar os
caso~ de Chile e Arxentina onde o crecemento _v~1 aparellado á desaparición das clases
medias e á marxinación de amplos sectores.
Galiza, vai pintar ainda menos neste mundo
de película americana, se o mundo se dobrega ante os intereses dos monopólios. Así o entenderon tamén os indios de Chiapas os quechuas de Perú, e tantos e tantos outr;s pavos
aos que se marxina e deixa como reservas
Por iso a loita contra as medidas laborais d~
PS<?E apoiadas por Fraga, non é unha batalla
e~tnc~~mente sindical. Debe dar lugar a reivind1cac1on dun modelo económico distinto cunha finalidade política e social clara.
'
~ ~esde a idea de que o mundo está máis pró~1m_o, p~ro o respeto ás distintas culturas e
etrnc~s e fundamental, así como que a loita

poi~ igualdad~ d~ oportunidades, a proteción
social e a sohdandade son un principio básico, os galegas debemos seguir aportando o
n~s grau de ~rea. Pero cunha maior vinculac1on c~ exterior,~ un maior énfase no proxecto social e poht1co .. O nacio~alismo galego,
de esq~er~a_Por onxe e reahdade social, ten
que sair _diariamente ao debate público para
conseguir un Estado próprio e solidário, dentro da UE (que é o escenário actual. En caso
de rac~a~ a UE poderíase facer unha propos!a distinta, que desde a loita política fose
po.s1bel). Mesmo recoñecendo o novo conce1to que debe ter hoxe a soberania nacional, no marco político actual esta proposta
no causa extrañeza na sociedade; pero sí
demostra a vontade clara de que Galiza pinte algo na construción do mundo e poda defender mellar os seus intereses.

O BN~, ten h~xe un peso importante, é unha
fc:>rza ~ que miramos todos, os que militan e
s1mpat1zan.', e mes~o aqueles que apoiaron
outras opc1ons nac1o~alistas ou son independe,ntes. O seu crec1mento e consolidación
ate conv~rterse en hexemónico depende de
que_ contmue e profundice a súa relación coa
soc1edade, que se molle polos máis desamparados, nas institucións ... , pero tamén na
rua, convocando mobilizacións por aqueles
temas qu~ preocupan á sociedade galega.
Pero tam~n fortalecéndose organicamente
con colectivos e partidos nacionalistas que

-----------Resulta fundamental a
clarificación do modelo
social e económico e a
unidade con aquelas
forzas políticas que
defendan proxectos
semellantes.

pr~tagonistas de primeiro arde. Os segundos
co1dan que ante unha sociedade fracionada
(asalariados fixos, eve~tuais, a tempo parcial,
con contrato d~ apre~d1zaxe ou individual, parados, etc.) o sind1cahsmo vai perder peso. En!en?~ q~e o si.ndicalismo pode perder peso e
inc1denc1a social se non se enfrenta a estas
novas ~edidas, se n~n se prepara para unha
longa lo1ta, se non da a batalla ideolóxica co
po~er, e se non clarifica ouxectivos evitando
de1xarse arrastrar dentro do mesmo sindicato
por ~queles colectivos máis gremialistas. Non
po~ 1so debe deixar de manter a loita reivindicativa concreta, pero ésta no novo marco ten
un papel menor e vai inevitabelmente unida á
r~ó.n política; Esta visión "politizada" da loita
s1nd1cal non e necesário que seña divulgada
desde as centrais, a própria patronal e o Governo van politizar os conflictos ... porque a loita de clases está ao roxo vivo. Asemade a patronal e o governo en épocas de bonanz~ econó~ica están dispostas a ceder ventaxas máis
rap1damente ca hoxe, o que resta posibilidades as políticas reformistas.

Est~s consideracións son máis evidentes en
G~hza. N~ ~~bxetivo porque os proxectos de

Le1 de Ele1c1ons Sindicais e a reforma do Est~!uto dos :rraballadores respeito da negociac10~ ~olect1va teñen un fin centralizador e espanohsté3:. ~o obxetivo, porque hai unha políti-

ca econom1ca que marxina a Galiza, aumentando o ~esemprego, e ampliando os sectores con nivel de vida máis baixo. Ademais do
traballo reivindicativo, resulta fundamental a
clarificación do modelo social e económico e
a unidade con aquelas forzas sociais e políti~as que defendan proxectos semellantes. Por
1so compre hoxe un sindicalismo que desde o
pro~_ecto global vencelle o concreto, dando
1lus1on de superación a cada colectivo e per~ºª: ~n hoxe, _non podemos esquecelo, que
e ?1st1~to a va1 tres anos, xa que sucederon
fe1to~ _importantes e as situacións estanse
prec1p1tando. Que éstes dean a razón aos
monopólios ou a unha sociedade máis xusta
e respetuosa coas distintas culturas e pavos,
depende de cada un deses povos, étnias e
clases explotadas ... pero fundamentalmente
de todos en conxunto.
Desde a caída do Muro abriuse á luz un
m~~do máis inxusto, ainda que poda ser
ma1s avanzado tecnicamente porque non
quedo~ .unha forza de importáncia económi~a e militar frente ao capitalismo. Un capitalismo que como agora se demostra é sempre
cruel, haxa ou non inimigos a bater. A forza
que pare hoxe ao capitalismo só pode ser, e
debe ser, a suma desa maioria de descontentos e terá. por tanto múltiples cabezas, pero un ~bxect1vo comun. lsto daralle un carácter ma1s plural, menos sectário e máis achegado á realidade, evitando os erros cometidos noutras experiéncias. Permanecer qued?•. ou pensar que o capitalismo e os monopo.11~s. son invencíbeis, é unha trampa e un
suic1d10. O medre ~a esquerda en Europa do
Le,s~e. os acontec1mentos de Chiapas, Somaha e o Golfo, o bombardeo do Parlamento
en Moscova, etc. deixaron cativos ou superados os, erras políticos da esquerda real,
p~ro ~~men demostraron a hipocresia e as lim1tac1ons da socialdemocrácia.
Neste marco dase a Folga do 27 de Xaneiro
e as sucesivas movilizacións e loitas en Galiza. Loitas que poden frear a este Governo
que mesm<;> poden arrincar concesións, per~
que nece~.1tan de cár;1bios máis profundos
par~ r:nod1f1car os designios do moderno imperialismo.+
MAl\LEL MrnA

é o Secretário Xeral da INTG-CIG
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Moitos médicos non respeitan a confidencialidade do resultado

Algunhas empresas realizan a proba da Sida
sen autorización dos empregados
A lexislación española esixe das empresas
que pidan a autorización dos empregados
para sometelos á proba da Sida. Tamén
existe unha disposición legal que abriga aos
médicos a manter a
confidencialidade do
resultado das probas
médicas. Pero sospeitas
fundadas indican que
certas empresas están a

realizar probas da Sida sen consultar aos
seus traballadores. De posuir algun deles a
enfermidade, o despido adoita a ser
inmediato, ainda que as razóns que se

alegan son variadas e case nunca
mencionan a enfermidade. Esta prática
contradi as indicacións oficiais; unha
publicación da Xunta sinalaba recentemente
que "nunca van estar
xustificadas
sanitariamente posturas
de illamento e
marxinación
a respeito da Sida".

• VIKI COSTAS

Alguns médicos tampoco parecen respetar a súa abriga ética.
Cómo se explica senon que várias persoas fosen despedidas
do seu traballo polo feito de ter
anticorpos da enfermidade? o
temor ao contáxio, a ignoráncia
ou simplesmente a vinganza
contra unha persoa que non
resposta as características normais, tan que este tipo de actitudes se extendan cada vez
máis. É o caso de R.P.R., unha
rapaza ourensán expulsada do
seu traballo por dar positivo na
proba da Sida ou de A.G.I outra muller que teme dicerlle aos
médicos que é seropositiva para que non a traten coma unha
leprosa.

"Ninguén
está libre de pillala"
Ten casi trinta anos. Cando comezou a talarse da Sida nunca
pensou que un dia ela se contaría entre as vítimas. "Ao princípio, a enfermidade vinculábase
aos homosexuais, hemofílicos
ou heroinómanos. Aínda lembro
aquela teoría das tres H. Supoño que a información neste pais
e demasiado sesgada. Non hai
campañas de información entre
a xente nova para animala a
que se faga a proba. Neste momento, ninguén esta libre de pillala e contaxiala. A única forma
de saber que un está libre é facendo a análise".
R.P.R., unhas siglas que non se
corresponden co seu nome real,
nasceu en ourense, pero desde
os cinco anos vive en Madrid.
Descobriu que era seropositiva
a través dunha análise da empresa para o que non dera autorización. Presentáronlle a carta
de que non lle renovaban o contrato á semana de facerlle as
probas médicas, sen sequera
comunicarlle que posuia anticorpos da enfermidade. "Ao día seguinte o médico da empresa,
chamoume e díxomo así, sen
anestesia. Eu quedei pampa.

A enfermidade é un motivo de discriminación máis en tempos de crise.

Pergunteille si tiña algo que ver
coa miña non renovación e respostoume que el era semente o
médico. Volvin perguntarlle se a
dirección da empresa sabía algo, e botoume do despacho todo alporizado".
No primeiro momento pensou
levar o caso aos tribunais, pero
o seu próprio avogado lle quitou a idea da cabeza. "Díxome
que a empresa era demasiado
forte e que poderian alegar calquer outro motivo, que probabelmente o único que sacaria
en limpo seria unha moi má publicidade e que todo o mundo,
a partir dese momento me considerase unha sidosa".
R.P.R. fara tentada uns meses
antes por outra empresa do ramo que lle oferecia un mellar
pasto e máis diñeiro. "Presenteime alí e o director dixo que agora as causas cambiaran, porque
a crise tamén lles afectaba a
eles. Que simplesmente non podían contratarme, porque non estaban en condicións económicas
de aumentar o plantel de persoa I". Poucos meses despois,
R.P.R. soubo que a devandita
empresa contratara a outra persoa para o posta que lle oferecera. "O que me pergunto é: todo
isto e froito dunha paranoia persoal ou é posibel que a información sobre o meu estado físico

'Volvin perguntarlle
se a dirección
da empresa sabia
algo, e botoume
do despacho
todo alporizado'

TERESA HURTEAU

vida que me queda. Asi, decidin
encarar o futuro con optimismo,
e resulta". Nas últimas análises
que lle realizaron hai aproximadamente un mes, R.P.R. daba
un elevado índice de defensas
no seu sistema inmunolóxico, un
dos baremos que se analizan para detectar se un seropositivo pode ou non desenrolar a enfermidade en breve prazo de tempo".

Autorización expresa

rompera os límites da miña própria empresa? Faise isto con relativa frecuéncia. É que os seropositivos estamos nunha lista negra empresarial que circula sen
pudor algún dunha a outra firma?" Conscente de que non podía facer nada e disposta a loitar
contra a enfermidade, decideu
retirarse a vivir ao campo. Nestes momentos traballa nun proxecto de recuperación dunha aldea abandonada. "Sei de boa
tinta que unha das causas que
levan a padecer a enfermidade
antes de tempo e non esquecerse dela, non facer vida norma
non botarlle valentía ao asunto.
Eu non estou disposta a renunciar ao pouco o muito tempo de

Honórío Collado, xefe de prevención de La Fraternidad en
Vigo, unha das empresas que
se adícan a facer análises, canta que cando unha empresa pide que se lle faga a proba da Sida a un empregado, solicitan do
mesmo unha autorización por
escrito na que se faga constar
que o empregado está conforme. "Esta é unha norma xeral,
que todas as empresas deben
cumprir e que se cumpre a pe
feito na nosa casa. Pero eu non
podo falar do comportamento
das empresas e dos laboratórios particulares ". Unha vez realizadas, envianse nun sobre
pechado no que se fai constar o
membrete de confidencial. "Se
atopamos que un empregado
ten a sida ou calquera outra enfermidade que o incapacita para
o traballo, no naso informe para
a empresa dise, apto ou non apto, pero non se explica o moti-

vo". O sobre remítese ao comité
de empresa ou o servizo médico
da mesma. O servizo médico da
empresa ten a mesma abriga ca
nós de manter esa confidencialidade, pero nós non podemos
velar polo comportamento de todos os médicos de empresa".
Contado, Honório Collado pensa que cando unha empresa fai
a proba da Sida os empregados
é porque quere coñecer os resultados. "Eu son da opinión de
que unha empresa debe saber
se un empregado ten ou non a
Sida, ou é seropositivo. Tamén
penso, e que conste que son
opinións moi personais, que ese
empregado non debe ser discriminado por esa razón". Honório
Collado insiste en que a Sida
non se contáxia no ámbito de
traballo, sempre que se tomen
as debidas precaucións. "Depende de que traballo se trate,
pero a estas alturas coido que
todos sabemos como se contaxia e os poucos riscos que hai
no ámbito laboral".
Carmen Avendaño, presidenta
de Erguete,afirma ter "fundadas
sospeitas de que hai moitas empresas que están a facer a proba da Sida, sen autorización dos
empregados, e que esa información circula dunhas a outras, sen
o menor recato". Este comportamento prodúcese tanto nas empresas públicas coma privadas,
segundo a presidenta do grupo
de nais unidas contra a droga.
Carmen Avendaño tamén canta
casos de persoas as que tentaron botar do seu traballo ao coñ e ce r que tiñan a Sida. Por
mar)ter o anonimato e non dar
detalles que poderian conducir a
unha identificación das mesmas,
pretere gardar siléncio. Pero a
sua opinión é contudente: "O
que está claro é que coa crise
que ternos enriba, nengunha
empresa vai querer contratar un
seropositivo se pode botar mán
dunha persoa non infectada. E
triste pero é así. Por iso, eu recomendo a toda as persoas que
o saiban que o garden no máis
absoluto dos secretos".+

DIAS
XOSÉ LOIS

•O concello
de Ourense non
terá que
indemnizar ao
Banco Pastor
O fiscal xefe da Audiéncia de
Ourense, Alfonso Vez Pazos,
recuou na intención do seu
antecesor, Ramón García
Malvar, de facer ao Concello de
Ourense responsábel civil
subsidiário pala estafa de 423
millóns de pesetas no caso da
recadación municipal. Daquela,
Alfonso Vez responsabilizou do
pagamento unicamente aos
tres procesados, Xosé Manuel
Salgado Llaves, ex recadador
municipal de Ourense; Luis
Quintas Gallego e Xosé Luis
Gago Prada, respeitivamente
ex director e ex interventor
dunha sucursal do Banco
Pastor en Ourense. O novo
ponto de vista do fiscal non
supón que o xuiz vaia fallar no
sentido de exculpar ao
Concello de Ourense, pero
situa noutra perspectiva a
acusación pública.
O principal procesado, Salgado
Llaves, está acusado dun delito
de falsidade en documento
público, en concurso ideal
doutro con estafa, máis un
delito de malversación de
caudais públicos e apropriación
indebida. Por todo isto o fiscal
pede para el penas por un valor
de 25 anos de prisión. Salgado
Llaves, co apoio dos outros
dous encausados, deixou un
burato de 423 millóns de
pesetas nunha sucursal do
Pastor en Ourense. Tras a
nova posición que manifestou o
fiscal o xuízo quedou
interrompido até o Mércores 19
de Xaneiro.+

•AOJAN toma
partido por Croácia

• Convergencia
divórciase de Unió

A OTAN decidiu amenazar
ás forzas sérbias que
combaten en Bósnia para
que retiren o cerco sobre as
cidades de Tuzla e
Srebrenica, asegurando que
botará man da forza militar .
para que se cumpran os seus
obxectivos. Sobre os sítios
estabelecidos polos croatas
sobre várias cidades bósnias
non houbo pronunciamento
da Alianza Atlántica.

A posición verbo da reforma do Senado
éstá a piques de provocar unha ruptura no
seo da coalición CiU. O sócio democristiá,
Unió Democrática de Catalunya, comunicou a Convergencia que votará en contra
da reforma por considerala insuficiente en
matéria lingüística. CDC votará a favor
para cumprir os compromisos asinados co
PSOE e xa convocou unha reunión da
sua direción para estudar o divórcio.+

Coa declaración da OTAN
reafírmase a posición
alemana, que apoia militar e
economicamente a Croácia,
un Estado que forma parte
dos planos de expansión de
Alemaña, que teria, coa
anexión de grande parte de
Bósnia, un ha ampla saída
ao Mediterráneo. Sérbia
aparece como gran
responsábel da crise da ex
lugoslávia e Bósnia non
figura no mapa.•

• UGT recoñece que
non controlou aos

xestores da PSV

órgao composto por 171
persoas e eleito meiante
procedimentos de
representación indireita, que
facilitan que sexa copado por
baróns ieltsinistas do poder
provincial.•

• Mário Conde
recoñece o buraco
de Banesto
lmplicitamente Mário Conde
recoñeceu, na sua
comparecéncia pública do
Martes 11, a existéncia dun
buraco de 300.000 millóns de
pesetas no banco que el
presidia. lso non impediu ao
banqueiro de Banesto tratar de
exculparse mediante a
afirmación de que o banco tiña

problemas, pero que non era
necesária a intervención porque
habia un plano de viabilidade
que garantia a sua pervivéncia.
As palabras de Conde foron
xustificadas pola maioria dos
grupos políticos, sociais e
económicos, no sentido de que
entendían que é léxica a sua
atitude, ainda que careza de
fundamentos na sua afirmación.
Por outra banda, un dos apoios
que esgrimía Conde para
recorrerá intervención do
Banco de España, a suposta
defensa por parte da Banca JP.
Margan, accionista da entidade,
viuse abaixo xa que
responsábeis do banco norteamericano aseguraron que
apoian tanto a intervención
coma o plano de saneamento
elaborado polo Banco de
España.+

Nicolás Redondo, recoñeceu
que o seu sindicato cometeu
o erro de non exercer un
control rigoroso sobre os
xestores da Promotora Social
de Vivencias, vencellada á
UGT. Esta ligazón tamén foi
considerada por Redondo
como un erro cometido pola
sua central. A falta de control
impediu ao sindicato
socialista evitar a
descapitalización que a
piques estivo de rematar en
quebra, de non ser pola
intervención do Governo e a
xestión de novos cretos
hipotecários. •

• Irlanda censuraba
ao IRA e ao Sinn Féin
Durante 18 anos, unha lei da
República de Irlanda impediu
a difusión na rádio e a
televisión de informacións
relacionadas co IRA eco
Sinn Féin. A norma foi
anulada polo governo e as
organizacións de liberación
nacional volverán ter
releváncia a partir do dia 19. •

•Os ieltsin•stas
tentaron
amordazar
ao novo
Parlamento ruso

O XL VI cabodano de Castelao unicamente mereceu unha misa no Panteón de Galegas Ilustres e seniles actos nos monolitos situados en Rianxo, a sua vila natal , e
Ribeira. Non houbo nengun acto oficial
convocado polo Parlamento nen pala
Xunta, o que levou ao BNG a denunciar a
frialdade das institucións neste dia. +

• Masacre de cen
reclusos en Venezuela
A masificación do cárcere de Sanabeta,
en Venezuela, provocou que un incénd io
iniciado por causa dun motin, o Domingo
2 de Xaneiro , rematara coa vida de cen
reclusos internados no seu interior. A prisión estaba deseñada para 800 presos ,
pero habia 3.000. A explosión do motin ,
o lume, e negativa das autoridades e da
Guarda Nacional a liberar aos presos
provocou o desastre. +

• A COTOP anúncia
a contratación de
obras xa realizadas
Duas das cinco obras a realizar no Concello de Verin que foron anunciadas o
pasado 18 de Decembro pola COTOP
xa foron realizadas , segundo informa
Xoán Carlos Silva . As obras son a pista
polideportiva e a sua pavimentación e a
acéquia de Tamaguelos e fixéronse durante a campaña das pasadas eleicións
autonómicas. Ambas carecian da abrigada licéncia municipal.
Con efeito, segundo comprobación do
BNG , a COTOP enviou un primeiro escrito ao concello con data do 27 de Outubro,
notificando a relación de obras a executar. A cópia dos proxectos solicitados chegou a Verin o 14 de Decembro e o permiso da Comisión do Governo tomouse o
dia 15, ou sexa dous meses de estar rematados os traballos en Tamaguelos . •

• A lgrexa discrimina

aos homosexuais pero
non Hes deixa apostatar

Os deputados ieltsinistas, en
minoria na Duma [Parlamento]
de Rúsia, tentaron evitar,
mediante o boicot, que un
deputado comunista eleito nas
listas do Partido Liberal
Democrático, Georgui Lukava,
presidira a mesa de idade no
proceso de constitución do
Parlamento e de eleición do
Presidente do mesmo. Pero a
tentativa non fructificou porque
as forzas herdeiras do PCUS, o
Partido Comunista, o Partido
Agrário e o PLD de Zhirinovski,
impediron o boicot.
Porén, o papel da Duma,
cámara baixa con 444
deputados, poderia non ser
relevante na vindeira lexislatura.
Asi o pretende Boris leltsin, que
prefire apoiarse na Consello da
Federación para governar. O
Consello da Federación é un

• Discreto cabodano
de Castelao

Despois de que a Congregación para a
Doutrina da Fe da lgrexa Católica considerara, en Xullo do 92, lícita a discriminación das persoas que realizan práticas
homosexuais, os colectivos homosexuais
comezaron unha campaña de promoción
da apostasia, para que todos aqueles que
desexen sair da lgrexa, pala razón que
far, fixeran formalmente a petición diante
dos seus respeitivos bispados. Pero a
lgrexa está a pór obstáculos para evitar
que se leve adiante esta medida.

• Proibido o galego no Senado 364 dias ao ano
Coa reforma do regulamento do Senado, a cámara alta española, e a sua conversión en cámara
das autonomias, o galego continuará a estar alonxado da Cámara Alta. Só un dia ao ano os senadores galegas poderán facer uso do noso idioma. Os outros idiomas estatais distintos do español tamén verán limitado o seu uso a unha ocasión anual. Os governos catalán e basca xa protestaron por considerar moi cativa a posibilidade de uso dos seus idiomas nacionais, pala contra
a Xunta ven de monstrar acordo coa nova medida.+
· . . ' \ , -·

Os homosexuais veñen de denunciar que
en várias comunidades autónomas proíbeselles a donación de sangue. Tamén
esixirán que se aclare o porqué nos temários ás oposicións a pedagogos da Xunta
se trataba á homosexualidade como desviación e enfermidade curábel. •
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AINDUSTRIALIZACIÓN DA BEIRAMAR
Puerto Real recusa un proxecto análogo porque compromete pesca, turismo e seguridade

Petrovigo seria a primeira central de combustíbeis
instalada iiunha ria con grande actividade biolóxica
Os informes de impacto cóbranse despois de presentados". Darrosa reclama a opinión dos técnicos da Universidade de Vigo e
nega que o volume previsíbel de
trasvases de Petrovigo, con
92.000 metros cúbicos de capacidade, se poda comparar ao de
CLH (a anterga estación portuária de Campsa) con só 12.000
metros cúbicos, como pretende
Manuel Rodríguez.

• G. LUCA DE TENA

Mentres a Autoridade
Portuária de Vigo
procura simplificar
trámites para a
instalación de Petrovigo,
á que ven de conceder
licéncia, a baixura, os
bateeiros e asociacións
veciñais e políticas
aumentan as protestas
contra o proxecto, que
consideran incompatíbel
coa pesca, os cultivos
mariños e a
concentración urbana.
Petrovigo seria, de feito,
a primeira estación de
suministro de
combustíbeis de todo o
litoral europeu que se
instalase nunha ria de
grande actividade
biolóxica como a de
Vigo.
Cando ainda faltan por completar estudos de impacto ambiental independentes sobre o proxecto de Petrovigo, representantes das instáncias reunidas
na Plataforma para a Defensa
da Ria-Cíes, sinalan que nen
unha soia das 519 instalacións
que os promotores alegan que
funcionan en todo o litoral europe u, conviven con áreas de
pesca e cultivos mariños.

Unha de duas
No mes de Maio do ano pasado,
ao presentar públicamente a
empresa, os promotores de Petrovigo alegaron a prol do seu
proxecto que o sesenta por cento dos tránsitos comerciais da
Ria de Vigo xa non pertencian á
pesca. Con esta afirmación procuraban reforzar a liña argumental de que as rias podían consagrarse á pesca e o marisqueo
ou á indústria, pero non ás duas
actividades ao mesmo tempo.
O presidente da Asociación de
Veciños de Bauzas, Xosé Darrosa denunciou dous meses
máis tarde a alegación de que a
Ria estaba bíolóxicamente morta, expresada nun estudo bioló-

No entanto, Adolfo Etchemendi,
directivo da Plataforma Anti-Terminal Petrolífera de la Cabezuela, en Puerto Real (Cádiz) indicou en conversa coa redacción
de A Nosa Terra que tanto o
concello de Puerto Real como
pescadores, empresários de
acuicultura, turismo, promotores
de urbanizacións da beiramar e
asociacións de veciños de toda
a abra de Cadiz estaban en pé
de guerra contra o proxecto da
empresa neerlandesa Van Ommeren. "Pretenden ocupar dezaoito hectáreas no mellar lugar
-~ da baia para creaern dezaito
~ postas de traballo". Etchemendi
. a: comenta que a estación de La
<(
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~: _ _ ____, ·~ Cabezuela, análoga en investimento e capacidade á de PetroA avaliación de impacto ambiental da L/oyd's di que podería darse un accidente ao ano, semellante ao do Aegean Sea nos
vigo, pretende fornecer bunkeraccesos de Petrovigo.
oil, combustíbel especial para
barcos, máis pesado e tóxico ca
Uxío Labarta, director
xico que Petrovigo preo gas-oil e sometido a durísmas
do Instituto de lnvestisentara a exposición.
'Se
non
vai
ser
daniña,
que
regulacións ante-contaminantes
gacións Mariñas de ViEste documento desago- que Petrovigo susno resto dos partos continentais.
pareceu inexplicabelPetrovígo subscreba unha
criba unha póliza de
CC.00 manifestouse contra a
mente da Xunta do
póliza de vinte mil millóns de
vinte mil millóns de peempresa por considerar que
Porto onde estaba en
destruiría máis postas de trabasetas para defender a
prazo de exame públipesetas para defender a Ria'
llo dos que prometía criar.
Ria de calquer accidenca. Darrosa invoca a
te ou contaminación.
testemuña de outras
afirma
Uxio
Labarta
Con todo, o pleno da Xunta do
Se non hai risco, como
duas persoas que leron
Porto e Ria de Vigo está disposto
aseguran, non terán
o documento. O presia acelerar ao máximo o proceso
problema nengun en
dente do estaleiro en
administrativo para instalar a
contratar ese seguro".
regulación Polyships e
Area de Servício Marítima no reLabarta asegura que
promotor de Petrovigo,
cheo de Bauzas. Mentres o Connon ten competéncia
Manuel Rodríguez, necello de Vigo, Pesca e Ambiente
para xulgar o alcance
gou a existéncia de tal
reclaman novas informes, a Audo proxecto de Petroviestudo.
toridade Portuária considera que,
go, pero coida que hai
dacordo coa nova Lei de Portos
que protexer as activiBaixo os auspícios do
do Estado, os trámites legais redades de baixura e maConselleiro de Pesca,
mataron coa concesion acordada
risqueo da Ria que prono mes de Setembro
a empresa a fin de ano e, sen
ducen anualmente cincelebrouse en Vigo uncontradecir leí nengunha, ostraco mil millóns de renda
ha reunión dos directiballos de instalación poderian coe dan traballo a máis
vos de Petrovigo con
mezar de contado.
de dez mil persoas".
representantes das con(j)
trarias da Ria e dos ba<(
O Alcalde de Vigo, que renegara
O presidente da Asoteiros. Nesta ocasión, e
fil....J
de Petrovigo hai sete meses,
ciación de Veciños da
despois da polémica leapraza o pleno solicitado pola
Vila de Bauzas e direcvantada pala afirmación
oº
X
oposición e os veciños de Bauz
tivo de Cíes, Xosé Dade que a Ria estaba
<(
zas para estudar o proxecto. Unrrosa descalifica os inbiolóxicamente morta,
ha vez aprobado o Plan Especial
formes de impacto ambiental da
os promotores da estación de
Petrovigo non seria daniña para
do Porto, actualmente en redacconsultora madrileña Ecoconsult
combustíbeis de Bouzas coma pesca e os cultivos mariños.
ción, a alcaldía pretende concee da aseguradora Lloyd's. "Son
prometeron aficadamente a sua
der a licéncia á Petrovigo. •
traballos pagados por Petrovigo.
palabra de que a actividade de
"Se non vai ser dañina -sinala
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Apresentadas 25.000 sinaturas de respaldo á iniciativa popular

Os sindicatos agrários queren un grupo lácteo
que transforme o 50% de produción galega
• XAVIER LÓPEZ

A Xunta Eleitoral de
Galicia está a comprobar
a veracidad e das 25. 000
sinaturas entregadas
pala comisión que
promove a criación dun
grupo empresarial lácteo
galega, con capacidade
para recoller, transformar
e comercializar preto de
un millón de toneladas
ao ano, o 50% da
produción galega. A
proposta é respaldada
pola totalidade dos
sindicatos.
Representantes da comisión
que promove a criación dun
Grupo Empresarial Lácteo Galego de carácter semipúblico, en-

que se barallan sobre a produción real
actual, entre
1.800.000 e dous
millóns de toneladas de leite ao ano,
o grupo lácteo galega deberia procesar
ao redor dun millón
de toneladas.

tregaron o luns na
secretaria da Xunta
Electoral 25.000 sinaturas de respaldo
para que a correspondente proposición de lei poida
tramitarse na Cámara.
A comisión, respaldada por todos os
sindicatos galegas,
catro agrários e tres
de clase, recolleu
en tres meses
30.000 adesións
doutros tantos cidadáns galegas, que quedaron en
25.000 ao descartar a persoas
non censadas debidamente. Só
o Sindicato Labrego Galega conseg uiu 17.0000 sinaturas, das
que 15.700 resultaron válidas. A
lei esixe un mínimo de 15.000 sinaturas para poder exercer a iniciativa lexislativa popular diante
do Parlamento galega.
A portavoz da comisión promotora, Lídia Senra, tamén porta-

Negociar
con Larsa

voz e dirixente do Sindicato Labrego Galega, explicou que a
iniciativa lexislativa popular ten
como obxectivo que se constitua en Galicia un grupo empresarial de capital mixto aportado
na sua maioría pota Xunta e que
teña capacidade suficiente para
recoller, transformar e comercializar máis do 50 por cento da
produción láctera do país.
Tendo en canta as estimacións

Como propostas
concretas , os impulsores desta iniA. 1GLES1As
ciativa lexislativa
popular promoven que a Xunta
de Galícia negócie cos co-proprietários de LARSA para recuperar a empresa, en mans de capital francés, e o seu mercado. A
administración galega xa canta
con 11 por cento das accións
desta sociedad e.
Do mesmo xeito, a proposta
avoga por emprender negociacións con Lactária Española para integrar no futuro grupo a

r------------~----------------------------------------------------------------------------------------,

O buraco de Banesto e as cuotas do leite
O Sindicato Labrego Galega valora positivamente que todos os
grupos políticos con representación parlamentária estiveran de
acordo no rexeitamente da superataxa pala produción de leite,
segundo se puxo de manifesto
nas resolucións aprobadas na
última reunión da comisión e
Agricultura. Cousa distinta é, ao
seu xuizo, a política de cuotas,

"que nós non compartimos de
nengunha maneira e contra a
que loitamos mesmo en Europa,
a través da Coordenadora Labrega Europea", dixo Lídia Senra, portavoz do sindicato, e engadiu que "estamos e estaremos
sempre en contra da conceición
do trabal lo coma un delito".
Lidia Senra estimou "alucinan-

te" que os responsábeis de
Banesto teñan un burato de
500.0-00 millóns de pesetas
"sen que ninguén diga nada e
que a nós tenten multamos
por superar a f!losofia das
cuotas lácteas. E tremendo",
opinou.
Lídia Senra tamén se amosou
escéptica a respeito do acor-

do parlamentário para a elaboración dun plan de apoio á
restruturación do sector lácteo, documento do que di que
cabe esperar pouco se a Xunta mantén as suas directrices ,
"que na última xuntanza con
nós apontaban a cerrar
60.000 explotacións, o que
suporia a desaparición de cen
mil empregos". +

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

COM PLESA, de Lugo. Tamén
se promove abrir as portas cara
á integración preferente de cooperativas leiteiras que o desexen, empresas participadas por
cooperativas e agrupacións de
gandeiros e labregos da Galiza.
A Xunta respaldou económicamente -con 200 millóns-, hai
poucos meses , unha iniciativa
para impulsar unha indústria leiteira importante, a partir de Leyma. Daquela díxose desde o
Governo galega que estaba xa
constituido o grupo lácteo , pero
a aposta é moi insuficiente a xuizo de lídia Senra: "Para nós o
grupo lácteo galega non existe.
Hai unha operación feita por unh a empresa privada que ten
apoio financeiro da Xunta, como
outras moitas, e non ternos nada
en contra diso. Pero para nós o
grupo leiteiro galego debe ter capacidade para transformar e comercializar máis do 50 por cento
da produción do país", dixo.
lídia Senra tamén salientou que
o futuro grupo lácteo galega deberá elaborar e comercializar
derivados do leite , como queixos, iogur, postres, bebidas ou
batidos, para contribuirá consolidación dun sector lácteo galega estabel e lograr que os valores engadidos queden no país.
Os promotores da iniciativa decidirán a primeiros de Febreiro
quen será o defensor da proposta no pleno, que aprobará ou
rexeitará a criación do grupo leiteiro. Lidia Senra considera prematuro talar de cámbios que poderia introducir con enmendas o
grupo popular -que ten a maioria absoluta-, até converter a
proposición de lei nun texto que
non recoñecerían os promotores, como aconteceu coa iniciativa lexislativa popular aprobada
na pasada lexislatura para a
constitución dun área de saúde
na comarca do Salnés .
Senra dixo que "as batallas tamén se gañan pouco a pouco",
e non desbotou que a proposta
saia adiante tal como está formulada. De momento, o 19 de
Xaneiro haberá unha concentración de gandeiros en A Coruña
contra a supertaxa, convocada
pala Mesa pala Defensa do
Sector Lácteo que se constituiu
o 28 de Decembro. Logo virá a
folga xeral do día 27.

A cuota láctea
O Ministro Albero pretende que
a cuota láctea se pague pouco a
pouco. Asi o manifestou despois
de ter unha reunión coas empresas leiteiras . Estas manifestaron que de non pagar o leite
os produtores tirarian o leite.
Para que isto non suceda o Ministerio de Agricultura pretende
que no próximo ano lle reduzan
o prezo aos produtores excendetários até pagar a sobretaxa.
Os sindicatos galegas néganse a
pagar nen un real, pero a Xunta
pode admitir este subterfúxio,
mália negar que o conselleiro Pérez Vida! asinara nengun acordo
na sua recente visita a Madrid•

TEMPORAL NA GALIZA

Segundo viciños de Caldas de Reis

Os recheos responsábeis das riadas
•H. VIXANDE

a entrar no local.

Os comerciantes e os
viciños da rua Real, en
Caldas de Reis,
maniféstanse fartos das
contínuas riadas que
padecen e da
pasividade que
monstran as
autoridades frente a un
problema para o que,
segundo os afectados,
hai solución doada. "As
precipitacións son
inevitábeis, os
desbordamentos non",
dicia un damnificado.

"lsto é un espectáculo para todos os meios de comunicación
e o resto da xente da vila, para
todos menos para nós, os afectados", asegura Xosé, mancebo
da botica Uriarte. "Desta chegou
até aquí sinala-, non foi como na
do 87. Daquela o nível subiu ao
metro sesenta, e con respeito á
rua ainda máis. Contado, todos
os anos é a mesma canción".
Nalgunhas ocasións as crecidas
foron moi numerosas, como hai
doce anos, cando durante un
mes esta botica anegouse 18
veces.

A víspera de Reis a auga levanta cuarenta centímetros do chan
na farmácia Uriarte. O Domingo
nove só levantou un palmo, pero tamén obrigou ao proprietário
e aos empregados a retirar a
mercadoria apilada no solo.
O dia cinco na xoieria Villar os
zócalos de granito que ten instalados ao pé das vitrinas liberou
da auga á moblaxe do local. O
Domingo anegouse a rua até o
mesmo limiar, pero non chegou

"Parece que non hai perigo, pero alarma dabondo aos afectados11, cisma outro boticário viciño que prefire non identificarse.
Pero a perigosidade é matizada
por outros damnificados: "A auga baixa mansa porque non hai
pendente, sen corrente non hai
tanto risco , ainda que algo de
medo sempre entra no carpo",
asegura Andrés de la Cruz García, viciño da vila.

As solucións non chegan
A riada é iminente, nas televisións os homes e as mulleres
do tempo anunciaron precipitacións abondosas e riscos de
desbordamento . Denantes, as
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Crítica
da razón galega
Entre o nós-mesmos e o nós-outros
de Marcial Gondar Portasany
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As riadas cóbreas o seguro, pero deixan detrás un traballo de meses para recuperar o pulso nos comércios anegados.

autoridades comezaron a actuar
e un batallón do exército desprazouse á zona. Vários helicópteros das forzas aéreas saltan sacos de area para montar
unha barreira que evite que a
crecida anegue cos campos. A
cena prodúcese a vários miles
de quilómetros de Caldas de
Reís, na desembocadura do Ródano, na Franza.

'As autoridades
prometen
solucións pero
non fan nada'.

A administración acude en socorro dos afectados, pero non
adianta solucións. "Despois
dunha riada veñen por aquí e
din que iso non pode seguir asi,
pasan os anos e as causas seguen igual", di o Xosé, mentres
unha señora engade: "cando hai
problemas claman, logo calan".

En Caldas o sistema de prevención funciona tan ben coma o
francés. Tamén hai meios de
salvamento, pero nada se sabe
de operativos que traten de evitar as regulares catástrofes.

lnsfraestruturas en
pobres condicións

"Estamos fartos de tanta riada,
mesmo cando non chega á altura do negócio, porque inunda a
rua e impede a todos, a nós e
aos clientes, o acceso", as~gura
o xoieiro Santiago Villar. "E certo que os seguros cobren as riadas -abonda na protesta Xosé,
o mancebo da botica Uriarte-,
pero co naso historial cóstanos
un pastón . Ainda que corra cos
gastos non paga a pena porque
o traballo que dan e a ansiedade que provocan as riadas iso si
que non o paga ninguén.
A respeito dos causantes das
crecidas hai opinións para todos
os gastos. Para Manuel, o carteiro da vila, "o culpábel é o
pouco desnível frente ao mar",
que fai depender das mareas o
feíto de que as precipitacións
estexan asociadas ou non á riada. Caldas está a uns quince
metros por riba do nível do mar.
Segundo Santiago Villar a via
férrea provocou un estreitamento do val que non facilita unha
saída desafogada á auga. Mentres, para Xosé, a proliferación
de "recheos selvaxes" é en boa
parte responsábel das riadas.

Distintos remédios
No que se retire ás solucións,
todos os afectados apuntan un
feixe delas. "Cunha altura de
duas pedras máis no muro que
canaliza o rio a ~lUga non entraría tan direita. E certo que ten

inverno marchen para o mar miles e miles de metros cúbicos
que se podían aproveitar. Todo
isto sucede porque vivimos nun
país subdesenvolvido. Non creo
que sexa tan difícil construir un has represas".

Aí atrás unha comisión de afectados estivo a tratar de organizar unha protesta contra esta situación, mais non houbo resultados. Agora, Xosé e outros viciños comezan a pensar que se
cadra é tempo de exixir solucións reais. A farmácia Uriarte
ten uns 130 anos e en todo este
tempo acumula marcas de riadas nas paredes e na moblaxe
pero os seus empregados non
saben de que teñan mellorado
as causas: "Uf, do concello e as
autoridades nen me talen!".

Andrés de la Cruz García ere que elevar a altura do muro que canaliza o río
significaría máis seguridade.

aceso o paso polos sumidoiros,
pero non é o mesmo que cando
entra sen ter un sistema de contención", asegura Andrés de la
Cruz.
Santiago Villar ere que unha
boa solución seria dragar a desembocadura do rio e eliminar
unha curva, "para que en vez de
subir tres metros que ·só creza
un 11 . Xosé, da botica, opina que
o mellor é a regulación das augas mediante encaros: "O que é
lamentábel é que en pleno verán haxa vilas nesta comarca
que non teñan auga e agora no

Tras vários anos de seca, as
choivas recuperaron a sua tradicional intensidade e descobriron
que o esforzo en infraestruturas
non tivera en conta as nosas características climáticas. Os aludes de pedras e os desprendimentos comezan a ser habituais
nalgunhas vías, a autoestrada
do Atlántico incluída que, por
esta razón, no seu tramo de
Pontevedra a Caldas rexistrou
vários cortes nos últimos tempos. No Porriño, un desprendimento marchou coa metade da
calzada. E na recén inaugurada
autoestrada da Xunta (A Coruña-Carballo) o tránsito estivo vários días cortado nun ·dos viais
por mor da caída dos taludes.
En nengun dos casos houbo
que lamentar accidentes que
afectasen a persoas, pero non
son descartábeis no futuro .•
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H.V.

Por tratar de que se esqueza
a excarceración do policia autor da marte

China, o superdragón
asiático
MANufilCAO

A popular crenza de que nos atopamos diante dunha crise económica en todo o mundo fai que non sexa ocioso constatar que
desde 1978 a tasa média de crecemento anual real na China é
do 9%. Para 1993 prevese un crecimento do 13% su.perando o
12'8% de 1992. Un exemplo extremo de medre desbocado é o
da zona económica especial de Shenzhen, província cercana a
Hong Kong, cunha tasa média do 50% no periodo 1980-91. A povoación de Shenzen pasou de 30.000 habitantes en 1977 a 2'5
millóns en 1991. A diferéncia do modelo de transición seguido en
Rúsia, con cámbios simultáneos no político e no económico, en
China combínase o férreo control político do PC Chinés cunha
apertura absoluta ao sistema capitalista sobre todo nas zonas
costeiras do Sul. A Area Económica China (AECh) formada por
China, Hong Kong e Taiwan estase a converter nun dos polos de
crecemento máis importantes cun alto grao de integración comercial, produtiva e financeira complementándose con eficácia a
poténcia financeira (82.600 millóns de dólares de reservas en
Xaneiro de 1993), produtiva e técnica de Taiwan, a experiéncia
comercial e de intermediación de Hong Kong e a enorme disposición de recursos naturais,
man de obra e mercado inter- - - - - - - - - no que aporta China. Esta
mjstura explosiva xa está a
causar estragos no comércio
internacional e no desvío de
investimentos para aproveitar
as avantaxas competitivas e
satisfacer as ánsias consumidores do inmenso mercado
interno chino. AEch é o terceiro exportador a usa, despoi s de Xapón e Canadá e
como importador representa
os 2/3 das de Xapón; proxección recentes do Banco Mundial prevén que manténdose
unha tasa de expansión anual
do 7% nos próximos anos o
PIB da AECh a prézos correntes superará ao de Xapón do ano
2002. Se a comparación se fai con paridades de poder adquisitivo o tamaño desta área superaría a USA tamén xa nese ano (9'8
frente a 9'7 billóns de dólares de PIB).

'Co medre
actual a Área
Económica
chinesa superará
ao Xapón no
2002 e, nalguns
aspectos, aos
EE.UU."

Pénsase que no médio e longo prazo China será a poténcia
máis importante de Asi sobre todo por razóns demográficas e
culturais. Ademais dos 1.200 millóns da RP China no resto dos
países do Sureste Asiático existe unha minoría china moi poderosa e que conserva a súa cultura e tradicións. Unha vez modernizada a economía nos seus aspectos básicos (organización
institucional, tecnoloxía e integración no mercado mundial) só a
inestabilidade política e social interna ou externa poderá rachar
a tendéncia cara un rápido crecemento relativamente duradeiro.

O home de Rosa Diz acusa
ao PSOE e ao PP
de feito demonstran estar coa
família de Rosa Diz, é a condición de policía do autor do disparo e a coincidéncia de critérios entre o PSOE e o PP cando
se trata de abordar unha cuestión semellante. "Non cabe dúbi-·
da de que o maior atranco é que
este señor é policia -asegura
Xoaquin Martiñán- , pero non
nos queremos meter coa policia
o que reclamamos é xustiza, independentemente da profisión
do autor do disparo".

Peden coeréncia
ao PP e o PSOE

A folga de fame de Roque Martiñán serviu para reclamar xustiza.

•H. VIXANDE

Os cinco dias nos que
Roque Martiñán
mantivo unha folga de ·
fame mentres llo
permitiron o carpo e a
saúde-,. serviron para
evitar o esquecimento
da marte da sua dona,
Rosa Diz, que quedou
sen vida nos últimos
dias do pasado Outubro
a mans de Xosé
António Otero, un
policia da unidade
policial adscrita á Xunta.
"Están intentando tapar este tema", dicia Roque Martiñán horas antes de abandoar a sua folga de fame, o Sábado oito. Deitado nunha cama situada nun
recuncho do centro parroquial
de Sobradelo, Roque Martiñán
agardaba a chegada do médico
que, despois de lle descobrir un
proceso infeccioso respiratório,
recomendaríalle que depuxera a
sua atitude: a sua saúde corría
sério risco.

As posibilidades que aterece a dinámica da AECh son moi importantes tanto pala vía da oferta como da demanda e conviría
non ignoralas. Pala vía da oferta e xa un competidor despiadado
que está a desaloxar dos mercados algúns dos produtos made
in Spain abrigando aos empresários a buscar novas avantaxas
competitivas deslocalizando os investimentos, buscando protección ou tratando de diferenciar os produtos. Pala vía da demanda estamos diante dun mercado enorme, voraz en expansión
que ha de ser alimentado por produtos competitivos en prézo e
calidade. Na demanda externa está a única oportunidade de reactivación económica dada a situación desastrosa na que se
Mentres, as ruas de Viagarcia
at?p~ a ec<?nomía e~p~ñol~. •
... _.. _ . __ ·- ___ .. ·- __ .. _.. -~c_oll_~c:n un ha manifestación na

~---~- ___ :_ __ _: __.._ __:_

H.V.

que os asistentes, unhas catrocentas persoas, reclamaban o
ingreso no cárcere do policia
que disparou contra Rosa Diz,
ao tempo que esixian un compromiso real do PSOE e do PP
no apoio á família e ás suas
pretensións de xustiza.
"Poucas veces hai un acordo entre o PSOE e o PP -indicaba Xoaquin Martiñán, filio de Rosa Diz' pero nesta ocasión coinciden
dilatando o proceso. O PSOE dixo que non era oportuna esta
manifestación e que se lle facia
un pobre favor á imparcialidade
da xustiza porque o policía non
foi condeado, pero, como dixo
meu pai, tamén se daba a mesma situación no canto de se manifestar contra o contrabandn de
droga e ninguén atopou problema nengun para facelo".

Manipulación
da família?
"Unha deputada do PP asegurou coñecer á nasa família de
toda a vida e dixo de nós que
estabamos manipulados; pois
ben, non sei nen como se chama e coñézoa de hola e adeus
cando traballo na gasolineira",
engade Xoaquin Martiñán.

"Se os responsábeis da Xunta
se solidarizan publicamente coa
miña família; se o señor Alcalde
[o socialista Xoaquin Gago] se
solidariza tamén publicamente
connosco, quero deixarlle claro
a todos que aceitamos as suas
palabras, pero o que valen son
os feítos", escribia Roque Martiñán desde a cama na que cumpria a folga de fame. Daquela,
pedia unha posición neutral da
Xunta e que retirase o avogado
que lle puxo ao policia, que este
sexa suspendido polo tempo
máximo permitido e que o separe do Corpo, "porque ese señor
é un perigo público", que vaia ao
cárcere, que o Concello cumpra
os acordos plenários, tomados
por unanimidade o dia dos feitos
e que poña unha placa no mercado na memória de Rosa Diz.
A carón do intento do PSOE e do
PP por facer cair no esquecimento a marte de Rosa Diz, segundo Alberte de Coo, hai o desexo de que tras dun xuízo, ao
que se chegará tras procedimentos dilatórios, haxa unha condena leve e unha discreta posta en
liberdade posterior, pero para iso
é preciso o siléncio cómplice da
família e a ignoráncia dos sectores sociais que estiveron reclamando xustiza. E nengunha destas condicións se cumpre.

Na intención de silenciar o proceso enmarca Xoaquin Martiñán
o repetido recordo da Xunta da
existéncia dun seguro privado
"Tanto o PSOE como o PP traque cobriria o suceso, "non dicitan de escorrir o bulto", indica
mos que nos queran sobornar,
Alberte de Coo, da CIG. O funpero tanta mención á cuestión
do do problema, explican os.que .i_.'t,_,e,cq~g~if~t.<:? ~Q9iif~'(· 99í!W}Je. •
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LOUVANZA DO DILIXENTE SISTEMA DE
MATRICULACIÓN UNIVERSITÁRIO
PnAR GARCIA NEGRO

A 11 de Xaneiro de 1994, ca primeiro trimestre concluido, ainda está por cerrar o
proceso de matriculación de alunas nas
tres universidades galegas. Todo normal.
O maravilloso e hipermoderno sistema informatizado funcionou á perfeición. Os
reitorados das tres universidades, deixaron a pel desde o varán no estarzo improbo de facilitaren a matrícula do alunado. A Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria, enfin, exibindo máis
unha vez a sua coñecida e recoñecida dilixéncia e preocupación polos problemas
escolares do nasos país, actuou protamente e con toda eficácia na busca de solucións a
unha demora no início do curso
universitário para centos e cantos de alunas e alunas, que, de
momento, só son candidatos a
tais. É certo que algún pequeno
problema enturbou este camiño
de eficiéncia e dilixéncia, mais
non hai que dramatizar. Total,
que importa que se perda un
ano de traballo, de estudo e de
vida? Os estudantes universitários -o aspirantes a seren-no
teñen que exercitar a santa paciéncia e a perseveranza perante unha institución que, como é
"autonoma", pode e debe permitirse este óptimo funcionamento burocrático nun asunto
trivial, como é a matrícula dos
seus alunas . Téña-se en canta
que a Universidade non ten a
ver coa sociedade nen é por ela
pagada; considére-se que non
lle debe render cantas a ninguén; repáre-se, enfín, en que
non hai responsabilidades políticas nen administrativas que
valían para co "Sancta sanctorum " da sabedoría, da ciéncia e
do rigor. A Académia está no
Olimpo ; os pobres mortais ,
abaixo, e nunca chegaremos a
comprender os seus inescrutábeis arcanos.

-----------'Total, que importa
que se perda un ano de
traballo, de estudo e de
vida?'

mínimos de eficácia, prontitude e responsabil idade.

4º O BNG, de quen non dependen, obviamente, nengún dos tres Reiterados
nen a Conselleria de Educación e Ordenación Universitária, non pode por menase que solidarizarse con todo o personal
afectado por esta incríbel actuación, reiterar a sua disposición para esixir responsabilidades políticas a quen as ten, e ~
demandar unha imediata solución a este ~
desaguisado.•
Q
oX
PILAR GARCJA NEGRO

é profesora da Universidade

da Coruña e deputada do

BNG

z
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Estudantes agardan en Vigo para matricularse.

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 mellor.

SAN E NATURAL
decisión a TOMAR:
MEL 'A MONTAÑA',
cada día no seu fogar.

Ben, se esta nota fose redixida
o 28 de Decembro, dia dos
Santos Inocentes na Litúrxia
Católica, a sua cqeréncia seria
perfeita. Como no Bloque Nacionalista Galega prefrerimos
ater-nos á prosa do calendário
e das necesidades do país, manifestamos o seguinte:
12 Nen con pinzas se pode xustificar ou minimizar -por parte
dos reiterados das tres universidades e máis da Consellería de
Educación e Ordenación Universitária- o grave problema
que atinxe a alunas, aspirantes,
a famílias e sociedade galega
en xeral por este bochornoso e
escandaloso desbaraxuste no
proceso de matriculación universitária para o curso 93-94
(ou haberá que dicer 94-94 ?)
2º A Universidade pagamo-la
todas e todos os contribuintes e
ante eles, ante toda a sociedade galega, debe render responsdabilidades. Quen vai
"abonar" as consecuéncias de
semellante dano pedagóxico e
laboral?
3 2 O BNG, a través do seu
Grupo Parlamentar, apresentará no Parlamento Galega todas
cantas iniciativas sexan precisas para reclamar explicacións
sobre o acontecido nesta cuestión até data e para esixir que
se cubran as condición$ burocráticas máis elementares cuns

¡FELICIDADES!
1

1

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 noso MEL esta acollido á denominación
PRODUCTO GALEGO DE CALIDADE, MEL DE
GALICIA, que avala as inmellorables condicións do
alimento que lle ofrecemos.

! TARXETA DE PEDIMENTO
i¡ Enviar a COOPERATIVA 'A QUEIROGA'

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

i Rúa Vilanova, 43 baixo. 15500 Fene-A Coruña
ii Telf. (981) 34 03 02

Desexo recibir a cantidade de
caixas de 6 Kgs.

¡

20% de descanto ecos portes pagos).

D

1

!
!.

!¡
¡

.
l1

1

NOME ............... ....................... APEUDOS ................ ............. ........ .... .............. .................... .
ENDEREZO .. ...... ........ ... .. ....... ..... ........... ........ ...... ....... ........... .......................... ..... .. ............ .....
,

,

j
j

TELEFONO ........ ...... ............ .. ..... .. POVOACION ...... ............. ............................................... ,

!-

Forma de pagamento:

1
1

!

i

Tan natural coma ti.

O Talón bancário adxunto
(a nome de Coop. A Queiroga)

(1)

O Ao recibo do pedimento

O Pago domiciliaddn

(ten un custe de 400 pts.)

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

1

¡ BANCO/CAIXA ................. .......................... Nº CONTA/LIBRETA ........ ........... ................... .

ii
i

j
1
1
1

S. COOP. QUEIROGA
CIF: F-15.220.239

TITULAR DA CONTA OU LIBRETA ........ ............................................................................... .
Nº SUCURSAL .............. ............................. POVOACIÓN ......................................... ............ .
PROVÍNCIA .... ........ ..... ....... ....... .......·............ ...... ... DATA .... .............................................. ...

Sinatura (Titular da canta/libreta)

i
~

i!

'
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QBXECCIÓN DE CONCIÉNCIA

Os dous novos encarceramentos non frean a insubmisión
•H.V.
Ante a pretensión dos colectivos
de obxección de conciéncia de
aproveitar a condea de dous ins u bm isos para realizar unha
campaña de protesta contra a
prestación do servizo militar e
do servizo social, as autoridades decidiron intervir, evitando o
descrédito que para a conscripción supoñen esas campañas, e
detivo a un dos condeados e
provocou a entrega do outro.
Sobre César Martínez Pérez
"Goldi", insubmiso á PSS, pesaba unha condea firme de dous
anos, catro meses e un dia de
prisión. O pasado un de Xaneiro
tiña que ter ingresado no cárcere da Coruña. Atopábase en

busca e captura e foi detido
en Compostela ás cinco da
tarde do Luns 1o de Xaneiro
e transladado á prisión da
Coruña.

do meiodia do mesmo Luns.
López Reí declarou ao ingresar no cárcere que facia ese
xesto en sinal de solidariedade con Goldi.

Goldi achábase oculto da policia e tiña planeado entregarse o 20 deste mes xu nto con
outro compañeiro, que tamén
estaba na situación de busca
e captura, tras a realización
dunha campaña de apoio á
insubmisisón e denúncia da
existéncia da persecución da
que son vítimas os obxectores que se negan ao cumprimento da mili ou do servizo
social.

López Rei foi condeado recentemente, tras a celebración dun xuízo o pasado dia
oito de Setembro, a unha pena de dous anos, catro meses e un dia de prisión pola
sua negativa ao cumprimento
do servizo militar obrigatório .

César Martinez Pérez ' Goldi'.

Moi loguiño de ser detido Goldi,
o outro insubmiso tamén en si-

tuación de busca e captura, Ernesto López Rei, entregouse na
prisión da Coruña. Era a unha

Go/di e Ernesto, xunto con
César García Aguiño son os
tres insubmisos galegas que están no cácere. César Aguiño

ACRISE DE LATINOAMÉRICA

A NOSA YERRA A DIARIO

ZAPATAZO AO
NEO LIBERALISMO

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

,

MIGUEL CANcm

AMPLIACION DE CAPITAL

Galavisión, a televisión do PRI mexicano, daba conta do levantamento dos indíxenas e labregos utilizando a terminoloxia do comunicado guvernamental e calificando aos guerrilleiros de delincuentes.
En nengun momento Galavisión citou a Zapata (Emiliano), nome co
que os guerrilleiros designan o seu exército, e do que tamén tomaron o lema coque se levantaron: ''Terra e libertade", para denunciar
afame e o racismo que sofren.

por valor de 35.000.000 pta.
(a cobrir entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 1994)

Social Promocións

Pode recabar máis
información no teléfono (986)
43 38 30 ou ben nas oficinas
de A NOSA TERRA, sitas na
Rua Príncipe 22 baixo, de
Vigo.

Culturais Galegas S.A.

4/1994", e nome,
enderezo e NIF de quen o
fai.

• Contado:
• Mediante cheque emitido a
favor de A NOSA TERRA

• Domiciliación do
Pago até 6 meses

• Mediante ingreso nas
contas seguintes:
304-501-3897-6 de CAIXA

Contra o ingreso emitirase
resgardo provisório até a
entrega dos títulos.

GALICIA O.P.,

30-9346-G do BANCO

Vigo, a 11 de Decembro do 1993.

Polo Consello de
Administración
O Presidente

• Prezo de cada acción

EXTERIOR O.P. ou

40233801 de CAIXA
VIGO O.P., todas elas de
Vigo, especificando
"Ampliación Capital

5.000 pta. cada, se vostede xa

Francisco Carballo

é accionista.

5.000 pta. máis de prima, se
ainda non o é.

ENVIE ESTE BOLETÍN DE SUBSCRJCJÓN
.
Sr. Director.

. nte/ de aforro
o á miña canta con e
. , Culturais Galegas
.
, data se sirvan atender con carg
,
resentados por Promoc1ons
ta
Rógolle que a partir desta
clocumentos de cobro que seran ap
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"Gritos de Guerra" é o tiduo do último disco que o grupo mexicano
Garibaldi presentaba, na gala de Ga/avisión dedicada á noiteboa. A
enxurrada de estrelas de Televis representa a imaxe de modernización norteamericana que as clases dominantes, agora co "libre comércio", a informance e a videoesfera parabólica, están impoñendo
en México con gran éxito. O éxito do neopopulismo liberal e autoritário, da neocolonización das indústrias culturais, da deslocalización.
O éxito das formas complexas de dominación que, sen
olvidar a dureza máis extrema
das vellas formas, non dubi- - - - - - - - - dan en recurrir a todo o que
sexa menester: a Deus e ao
.
·
t
d
Deme; ao corrido, os mariaal
M
ªet U
líl IS ro a chis e o ciberpunk; ao bolero,
Governación foi
a churrasquita, ao esoterismo, aos intelectuaís, á cultura
Governador do
máis osada, maís elitista, con
.apas,
tal de reproducir as relacións
Estado de Chl
sociaís de acumulación.

,Q

onde se significou
pala represión dos
indixenas'

Sen embargo, o Exército Zapatista de Liberación Nacional
destapoulles 6 tinglado,
aguoulles as festas de "Noel"
aos Harvar boys. Este exército, composto por perto de
2.000 indíxenas e campesiños de Chiapas, o Estado
máis pobre de México, tomou
o 1 de Xaneiro várias cidades do Estado incluida a capital, San Cristobal de las Casas. Hai dous anos miles de indíxenas e campesiños
protagonizaron unha marcha sobre Mexico (a 1500 Kms. de distáncia) co lema: "Traballo de formigas", para denunciar a miséria que
sofren en Chiapas. Denunciaban entre outras moitas causas, a caréncia de auga potabel de electricidade, a proibición de inscreber
aos seus tillo no rexistro, denunciaban que as causas tiveran cambiado tan pouco desde a colonización española .
Chiapas é o Estado máis denunciado ante Aministia Internacional e
a Comisión de Dereito::; Humanos de México. E fíxense que casualidade: O actual Ministro da Gobernación de Mexico anteriormente foi
Governador do Estado de Chiapas, onde se significou pela represión
dos indixenas e campesiños e pola defensa dos vellos e novos caciques, Xoan Pablo 11 chamou á orde ao bispo de San Cristobal de las
Casas por apoiar a teoloxia da liberación.

Banco/. Caixa
··········· ····...·····............
NQ ·... ·· ....Enderezo
·· ·· ····· """""""""""
A.xénc1a ········ ··
.... ... ......... .... .
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De todos xeitos, mália o empeño das autoridades de deter o
movimento de insubmisión, calquer iniciativa tórnase na sua
contra e supón un feixe de adesións de persoalidades a prol da
insubmisión; neste sentido, tamén o Luns, un grupo de cregos
da província de Múrcia asinaron
un documento de apoio da este
movimento e aseguraron que a
posición dos insubmisos "é moi
valente" por asumir unha loita
na que teñen tanto que perder.+

Tres insubmisos
galegos no cárcere

~

Se vostede desexa ser
ACCIONISTA debe ingresar o
diñeiro da seguinte forma:

disfroita do terceiro grao e só
vai durmir á prisión. Goldi e Ernesto quedaron á espera de que
lles fose concedido o máis leve
dos graos penitenciários e tamén podan aproveitarse do réxime aberto.

Juan Gabriel , José Alfredo Jiménez .. . terian que compoñer, a propósito de Chiapas, un corrido que poderian versionar Garibaldi, Enmanuel, Mecano, Magneto, Menudo .. ., as estrelas do Canal das Estrelas. Vargas Llosa poderia facer un canto o neoliberalismo liberador
dos pobos.+
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UN1DADEDO ESTADO ENEGOCIACIÓN COA ETA
Fortes críticas ao discurso do Rei na Páscoa Militar

Juan Carlos 1contestou
ás declaracións do PNV
sobre o papel do exército
•A. EIRÉ

O discurso que
pronunciou Juan Carlos 1
co gallo da Páscua Militar
no que ensalzou a
"unidade nacional",
suscitou numerosas
críticas de formacións
políticas como o PNV, HB,
EA e tamén CiU, ainda
que estes últimos se
retractasen lago da sua
valoración.
As palabras do Rei de España,
Juan Carlos 1, ensalzando as
virtudes castrenses e a "unidade
nacional, na construción dunha
España millar que nos obliga a
superar as tradicionais desunións que, en ocasións , malograron etapas da nosa história",
realizadas ante a cúpu la dos
tres exércitos na festividade da
Páscua Militar, foron interpretadas palas formacións nacionalistas, como un xeito de rachar
as regras de xogo que corresponden á monarquía. O portavoz do PNV, lñaki Anasagasti ,
definiu como "nacionalista español" o contido da intervención de
Juan Carlos 1, afirmando que tivo por obxecto "tranqu ilizar á
cúpula militar".

O portugués
rnorre na Franza
Só un 1 por cento dos emigrantes lusos na Franza emprega o
portugués na casa, canta o correspondente en París do
ExPRESso do 31 de Decembro. O xornalista retírese a un
inquérito conxunto dos institutos Nacional Francés de
Estatística e dos Estudos Demográficos. "O resultado do
estudo confirma a integrac;áo dos portugueses na sociedade
que os acolheu a partir do início dos anos 60, surpreendera a
alguns observadores da comunidade de um milháo de pessoas
(incluindo/OS luso-descendentes) mas ilustran urna realidade
que comegava a ser palpável desde há alguns anos. A
segund~ e terceira gerac;óes quase nunca se dirigem aos pais
em portugués e, mesmo quando interpelados por eles na
língua materna, responden quase inavariavelmente em
trances. Para facilitarem a comunicac;áo e a evoluc;áo das
crianc;as na escala gaulesa, os próprios país, que rapidamente
se aperceberam que o regreso a Portugal de todo o agregado
familiar era urna ilusáo, optam, aliás com frequencia, pela
língua francesa para se dirigirem aos filhos. Comentando os
resultados, o editorial da edic;áo do mes de Dezembro do
boletim "Population et Sociétés" afirma que o portugues está
em vías de rápida redugáo". A explicac;áo da actual situac;áo
parece fácil e sai com espontaneidade da boca de urna
portuguesa da segunda gerac;áo que com alguns (poucos)
outros filhos de emigrantes concluiu estudos universitários em
Franc;a: "Os país negam a língua em casa porque nao podem
agir de outra maneira: vieram pobres, sem educac;áo nem
cultura, e foi a Franc;a quem lhes deu alguma identidade, que
fez deles qualquer coisa e lhes permitiu encarar um melhor
futuro para os filhos quando as coisas eram muito difíceis em
Portugal".

Revolta contra a fame en Chiapas
Na última Páscoa Militar non deixaron entrar aos xornalistas para que Felipe González non lle restase protagonismo ao rei como ocorrera o ano pasado.

pois , cando foi apaleado nun
control da Guardia Civil un alcalde peneuvista, puxeron de manifesto o papel represor que viña desempeñando este carpo
armado en Euskadi.

As declaracións do PNV , as
máis críticas das realizadas entre os diferentes partidos políticos que discreparon do discurso , son léxicas se ternos en
canta que, precisamente, este
discurso viña a ser unha contestación ás declaracións que, con
anterioridade, tiñan realizado xa
os jeilkides bascas . Primeiramente cando afirmaron que o
exército español non aceitaría
que se lle recoñecese a Euskadi
o dereito de autodeterminación
como o aceitou o exército inglés
cando Londres e Dublfn chegaron a un acorde para que Irlanda se autodetermine. Dias des-

Os lugares comuns
dos discursos reais
As palabras do Rei de España
collen máis protagonismo polo
lugar e a data do seu discurso.
Afeitas a que as suas intervencións se enchan case sempre
de lugares comuns e orientados segundo a opinión pública
dominante, as palabras pronunciadas ante unha cúpula
m litar plena de nacionalismo
español e enfrontada cos outros nacionalismos, viñan a posicionarse claramente nas te-

ses militaristas que se consideran garantes da unidade da
Pátria. Coidadosa case sempre
de non enfrontarse con anaco
algun da sociedade, Juan Carlos 1 rexeitaba desta volta a lex íti ma visión de Estado que
poidan ter diferentes organizacións políticas. O feito é máis
grave por canto se afixo á sociedade a que o Rei sexa utilizado, através da interpretación
dalguns dos seus discursos,
para tentar pechar debates políticos lexítimos en calquer democrácia. Esta vez non foi unha escepción , CiU, despois das
primeiras críticas, recuou na
sua interpretación do discurso.
Para acompañar, algun adiviño
predeciu para este ano un intento de golpe de estado por
mor do problema basco. •

O Estado cámbia
a via de negociación en Euskadi
Os relevos habidos no Ministério
do Interior levan consigo un
cámbio na estratéxia de negociación en Euskadi. Coa marcha
de Rafael Vera, responsábel
nestes últimos anos da interlocución con ETA, o próprio ministro, Antoni Ansunción, calle estas competéncias e dispónse a
ensaiar unha nova via, inspirada
por Mário Onaindia e os socialistas bascas. O ex militante de
EE, agora vicesecretário do
PSOE basca, xa xogara un papel destacado no abandono das
armas de ETA-pm.

pois da redada de Bidart. Apostan por unha negociación política
con HB, aducindo que non se pode deixar fóra da negociación política a un grupo que ven representando, eleición tras eleición,
perto do 20% dos votos.

Esta via, como puxo de manifesto o próprio Vera, choca abertamente co pacto de Ajuria Enea e
significa darlle a volta a toda a
política antiterrorista desplegada
até de agora. Nesta cámbio de
estratéxia, ademáis do fracaso
da anterior, xogan fundamentalmente duas razóns. Por unha
banda, a proximidade das eleiAsunción coincide con Onaindia
e Jáuregui en que a via ensaiada
cións en Euskadi e a constatación por parte do PSOE basca
por Vera de intentar o diálogo
con Azkoiti e escindir a ETA, frade que perdera todo protagoniscasou, servindo para potenciar a
mo pois o PNV capitaliza non só
liña rnái~ , QL,Jr,a. ~~a , qrgarii:z;aqióo , ,o _oov~rno 1 df3 coalición senón
co e'ncadearñemo da~cúpula des-' ( tám'én 'as hegóciacións con
J

ETA. Pala outra, a creéncia de
que é máis fácil rachar a ETA
rachando a HB, tendéndolles
unha ponte a aqueles que pretenden negociar, polo que se
criarian contradicións internas
fronte á liña dura que representaría KAS.
HB xa constestou afirmando que
poden servir de interlocutores,
pero que quen verdadeiramente
ten que negociar é ETA e o Estado. Da mesma opinión é Rafael
Vera, quen afirmaba nunhas declaracións realizadas a El País,
que "ao final ETA e o Governo
terán que negociar ou dialogar
nunha mesa. Mentres que o Executivo ofereceria unhas excarcelacións escalonadas e a deportación dos presos liberados, a banda terrorista garantiría o abandono definitivo das armas".•

Os guerrilleiros zapatistas deixaron escrito que son "o resultado
de cinco séculas de loita". A frase pertence a un comunicado
que deixaron escrito nunha parede branca de San Cristóbal, ao
chegar o exército regular, e que reproduce LE MONDE do 5 de
X,aneiro. A mensaxe declara a guerra ao governo e ao exército.
"E unha medida extrema pero xusta. Os dictadores levan desde
hai moitos anos unha guerra non declarada contra o naso pavo
ao que están a someter a un xenocídio. Pedimos aos nasos
irmáns que resposten á nasa chamada porque é o único xeito
que ternos de non morrermos de fame, baixo a cobiza sen fin
dunha ditadura que vai para setenta anos". O diário cita a
entrevista de dous guerrilleiros enmascarados nunha emisora de
televisión local: "Un deles reclamou a reforma agrária e novas
eleicións no Estado de Chiapas".

-

RENACE O FASCISMO EN EUROPA.
GRUPOS NÁZIS NA ALEMAÑA.
NOS BALCÁ.i~S MÁTASE COMA SEMPRE.
AS DEMOCRÁCIAS PERDEN PRESTÍXIO.
VOLVE O CAPITALISMO SELVAXE.
O RACISMO SEGUE.
REGRESA O TEMOR ÁS ARMAS NUCLEARES.
REAPARECE A 'REVOLUCIÓN MEXICANA'.

QUENFOIO
CHEPUDO QUE
DIXOQUEA
HISTÓRIA NUNCA

PERI CH

Manuel Vicent, en EL PAIS de 9 de Xaneiro, di que "Hoxe vanos
facer chorar todos os corridos que canten os mariachis pois á
esquerda do mundo xa lle non quedan máis armas que a música
e a piedade para acompañar na sua agonía a eses índios
esfameados que van ser exterminados á vista das nacións
democráticas. Como xa non hai império soviético, bótanlle as
culpas á mínima Guatemala, e no infame cometido de
enmascarar este xenocídio serviranse tamén do bardo oficial
Octávio Paz, que ven de publicar un artigo noxento, ateigado de
biosbardos escolásticos para gardar ? man e quedar sen lixo na
-- . ____ _
sua torre de martín arrodeada de sangúe,'.' •

P.RIMEIRO DIÁRIO EN GALEGO
despois
·se moit<

Xosé Manuel Rei Nóvoa

Pódese
que agc
diário e1
mos é ¡

'O Correo, en galega, tiva maita mellar resposta da que agardabamas'
Chegou a El Correo Gallego da man do seu próprietário,
Feliciano Barrera, ocupando sucesivamente os postas de
xerente, conselleiro delegado e, despois, ademais, o de director.
Xosé Manuel Rei Novoa foi o primeiro que levou á realidade a
idea de sacar un diário integramente en galega. "É cuestión de
olfato", afirma. Está surprendido da resposta, cree que O Correo
• ALFONSO EIRÉ

Cando se programa o lanzamento dun méio de comunicación sempre se realiza unha forte campaña de promoción, nalguns casos multimillonária. No
caso de O Correo Galega surprende que fose todo o contrário, que aparecese case en segredo. Supoño que haberá razóns para que asi fose, porque
é un pouco contraditório, non?
Hai estratéxias distintas nas empresas. Lembro que cando lanzamos a Biblioteca 114 andaba
outro xornal preparando desde
habia moitos meses a saida dunha operación de marketing semellante. Nós decidimos sair de
xeito fulminante , porque nos pareci a que o leitor debe de ser
sorprendido. Levánfase dormido
todas as mañáns e necesita que
haxa algo que o sacuda, para
que dia a dia desperte coa emoción de agardar que me vai a dar
hoxe El Correo. Montámola en
15 dias, anunciámola con tres
dias de antelación. Vendimos
máis de 5 mil exemplares dia e o
salto toi total, pois aumentamos
máis do 40 % de difusión en 24
horas. Tardáramos dous anos en
conseguir, traballando duro 150
persoas, eses cinco mil exemplares dia, que se mantiveron
case os 114 dias. Despois baixou un pouco, o segundo vendimos 4.000, o terceiro 3.800 e logo xa foi un pouco pior. Aquel
efecto surpresa foi bó.

Venciendo 5.000
exemplares diários
xa seria rendábel
O Correo.

Nestes ·momentos habia no ambiente a idea de que outros xornais estaban dispostos a sacar un
diário en galega, vos dedicástelles un monográfico. Nós analisam os que, ao rematar o Ano
Santo, tíñamos redactores aos
que lle habia que cancelar o contra to e dixemos: por que n.on
aproveitamos o que xa hai e, cun
pouco máis, no lugar de enrrugarnos, facemos algo novo?

Cando comezaron a pensar no
diário en galego?
Habia tempo. Antes de sair tiñamos xa teito un número cero. Tíñamos calculado tamén o que pasaria; cantos redactores necesitabamos, cantos lingüistas ... lsto toi
a meados de Decembro, ainda
que xa habia alguns meses que
lle dábarT)OS voltas. Na clase xor-

nalística galega habia anos que
se viña talando de se era cu non
viábel un diário en galega. O editor analisou a proposta e deunos
autorización.
Se saimos o Dia de Reis foi como
un agasallo, senón haberia que
agardar xa ao 17 de Maio, o Dia
das Letras Galegas. No Nadal non

público~

de Fra~
hoxe, r
mente r
gun xon
bir a al(
que, at¿
nengun,
se SUS(
Preside1

Galego vai ser rendíbel e que non se trata de sacarlle o diñeiro á
Xunta. Cala, seguramente por prudéncia, sobre a aposta de
parte do Governo autonómico por outra empresa, o enfado
dalguns conselleiros cando se enteiraron do lanzamento do
Correo e outros atrancos, resumindo todo na frase de que a
verdadeira aposta é a de "surprender ao leitor".

se pode lanzar nengun produto.

Terian realizado análises de
mercado ...
lso é intuición. No ano 1989 tomos o primeiro diário que sacamos o xornal integramente en
galega. Daquelas toi unha espécie de plebiscito popular, chega-

ron cartas de todo o mundo, con
elas unha de Ramón Piñeiro,
que reproducimos no primeiro
número de O Correo, afirmando
que era un soño longamente
acariciado que se facia realidade
tanxíbel. Aquelo animounos. Ambiente hai, dixémonos. Todos os
di as ... Algun dia tiña que ser o
primeiro.

De morr
sociedac
veñen o:
á xente.
Até de a

O respeito polo galego
Desde aquela xa pasaron case
catro anos. Cal é a análise que
os levou, precisamente agora, a
dar ese paso? Habia xente que
xa desde hai moito tempo viña
afirmando que habia ese mercado potencial. Cada vez habia
máis editoriais e unha produción máis puxante, o galego na
escola ... Que mudou?

Vosted
afirmab
tica poc
máis e1
que se !
titucion
do o ca
se vost
res de e
ta opini1

Que agora hai máis respeito polo
galega. Agora ollamos a televisión
ou escoitamos a rádio e danos
igual que se fale en galega que en
castelán. Eu, castelán parlante
desde sempre, xa o noto na casa,
descubrin que a miña filia , que traballa na TVG, xa ven talando galega e o meu neto , de só cinco
anos, tamén comeza a talar galega. Cando vou ao bar, os tillos do
dono non só falan galega senón
que xa len en galega. Penso que
iste é un terreo abonado para que
sobreviva un xornal en galega.

A liña id
tá marc
Aí estár
Ao dia e
ganismc
a este >
primar e
terán qL
nais en
coléxios
galegas
é públic
merque
Como n
persoas
estarna
Mentira

P érez Vare la
surprendeuse moito
cando lle
anunciamos que
iamos sair ca xornal
inteiramente en
galega. A Xunta
ainda non nos
apoiou.

Nós fixe
tar coa ;
res vern
de publi
rar 300
perdere
facturar
llóns ao

r-----

ne
Pensamos : entre tres millóns de
persoas non haberá cinco mil mili tantes do galega que merquen un
xornal neste idioma, sobre todo o
primeiro que saia? En cinco mil
situamos o listón da rendabilidade
e isa foi a nosa análise. Se non
os hai terá que ser o resto da empresa o que enxugue os gastos
posta que, para unha empresa
como a nosa, tampouco é demasiado, só son 20 ou 25 persoas
máis. Só ternos que asumir o risco de poñer papel ás persoas.

Esta mesma análise, semellante á que realizou La Voz de Galícia, até que ponto estivo influenciado polas palabras de
Fraga en Tréveris anunciando
que apoiarian a saida dun diário integramente en galego?
Non sei. Nós fixémolo agora porque o noso periódico xa está
máis asentado e para medrar teñen que facerse outras causas.
Pero pódolle asegurar que o
Presidente da Xunta non soubo
nada até o 4 de Xaneiro e o Secretário Xeral de Comunicación,
Pérez Varela, até unhas horas
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--------------------------despois. Por certo, surprendeu. se moito.
Pódese pensar que as empresas
que agora andamos a editar un
diário en galego o que pretendemos é aproveitarnos dos cartos
públicos, escoitadas as palabras
de Fraga. Pois non. No dia de
hoxe, non sabemos absolutamente nada se vai a mercar algun xornal ou se se vai a suscribir a algun. O que podo dicer é
que, até de agora, nen mercaron
nengun, supoño que o farán; nen
se suscribiron, unicamente o
Presidente da Xunta.
De momento o risco está fronte á
sociedade civil galega. Se despois
veñen os organismos e suscreben
á xente ... está por vir e por ver.
Até de agora, nada de nada.

ase

lUe

Vostede sabe que cando se
afirmaba que con vontade política poderia haber un diário ou
máis en galego, retrucábase
que se convertirian en algo institucional para sobrevivir, citando o caso de A vui. Non lembro
se vostede era un dos directores de diários que mantiñan esta opinión.

a, a

lUe
'iña
1erbia
du-
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1010

;ión

A liña ideolóxica de O Correo está marcada nos seus estatutos.
Aí están para quen queira velos.
Ao dia de hoxe, ainda nengun organismo público galega se dirixiu
a este xornal para dicer que ian
primar esta saida. Eu supoño que
terán que facelo. Se mercan xornais en castelán para enviar aos
coléxios, para enviar aos centros
galegos de todo o mundo, como
é público e notório, é lóxico que
merquen os xornais en galega.
Como non o van facer! Xa houbo
persoas que andaron a dicer que
estamos p~gados pola Xunta.
Mentira radical e absoluta!
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Nós fixemos as análises sen contar coa Xunta: cinco mil exemplares vendidos e 500.000 pesetas
de publicidade ao dia. Con facturar 300 millóns ao ano xa non
perderemos. Se conseguimos
facturar co outro xornal 1.700 millóns ao ano, non irnos conseguir

:ti

facturar só 300 co xornal en galega? Oferecemos un produto de
calidade, ben feito, sei que está
ben feito. Se o xornal funciona, a
sociedade civil mércao e anúnciase nel, non necesitamos a ninguén detrás. A traxédia é cando
pos en marcha un produto e ninguén lle fai caso. Nesta situación
é cando recorres ás institucións
oficiais, Estado, província, autonómica, município.

Os leitores en galego
Cal é o perfil do leitor ao que
vai dirixido O Correo?
Clase média alta ou média média
na sociedade urbán. Estes dias
detectamos que a demanda en
Vigo e A Coruña multiplica por
trinta á dos núcleos rurais. Nas
vilas vendemos menos que en
castelán, nas cidades máis. Os
que mercan o xornal son militantes do galeguismo, o home culto
que merca outro xornal e, logo,
están os universitários. Por
exemplo en Viveiro pasaron de
vender cinco xornais en expañol
a vender cincuenta en galega e
non chegarlles a nada.

Aos colaboradores
respetarémoslles a
sua grafia.
Coa normativa non
hai que ser ríxidos.

produto ou non hai nada que facer. Tentaremos ser o máis
apartidista posíbel, non podemos apostar decididamente por
ninguén. Xa ve como en galega
tiramos por outro tipo de portadas, con temas que lle interesa
máis ao tipo de leitor que demanda o xornal en galego. En
certo xeito os dous xornais son
competitivos.

Que pasaria se o xornal en galego lle comeza a sacar leitores
ao outro ...
Xa hai chamadas de xente que
estaba subscrito ao xornal e
quer que lle mandemos o feito
en galega. Se os tiros van por
aí, que ten que facer unha empresa? O único que podemos facer é ser sensíbel á demanda.
Se se dá ese caso non pasaria
nada. Énos igual vender en galega que en castelán.
E á hora de reclamar publicidade?

Pensa que o galego será unha
atración suficiente para leitores que non se vian representados no xornal en español?
De entrada caemos simpáticos
para determinado tipo de de leitor, pero, ou consegues un bo

Tiveron dificuldades co idioma? Está aí a cuestión da normativa.

Caimos simpáticos
por escreber en
galega, pero a
aceitación ao fin
dependerá da
calidade
xornal ística.

Ternos catre persoas licenciadas
en galega para traducir e correxi r os textos. Nós tendemos a
aplicar a normativa oficial, pero
o idioma é unha causa viva e
está en contínuo movimento,
non se pode estancar, por iso
non somos moi rigurosos coa
normativa, deixamos o campo
aberto ás innovacións. Aos colaboradores respeitámoslles a sua
grafia. +

Pero terán que priorizar na publicidade?
Oferecemos os dous produtos,
non hai prioridades, o produto é o
mesmo, optativo.

,. 69 - 4º A
Rua García Barbon,
Teléfono 22 08 36
(PREVIA CITA)

VIGO

Os estatutos fundacionais son
amplos e moverémonos dentro
desa amplitude. Non irnos defender o marxismo. No terreo ideolóxico non hai diferéncias.

Pero os problemas veñen sempre polas posicións de asuntos
máis próximos.
Non hai porque colisionar. As opi-

r------------------------------------------------------------------------------,
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Agora moitos xornalistas están
escribindo en galega forzados pelas circunstáncias. Eu, por exemplo, estou escribindo en galega e
nunca o fixera. Fágoo de xeito
testimonial. Até me sinto ben.
Existe como un revulsivo dentro
da redacción para escribir en galega. Na redacción de galega entro falando en galego e na de
castelán falo castelán. Estámolo
pasando ben ainda que traballamos coma burros.

Ternos unha tarifa conxunta que
mellora a oferta por separado,
tanto para publicidade como para
susbcriptores. Recebes máis cartas e cústache menos o produto,
gañamos todos.

Falaba antes de adaptar o produto ao tipo de leitor. Non pode
criar tensións na empresa o
verse na obriga de manter duas
liñas editoriais diferenciadas?

Os problemas

nións son libres. Nun están os españois, neutros os galegas, ainda
que seguiremos mantendo a est rutu r a de colaboradores nos
dous xornais. Hai un dado interesante, moitos dos que escrebian
en castellano están demandando
escreber en galega, como Xosé
António Silva. Para min é unha
surpresa.

As emisoras
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Como ve o panorama comunicacional galego hoxe?
Penso que hai moitos diários.
Cun na Coruña, outro en Vigo,
nós, e cadanseu en Lugo e Ourense, chegaban. Sempre escoito dicer que as empresas xorna1í sticas están a perder moitos
cartas e que algunhas están a
arruinar ás famílias, pero aí seguen. Se vas por España adiante e ves os xornais non hai cidade que teña xornais como o naso. Ocupamos o pasto 21 entre
137 xornais de España segundo
estudo da Complutense. Qué cidade de España ten un xornal
con 23.000 exemplares de tirad a, agora xa podíamos dicer
33.000? Cidades como Salamanca, parecida a Santiago, están en 5.000 exemplares.

El Correo Gallego hai alguns
anos que se movia nestas cifras e cunha redacción de só ·
unha dúcia de persoas. Cal foi
o cámbio?
Apostamos pola edición única.

Agora estase descubrindo que
hai mercado para un diário en
galego, antes nós intuimos que
habia mercado para un xornal
de edición única. Fumos conseg u indo o mercado devagariño
pelas distintas comarcas, pois
aqui en Compostela non hai
mercado para tanta tirada.

As empresas xornalísticas
apostaron tamén por entrar no
campo da comunicación audiovisual, tentando monopolizar a sua área de influéncia.

Picamos en cada causa porque
tiñamos estrutura e queríamola
aproveitar. A entrada nas emisoras de rádio é unha causa marxinal. Non nos deron a de Santiago ... A Voz é a que ten máis preséncia ten nas emisoras, pero
agora coa debacle de Antena 3
vai perder algunhas, entre elas a
de Vigo. La Región e El Progreso teñen a mesma história nosa,
pero iso fracasou e menos mal
que se meteu a Ser a governar
senón era unha ruina.
O certo é que non se están a

Na Galiza sobran
alguns diários.
Din que perden
moito pero non
vexo que pechen.
'

cumprir para nada as bases
das concesións: nen no uso
do galego, nen nos postos de
traballo, nen na proibición de
emitir en cadea, nen no proxecto ao que se lle outorgou a
concesión ...
Efectivamente, non se están a
cumplir. Hai que cargalo no debe dos que participamos na
operación. Pecamos de optimistas e despois non cumplimos
coa proposta que fixemos, tanto
nós coma todos os ,demais. •
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Un xornal

en galego
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Os impresos de
Correos son bilíngües:
Correos y telégrafos,
correos e telégrafos.
Oficina de, oficina de.
Horario, horario. De
• lunes a viernes, de /uns
a venres. E por riba

chantan o selo ilegal,
con letras grasas, de
Vivero.

Sixto Seco é
apresentado a cotio
como médico
galeguista, coma se
fose unha
especialidade, tal que
traumatólo_go ou
otorrino. Se cadra a
sua función é curar aos
enfermos de saudade.
Sempre resulta máis
fino que o de Xerardo
Fernandez Albor que
operaba de
almorrainas. O caso é
que Sixto Seco está de
noraboa. O Correo
Galego é coma un
afillado seu. Un éxito
na Corte do rei Fraga.
Só falta que non o
derrame, como pasou
coa TV e a Rádio
galegas que
empalagan máis que o
discurso do
xeneralísimo cando
inaugurou o salto de
Belesar.

Non é que o mundo
esteña mellar que
antes. Pero, polo
menos, xa se empeza
a recoñecer que a
causa da rebelión de
indixentes como os
chiapeños está na
miséria. Antes a culpa
era dos rusbanos,
torpe neoloxismo
inventado por La
Prensa, diário
proamericano de
Vi9,1~t~ ,Yti.?rno~rp, .,P,?f?~ i

deslghar~ aos'

· ... ~'
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Hai xa algunhas semanas afirmaba o autor destas liñas neste periódico que é imprescindíbel que
Galiza se poda dotar de meios de
comunicación próprios "porque
pensamos que un pobo non adquiriu unha mínima normalídade
nen merece o nome de tal se non
é capaz de dotar-se de meíos de
comunicación na sua língua própria". Neste sentido, debemos fe1icitar e acoller
con todo entusiasmo a iniciativa de El CorreVai ser un
go Gallego de
pór mans á obra diário de
e de protagonizar un fito histó- calidadeou
rico para este vaisero
país, promocionando a saída segundón de
de O Corrego E/Correo
Galega. Este
proxecto, aínda Gallego?
que insuficiente
de por si, debe
e pode constituir
o início dunha normalización da
comunicación nesta vella nación,
especialmente importante para
os que soñamos que os meios de
comunicación deben asumir a língua própria da colectividade. Que
diríamos dunha comunidade como a neerlandesa de Bélxica, por
exemplo, se non lograse desprenderse do domínio francés e
protagonizar o seu destino na
sua língua própria? Evidentemente que seria porque continuaba
estando colonizada pala cultura
"superior" francesa e non teria a
alma suficientemente grande para evitálo. Por conseguinte, o obxectivo debe ser o lograr unha
comunicación total no naso idioma, inmerxer os diários na língua
dos nasos antepasados, aos que
debemos fidelidade e lealdade.
Este feito tan meritório de ver
surxir o primeiro diário en galega
debe, pois, por unha parte, alegrarnos profundamente, mais
non debe, por outra, deixarnos
satisfeitos, e non deixa de suscitarnos vários interrogantes. Vai
ser un diário de calidade e cun
nivel de información non diría xa
completo pero si polo menos
"aceptábel" ou vai ser o segundón de El Correo Gallego? Se
caise nesa tentación poderia provocar a sua depreciación non pala língua senón polos contidos, e
ao mesmo tempo un grande
trauma na evolución deste país
por un eventual proxecto fracasado por miopía empresarial.
Un galega médio terá bastante
con este xornal ou terá que completar a sua información con outro xornal, cómo pode ser La Voz
de Galicía ou outro semellante?
O seu primeiro número adolece
bastante neste sentido e, polo
menos este leitor asíduo de xornais desexaria achar nel unha información máis exahustiva. Degradará-se nun xornal de militantes lingüísticamente galeguistas

Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)
1'

EMOCIÓN Á ESQUERDA
XosÉ Cm CABIDO

Falando de A casa dos espíritos na tertulia do café, alguén caerá
unha vez máis na tentación de aclarar que leu o libro pero non
viu a película. Un espera sempre que os demais xa estean curados , pero tras un segundo de silencio vacilante, outro afirmará
que viu a película pero non leu o libro. Un terceiro, asombrado
e honesto, faranos saber que non leu o libro nin viu a película,
mentres pensa aterrorizado "debo ser o único que non sabe o
nome do autor" e cando alguén dí 'Chile', o despistado reláxase: despois de todo, a literatura chilena xa é cousa de expertos.
Pero aínda un cuarto tertuliano pretende romper o ton cultureta cunha broma que o máis intelectual parece non encaixar
moi ben, cando lle di: "Eu non vin o libro nin lin a película,
pero levo meses deitándome coa túa muller".
Como di Pennac no seu ensaio Coma unha novela, existe o
dereito inalielable do lector a non ler, e eu engado, mesmo a
non ler Kundera nin Eco nin Wolfe nin Paul Auster, nin Allende, que no seu tempo foi tamén unha moda transitoria.
Nesta película dá gusto ver como Banderas, lonxe da mariconería das comedietas españolas coas que os listillos de Madrid
se empeñan en facer o ridículo polo mundo, consegue cumprir
co seu papel dignamente, á beira de grandes actores como Jeremy Irons, Meryl Streep ou Glenn Close.

A casa dos espíritos é moi recomendable para os votantes de
Fraga e non menos para os de Felipe. A pesar de que, nos
tempos que corren, ese tufo de excesiva comprensión humana
cara ós explotadores e destructores sociais, xa me parece que
sobra. Tanto no libro coma na película.•

que o compran por axudar á causa? Neste caso o seu porvir non
poderia ser precisamente boiante. A sua liña editorial vai continuar senda tan sesgada como a
do seu patrocinador, que por veces máis parece un boletin do
PP? No seu primeiro número pode constatarse a limitación do
espectro a unha liña moi reducida, na que a preséncia do socialismo, do esquerdismo e do nacionalismo é praticamente nula
apesar de seren estes últimos os
posíbeis maiores consumidores
do produto. Consideramos que,
para que chegue a vastos sectores da populación cumpre a oferta dos xornais na nosa língua sexa plural, de amplo espectro que
dea cabida a un abano ideoloxicamente extenso. Un xornal ten
a sua liña e non ten porque copar todo o espazo, mais son viábeis vários xornais na nosa língua neste momento? Oxalá. •

R.

CARVALIAL

(SANTIAGO)

Rectificación
Ante a nota publicada na sua revista con data do 30 de Decembro, referente a Continente, quixera facer as seguintes aclaracións:
Non é certo que a nosa asociación se teña manifestado en
contra de Continente, xa que
ainda non nos manifestamos.
Referente á miña dimisión como
presidente por non ter o apoio

da directiva, tamén teño que dicer que ainda sigo senda presidente, polo que me parece esa:
información mal
intencionada e
sen o mínimo rigor periodístico, Non é certo
pois esta asociación non é que anosa
presidencialista asociación se
e todas as decisión s son teña
asumidas por manifestado
todos os seus
membros, práti- en contra de
ca habitual des- Continente.
ta asociación.
Polo exposto,
pido que no
prazo máis breve posíbel rectifiquen esa información e rogo
que outra vez teñan a amabilidade de poñerse en contacto
coa nosa asociación.•
AVEI.INO GóMEZ QUIRÓS
(PRESIDENI'E DA ASOCIACION DE
VICIÑOS DE TEIS-VIGO)

O colmo

da manipulación
O día 6 de Xaneiro, na páxina
32 do Faro de Vigo, asinado poi o corresponsal de Santiago,
aparesceu unha información referida á Rolda de Prensa que realizamos as centrais convocantes da Folga do día 27 de Xaneiro e outros 6 sindicatos que

apoian en Galiza este evento.
Trátase a todas luces dun acto
de apoio e reafirmación da convocatória de Folga e nese sentido os alí presentes expuxemos
distintos motivos e argumentos
apoiando a xornada de loita.
No Faro de Vigo dise que "el dirigenge de la CIG, Manuel Mera,
se estraño, de que se tenga que
justificar la huelga general e
indicó que los trabajadores son
los primeros perjudicados si la
secundan ya
que pierden un
día de salário",
en poucas pala- No Faro de
bras que segundo este periódi- Vigo dise que
co eu chamei a
euchamei a
non secundar a
folga e que non non secundar
ofrecemos aurgumentos. Trá- a folga.
tase dunha ma- Trátase dunha
nipulación sen manipulación
precedentes
que ese periódi- sen
co ten que desed t
mentir. No caso prec en es.
contrário a nasa
central sindical
iniciara as accións legais e de información pública que considere oportunas.
Escamoteanse e qu ítanse de
contexto as miñas declaracións,
xa que o que dixen: foi que me
estrañaba que se tivera que xustificar a Folga frente a medidas tan
graves, e que tras isto subxacía a
pretensión de criminalizar calquer
acto de protesta en defensa dos
intereses dos traballadores.
A CIG, e o que asina en primeiro
lugar, levamos meses opóndonos
ás medidas propostas polo Governo e propugnando a Folga Xeral, sabemos e asi o dixemos na
Rolda de Prensa, que os traballadores van perder un día de salário, pero en troques deixan patente que eles son a parte fundamental pra producir riqueza e por
tanto deben ter unhas condicións
salaríais e laborais dignas, que
non se pode seguir dualizando a
sociedade e favorecendo só aos
máis ricos e aos altos cargos e
facendo aparecer aos máis débiles economicamente como un
freo para a criación de riqueza ou
como unha parte non importante
do proceso económico. Nese
sentido, e díxose antes e despois
de várias veces, tanto pola miña
parte como polo resto dos convocantes, as medidas do Governo
eran retrógadas , empobrecían
máis aos máis desfavorecidos e
a Folga Xeral, ainda que se trate
dunha alternativa que hai que utilizar en último extremo, era o único camiño pra frear as propostas
do Goberno Central. Resulta evidente que é moito máis o que teñen que gañar economicamente
no computo anual e no resto da
súa vida, que a perda dun día de
salário no mes de Xaneiro.
As declaracións deformadas, quitadas do contexto con palabras
non pronunciadas levan a que un
sindicalista apareza no "Faro de
Vigo" chamando a aceitar man-

mdidi
----..~

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75

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

sar
ed
forr
ten
tao
dio

(SE

o~

de
Re1

r------

Ir a

por
na l
1

O día'
16,30 h
aos xar
ción pé
antes d
había é
na hert
minutm
local n2
cos am
sedea

-Porq1
mal r
-¡Por
-Esar
-Pues
Entón e
lo telef(
gou un
axente~

-Levá1
tamo
Enton,
ron nos
rapaza
lles oc;
polo qu
da pofü
lado), p
Unha v
da Poli(

....... L------·

Nº604-13DE¿A~~~~:~

GALIZA EMUNDO

17

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~111111111111111,~~~~~~~~~~~~~~~--;::::====:;-~-

A

ALDEA

G LOBA L lé~

o.
to

GONZALO

n-

ti>S
>S

INSÓLITO
NAi~A SANTOS

Teiman en igualar aos sexos agora, criando unha "mili feminina".
Salários, categorías, condicións de contratación, paro, traballo doméstico, responsabilidades familiares, públicas e de govemo, violéncia sexual e sexista, ideias e concepcións morais a cerca dos
costumes de un e outro sexo, non interesan, seica, no labor de tirar atrancos para unha real e certa igualdade de oportunidades.
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Igualar no pior, sobre a base do pior, porque para isto, hoxe,
teñen argumento: a non obrigatoriedade do servizo militar para
elas, vulnera artículos da Constitución, da Declaración "Universal" dos Direitos Humanos, o Convénio Europeu disto, a Carta
Social daquelo, a Acta de Helsinki, a Declaracion da ONU sobre eliminación da discriminación contra a muller ...
A min, que veñan agora estes modernos , cando xa tantos varóns refugan o servizo de armas e se declaran obxectores
e/ou, insubmisos, pagando, en ocasións, co cárcere a ousadia, paréceme patético.
Sego ademirando a dona Concepción Arenal que en tanto e
tantas cousas adiantou ao seu tempo. Pensaba que as mulleres
teñen valía abondo para calquer traballo, responsabilidade ,
profisión, agás o servizo de armas que, oxalá a eles tamén repugnase. Como abriga, profisión, servizo ou desexo. +
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samente os dictados da patronal
e do Governo. Trátase dunha información manipulada e que pretende denigrar as miñas manifestacións e ensombrece a ese medio informativo.•
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MANuE.L MERA
(SECRETARIO

XERAL DA INTG-CIG)
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Contra
os avisadores
de parada
Recentemente, os meios de ca-

municación acolleron a nova de
que nos autobuses urbanos da
cidade de Ourense, instaláronse, por primeira vez en España,
e de xeito experimental, unhas
novas equ ipas electrónicas. O
aparello -que vai informando
aos usuários , mediante unha
gravación , das distintas paradas
que o bus vai realizando e as
ruas nas que istas se producen
- está principalmente pensado
para evitaren aos cegos a léria
de ter que perguntar en que parada ou ruase atopa o autobus.
Na descripción da nova por parte dos meios , non faltaron as

debidas doses
Pois ben, a mín a
de entusiasmo
nova arrepíoume.
e optimismo,
O artefacto lonxe
que o tratamen- Aempresa que deseñou o
de derrubar ba..
rreiras, érgueas:
to informativo
serve para queoutorga aos fei- aparatino forma parte do
to s presenta- entramado empresarial da ONCE. brar os xa de por
dos baixo as
sí estreitos lazos
seguintes preque vencellan ao
misas a) Proindivíduo coa cogresismo: o aparello elimina bamunidade, (no naso caso particular, un cego ou un usuário, non
rreiras aos invidentes, b) Socialmente avanzado: a iniciativa
morador de Ou rense, dos outros
usuários). Ráchase unha vez
xurde da colaboración entre insmáis o binómio, intrínsecamente
titucións, a ONCE e o Concello
humán, necesidade-solidariedade Ourense, c) Modernidade: en
de (un que pergunta e outro que
Ourense utilízase o último en
resposta) pola fría dependéncia
autobuses.
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Ir a cadea
por deitarse
na herba!
O dia 4 de Agosto de 1992, as
16,30 h., despois de xantar fumos
aos xardins da Praza da Constitución para descansar un pouco,
antes de ir a traballar e como non
había asentos libres deitámonos
na herba. Non pasaran ainda dez
minutos, cando chegou o policia
local n¡¡ 827-A, e con cara de poucos amigos -díxonos: "levántense de ahí inmediatamente!
-Porqué, se aqui non tacemos
mal nengun?
-¡Por que a mi me dá la gana!
-Esa non é razón.
-Pues, esperen ahí.
Entón o policia local, chamou polo telefonillo e ao momento chegou un veículo do 092, con dous
axentes, os cales nos dixeron:
-Levántense de aí, o los levantamos!
Enton, nós levantamos e pedíronnos a documentación. Unha
rapaza que estaba con nós, deulles o carnet, Nós non o tiñamos,
polo que nos levaron a comisaria
da policia local, (que estaba ao
lado), para identificarnos.
Unha vez ali, nas dependéncias
da Policia local, cando nos esta-

ban tomando os datos, o Policía
local n2 189-G díxonos, con tono
prepotente:
-Para otra vez que les manden levantar, se levantan sin rechistar.
-Xa, pero hai moitos xeitos de
decilo e porque vostedes leven uniforQ1e, non lles dá dereito a tratarnos coma cans.
-A ver si vais a dormir a la comisaría?
-Será por deitarnos na herba?
-Será por lo que yo quiera.
Asi leváronnos á comisaría da Policia Nacional, e ao sair do veículo,
di un axente ao outro - "A estos
habia que llevarlos al monte".
Na comisaría os axentes da Policia local, o nº 189G, e o nº 827A declararon (adxuntamos fotocópia) : que estabamos mexando
no xardin, que insultabamos á
xente e que cando chegaron
eles lles chamamos tillos de puta
e lago batámonos a eles e lle
demos patadas e puñetazos.
Despois desta chea de mentiras,
tivemos que pasar o resto do dia e
toda a noite nos calabozos da Comisaría, xa que o Xuiz de Garda,
Enrique de La Hoz García), non se
dignou a recebirnos esa tarde.
Ao día seguinte leváronnos a declarar ao Xulgado. Despois de
negar todas as acusacións da
Policia local, o devandito Xuiz
Enrique De La Hoz Garcia, decretounos prisión provisional sen

fianza, en base a "la frecuencia
con que se cometen hechos
análogos", polo que tivemos que
pasar cinco días en Bonxe, ata
que nos concederon o Auto de
Liberdade.

tar; por que consideramos que
a acusación, que nos fixeron,
constitue un abuso de autoridade, o cal, nos costou un día na
comisaría e cinco na Prisión de
Bonxe, por un capricho deles.

Tivemos o xuizo, despois de un
ano, o día 8 de Xullo de 1993,
ao cal, non acudiron os dous
axentes da Policia Local, o que
implicou o
aprazamento do OXUÍZ Enrique
mesmo por
un ha semana, de la Hoz
presentándose Garcia
logo, e reafirmando a sua decretou
denúncia.

Con esta denúncia pretendemos
que a Administración lles esixa
responsabilidades a estes Axentes (inabilitándoos para calquer
función pública) para que estes
feitos non se repitan.

prsión
provisional
sen fianza
polo que
tivemos que
pasar cinco
diasen
Bonxe.

A senténcia
considerou, que
non habia xustificación para calificar os feitos
de Atentado, Insultos e Ameazas, pasando a
considerar os
feitos como Falta, entendendo
que houbo desobedéncia a
Autoridade. Fumos condeados a pagar unha multa
de 10.000 ptas. ou dos días de arresto menor.
Nos decidimos poñer denúncia
contra estes axentes, o día 7
de Xaneiro de 1994, baseándonos no que acabamos de con-

Dase a casualidade de que a
maioria das denúncias por agresións e insultos son presentadas
pola policia local.
A Policia Nacional que está máis
en contacto con situacións delictivas, apenas pon denúncias deste
tipo. Non será que a frecuéncia
con que se tan estas denúncias
de agresións e insultos, é froito
da intencionada imaxinación dos
Axentes da Policia Local?
E isto, non é invención nasa,
pois incluso nos próprios Xulgados de Lugo, rncoñecen que a
Policia Local, abusa bastante da
súa autoridade.
Por todo isto, agradeceríamos,
que se fixera público o naso caso para que outra xente que su-.
frira abusos semellantes, se anime a denuncia/os.•
EDUARDO FERRÍN (TOMIÑO)
E XOSÉ lOIS lAMAzAREs
(RODEIRO)

sandinistas. Os
sandinistas e os
zapatistas seguen,
ainda sen rusos e
cubanos.

Por tras da porta do
servizo do ourensán
Café Real hai unha
pintada que pon: Aser
e Maria. O nome de
Aser, persoaxe do
lúcido Blanco Amor en
Xente ao lonxe, era un
nome frecuente hai
anos nalgunhas
parróquias de Ourense.
En Ribadávia está
escrito nun balado: Roí,
Brais e na Praza da
Princesa de Vigo un
mozo e unha moza
pintaron tamén os seus
nomes galegas. É a
primeira xeración que
se namora desde a
marte de Franco. Pero
que pode pasar se un
Aser fica engaiolado
por unha Sue Ellen?

"Era visto" dixo o
vello que xogaba á
meter unha rá de ferro
fundido por un bura_to,
na porta da cantina.
"Agora o Conde ese
arresulta que é de Tui e
galega. Nunca se
acordaran". "Xa
tiñamos ao Oubiña",
engadiu. E lago
lembrou aquel dita que
escoitara unha vez por
Castilla: "Ni perro, ni
negro, ni mozo
gallego".
Oubiña revólvese
coma un can. Preso,
incomunicado, mallado
polos funcionários. Non
é dicer que o demo
seña bon, pero
contrasta coas finuras
que mereceu Milans
del Bosch ou Tejero ou
coa liberdade sen
cargos do
ultradireitista
Ynestrillas.

Xa se sabe por que
Mário Conde usaba
gomina. Ten ·o pelo rizo
e isa criaba nel un
estigma, dáballe unha
d.e.
fasquia de pais~mo,
. .J . .,. ..' \ '- ~; . .-.. !-_}

>

home de pavo, un
aquel de terceiro
mundo que non
cadraba coas finanzas.

Fraga, en cámbio, non
ten medo a ser popular
e mesmo populacheiro.
Recebeu con ledícia o
Prémio Cabezón. Non
gastara tanto, sen
embargo, da copla que
lle cantaran hai alguns
an0s as simpatizantas
do PP de Vilagarcia.
Aquela -de Ao Manoliño
levárono preso, por irá
festa co cara/lo teso.+

••••••••••••••

Nada máis serodio que esta xustiza que
esta xustiza nasa, e nada máis dado ao
persoal, que é tanto como dicer tarabelo,
vertoleiro.
Con este xuíz non se che ocorra vir sen
garavata; con ese dali nunca mires ao
chan estando na sala; con aquel nen se
che pase pola cabeza dicer algo en galego; con ese outro tes que cortar a barba e
o bigode; este do social hache tocar as
mans por se che pilla algun calo e pode
asi quitarche a invalidez temporal, asi que
pedra pómez e talco, xa sabe, ben fregados catro días antes da vista. Por certo,
con aquela xuíza calquer cousa menos
vestir vaqueiros e calzar deportivos, que

dunha máquina. E a potenciación de tendéncias destructivas,
máis aparellos e menor relación
humána, maior dependéncia tecnolóxica e menor participación

XULGADORES
X.PrÑEJRO

son pior que un agravante. E con aquel
outro case xubilado da maxistratura, sobre todo non poñer as mans no peto, que
é tanto como ser condenados en costas.
Despois virá a senténcia, pousona, carraxenta. Porque, ineludibelmente, pesa
un exceso de traballo sobre o xulgador
e, como para algo ten o priviléxio de
non cumprir os prazos, polongará meses e máis meses o esperado fallo. Tanto que parecerá un milagre que, trinta
semanas despois, ainda se lembre de

na comunidade, medre do illamento -xa nen siquera hai que
talar- e caída da cooperación
--ou non se perde a cooperación
ao introducir mecanismos que a

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

N

o manual "Historia de Galicia"
(número doble 1-2) queremos
subliñar os núcleos que nos parecen
máis significativos no pasado do pobo
galego. Contou co entusiasmo de todos
nós porque ne] tratamos de rescatar a
"memoria histórica"da nosa nación;
imprescindíbel tanto para calquer
proxecto colectivo como para unha
convivencia en liberdade. Equixermos
comunicar este entusiasmo aos lectores
por que só así poderemos librarnos das
manipulacións que ocultaron a
verdadeira situación

Historia de Galicia
de Galicia e os acontecementos máis
significativos do noso fluír histórico.
Precisamos liberarnos dunha historia
imposta e coñecer a propia.

O

s 19 volumes seguintes atéñense a
unha 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.

que o acusado tiña abertos os botóns
da camisa á hora de non lle considerar
nengun atenuante.
Non cabe deseperación. E o laiarse ca e
sempre ronda o desacato. Porque de de
Montesquieu a esta parte a cousa xudicial ten ese aquel de sobranceiro polo
que ben paga a pena plant arse unha
oposición. Porque a i, unha v z gañada,
a rente <lesa alegoria de ollos vendados,
calquer acomplexado pode sertirse o
brazo executor dun alporizado Deus do
Pentateuco, só porque un dia , <liante
dun tribunal adormiñado, recitou de memória o censo enfitéutico que lle cadrou
en sorte. •

evitan? Mal trocamos a vida -a
tala, un sorriso- pola súa representación -a voz dunha máquina. En todo caso, o invento non
é novo: caixeiros automáticos, videoxogos, contestadores, etc.
Ademais neste asunto, coma
sempre, hai fortes motivacións
económicas. A firma que deseñou a xoia do aparatiño forma
parte do entramado empresarial
da ONCE. lmaxínase alguén o
que pode custar instalar o trebello na flota de autobuses urbáns
de todo o Estado? Ou pensamos que van ser de balde?
Para finalizar, non quixera pasar
sen comentar as imaxes que teño
no maxín: cargos da ONCE e autoridades de Ourense, co alcalde
a súa cabeza, inaugurando a primeira liña; un grande conxunto de
cegos. Alguén é capaz de dicer
que é máis cego? -na procura
da foto, da imaxe. Non ven pero
ben que gasta de ser ollados.+
MÁRIO PARDO PÉREZ

(VIGO)

Corte
eléctrico
odia
de Reis

1-2 -Historia de Galicia, Varios autores.
A cultura castrexa, Francisco Calo.
A romanhación de Galicia, Felipe Arias_
6- Os innandiños, Anselmo López Carreira
17- Movementoobreiro na Gali7.ade anteguerra, D. Pereira (coord.)

34-
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EDICIÓNS

ABOIADBll

PR EPA RACIÓN :

S.- 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 desamortización, de Ramón Villa res.
10.- 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 Rico.
IS.- A Emigración, de Alexandre Vázquez. 16.- O Agrarismo, de Henrique Hervés. 18.- O nacionalismo, de Xusro Beramendi.
19.- Guerra civil e Resistencia antifranquista, de Bernardo Máiz.
20.-Transición e autonomía, de X. R. Quintana /A. Romasanta / M. Valcarcel.

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

O BNG e Galiza Nova
de Tomiño, denunciamos a pasividade das
autoridades municipais con respeito ao
corte de suministro
eléctrico sofrido neste
Concello desde as
15'30 h. do día 5 de
Xaneiro até as 6'30 h.
do día 6 de Xaneiro.
Entendemos que as autoridades municipais
deberían facer frente
común cos comerciantes e demáis afectados

para esixir á compañía Unión Fenosa danos e perxuizos polo devandito apagón
de 16 horas no
día de Reis, e
que poidan per- Denunciamos
cibir as conseguintes indenni- aprepoténcia
zació ns.
Do de Unión
mesmo xeito den uncia m os Fenosa
enérxicamente a
prepoténcia e
falla de ética
profesional de Unión Fenosa ao
non sacar unha nota informativa
nos médios de comunicación disculpándose polos perxuizos ocasionados a todos os usuários. Lamentan tamén que seña o Concello de Tomiño o agraviado sempre
neste tipo de circunstáncias.
Apoiamos e interviremos en todas as posíbeis movilizacións
que se leven a cabo con respeito a este grave problema.
ANTONIO R. MARTINEZ E
CARLOS X. ÜLIVEIRA

(TOMIÑO

CALROS

A NOSA TERRA .

As regueifas tamén existen en euskera
Perto de 12.000 persoas presenciaron a final do campeonato de bertsolaris en Donostia
• DANIEL LAZARÉ / DONOSTIA
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Mentres as regueifas na
Galiza están abocadas a
ser história, no País
Basco o bertsolarismo
-tradición oral
semellante á galegavive hoxe un dos seus
mellores intres como
quedou patente na final
do campeonato de
regueifeiro que se
celebrou en Donóstia o
pa ado 19 de
D cembro. O oito
b rt olaris que
ch garon á final
lograron enmudecer o
perto de 12. 000 persoas
que abarrotaron o
elódromo de Anoeta;
outra 300.000 eguiron
o de enlace polo
primeiro canle da
tele i ión ba ca xunto a
duas emisoras de rádio
que o retrasmitiron en
directo.
O velódromo donostiarra de Anoeta ficou en silenzo cando os oito
regueifeiros subiron ao cenário. O
orteo decidiu a orde de participación e os emparellamentos . .Ao
longo de toda a xornada os bertsolari puxeron a proba o eu inxén io, soma e ironia que por momento fixo rachar en aplau os ao
púb1ico a i tente.
Sobre o tema que o xuri lle ia
oferecendo, o bert olari ian
con truindo e trofa que eran re po tada polo contrincante. Noutro ca o propúñanl le vária rima coa que tiñan que compoñer

Os bertsolaris van construindo estrofas que son respostadas polo contrincante.

a seguir non se fai tan duro nen
esbaradizo", afirrnou o regueifeiro
Andoni Egaña horas antes de subir ao cenário; ao final calzaria a
"txapela" de gañador.
Para Egana, gañador ou perdedor
son palabras que sobran nesta
competición inalou "Primeiro tem os o deber de desenvolver o
idioma e tran mitilo, e en segundo
lugar e tamos obrigados a realizar
o no o traballo do xeito máis eficaz e correcto dada a importáncia
que ten o bertsolarismo dentro do
quefacer cultural basco en xeral".
Ne te campeonato que
acaba de rematar participaron mái de 100 regueifeiro na eliminatoria provinciai que
engloban a províncias
de Navarra, Bizkaia,
Araba e o Pái Basco
francés, logo escomenzou os cuartos de final
en Outubro para chegar
á final.
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Unai, con 19 anos foi o benxamin da
final de bertsolaris.

un verso. As probas sucedéronse
ao longo de todo o dia e sernpre
co verso improvisado por protagonista. "O bertsolari sempre comeza a traballar desde o final, xustarnente en sentido contrário ao que
vai a chegarlle ao público. O bertsolari prepara o final da estrofa, e
cando xa o ten amarrado escomenza a cantar desde o princípio.
Deste xeito determínase o camiño
a seguir: a eleición da rima e o razonamento que debe desenvolver
para chegar adecuadamente a ese
remate previsto. Cando se coñece
o final con todo detalle, o carniño
j;
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'Non hai nada
comparábel ao
sofrimento e
o gozo que
produce o verso'.
ten moito que ver os medios de
comunicación. A ETB-I adica un
programa semanal de 45 minutos,
e o seu responsábel o xomalista

Fotos: DANIEL LAZARÉ

nal de Anoeta. Orixiniariamente,
o cenário do regueifeiro, por antonomasia, foi a sidraria. Nestas veladas, moitas veces, tiñan carácter
de desafío que consistía no enfrentamento dialéctico; e normalmente os temas estaban relacionados cos respectivos defectos físicos . Poi o regueifeiro Basari a
quen se lle atribue a virtude de sacar ao bertsolari da sidraría e Ievalo ao teatro. 'Sexa como for, desde
entón o regueifeiro é un señor respetado pola sociedade non, como
ata entón, considerado un bohémio ou bufón".

horas de actuacións ao longo de
máis de 150 cenários diferentes; tamén publican anualmente un libro
no que se recollen as estrofas máis
significativas .que cada bertsolari
cantou ao longo do ano. Nos seus
proxectos imediatos destaca un
"Catálogo de melodías" con un total
de 2.202 pezas que dunha ou outra
maneira foron cantadas por bertsolaris ou son adaptábeis a estruturas
cantadas polos regueifeiros.
A asociación de bertsolaris retomou o testigo da Académia da
Língua Basca na organización dos
campionatos. A sua orixe débese a

O prestíxio chegou a tal
ponto que na actualidade hai escolas de regueifeiros espalladas por todo o País Basco e tamén
se inclue en moitos coléxios como unha actividade extraescolar máis,
deste xeito se garantiza
a supervivéncia dunha
tradición aparecida a finais do século XVIII e
princípios do XIX.

lñaki Larrañaga. que
ten feito un estudo soO bertsolarismo comeza
ciolóxico sobre este
con Femando Amezkefenómeno social, sinatarra, un personaxe poO regueifeiro Andoni Egaña (á esquerda), nun momento do
lou que: "desde o pun- campeonato no aue ao fin sairía gañador.
pular entre humorista e
to de vista cuantitatipícaro, o que, aparte de
vo, non hai dúbida de que o bertconsideralo o prirneiro regueifeiro
Joserra Garzia sinala que: "sen
solarismo é un fenómeno cultural
da historia, se lle atribuen un manmenospreciar os efectos benefigado de trasnadas, ditos e sucedirelevante. Segundo un estudo reaciosos da televisión e da rádio que
lizado en 1992, os programas adidos do tempo.
permite que mozos de apenas 20
cados ao bertsolarismo na radio e
anos teñan 100 actuacións anuais,
na televisión alcanzaron unha auNa actualidade o eido do bertsolao certo é que a televisión participa
diencia semanal de 150 a 200.000
risrno xira o redor da Asociación de
no reforzamento dunha élite de
Bertsolaris do País Basco, que xurpersoas e entre 350 e 400.000 sebertsolaris, que resultan máis solidiu en 1986 para organizar a IX ediguiron as actuacións dos bertsolacitados para actuacións que o resción do campeonato. Nestes sete
ris nas 715 actuacións catalogadas
to dos seus compañeiros".
anos de existéncia a asociación tivo
ao longo de toda Euskadi".
que valerse dunha política de autofiDa sidraria ao cenário
nanciación nun 70% do seu orzaAlgúns bertsolaris corno os que
participaron nesta final de Donosmento, que ascende a uns 30 miO bertsolari non sempre gozou
llóns de pesetas. Neste breve tempo
desta fama de agora -lembra Rutia po~en ter ao longo do ano máis
de existéncia teñen recollidas 300
de 200 actuacións. Neste proceso
fino Iraola, membro do xuri na fi-

Aritz Lopategi no frontón de Zumárraga
nos cuartos de final do campeonato.

un conxunto de factores obxectivos como foi o rexurdir de un rnovernento social entorno ás escolas
de regueifeiros.
Andoni Egaña, rnembro desta asociación, sinalaba que: "non hai nada comparabel ao sofrimento e o
gozo que produce o verso. Por parte do público a resposta é imediata; e para un mesmo, cando un minuto antes non se tiña a máis mínima idea do que se vai dicer e en
poucos segundos conséguese trenzar unha estrofa digna, correcta,
fermosa ... a satisfación e total.+

'

20

ANOSA TERRA
Nº 604-13 DE XANEIRO DE 1994

DIAS
neste mesmo número).

•Peden a
s~presión

de
Agora,, agora
Tanto antes da emisión como
despois, o programa Ágora, agora
que dirixe Marina Castaño, ten
sido obxecto de senllas perguntas
parlamentárias do BNG e o PSOE
para coñecer os custes do mesmo
e os emolumentos que percebe a
sua presentadora. Pola sua banda
a Mesa pota Normalización
Lingüística ven de pedir a
imediata supresión do programa.

Pola sua banda a Mesa é taxatativa
na petición de supresión do
programa "que non cumpre outra
función que continuar co deterioro
do médio, xa cornezado con
programas como Olé tus videos, os
bonecos de José Luis Moreno e
outros artistas polo estilo". A
Mesa tamén se pronúncia sobre os
contidos do devandito programa,
aos que califica de "despreciábeis
por despectivos, provincianos,
amaneirados e dunha
pretenciosidade intelectual
absolutamente inmodesta e
desproporcionada". Nesta altura
xa hai cinco programas listos para
emitir.+

• Negu Gorriak
derrotou á
Garda Civil

O Xulgado nº 4 de Donostia,
Con duas emisións xa realizadas,
desestimou a denúncia que o
o programa non acadou nen unha
coronel da Guardia Civil,
só crítica positiva, agás a da sua
Rodríguez Galindo, apresentara
própria ideadora Marina Castaño.
contra Negu Gorriak pala letra da
Segundo o deputado
Roberto Taboada
(PSOE) e a
parlamentária Pilar
García Negro (BNG),
a Comisión de
Control da CRTVG
abordará a cuestión
en Febreiro ou máis
tardar en Marzo, e
preténdese daquela
coñecer os
emolumentos
cobrados por Marina
Castaño, que é
xomalista excedente
na Rádio Galega,
ademais dos custes
totais do programa,
que segundo a sua
Capa do LP Gure Jarrera de Negu Gorriak.
conductora poderla
venderse, se asi o quixer a TVG, a
sua canción "Ustelkeria". Galindo
outras tv da FORTA, mercé a
pretendía que se proibise a
interpretación da canción e unha
estar feito en castellano e con
cuñas pregravadas en galega para
indemnización de quince millóns
o princípio e o final (ver crítica
de pesetas. A senténcia fai un

alegato en favor da liberdade de
expresión, recoñecendo que "o
texto da canción ten por obxecto
un tema de interese social
relevante cal é o narcotráfico".
Para o xuiz a canción "debe
interpretarse necesariamente en
relación ás cirunstáncias
específicas existentes cando sae
ao mercado o LP Gure Jarrera"
Segundo os avogados Miguel
Castells e Maria José Aguado "A
senténcia resulta xuridicamente
intachábel contendo un estudo
xurídico profundo e moi acertado,
de acordo coa doctrina
constitucional e do Tribunal
Europeu dos Direitos
Humanos".+

•Encontro
gastronómico de
irmandade
galegoportuguesa
Durante os dias 14, 15 e 16 terá
lugar en Montealegre, nas terras
de Tras-os-Montes, a
denominada Feira
do Fumeiro e do
Xamón, na que
participa como xuri
o galego Xosé Luis
Méndez Ferrin.
Segundo informa o
noso correspondente
Gon~alo Nuno será
unha grande festa ao
gasto galegoportugués do Norte
ca obxectivo de tirar
proveito dos
productos locais
gastronómicos,
aprezados pola sua
calidade e
xenuidade .. Esta
manifestación
gastronómica, á que
está ligado entre outros o Padre
António Fontes -organizador e
alma mater do Congreso dos
Bruxos de Vilar de Perdizes- ten
os seus mellores momentos nesta

fin de semana,
no que os reís
serán os
productos
porcinos, con
destaque para o
xamón, as
chourizas de
sangue e de
abóbora. É
tamén nesta
festa da comida
que ourensanos
e tramontanos
se tornan máis
unidos. Todos
os afeizoados
ao petisco de
porcino,
galegas e
O escritor cubano Alejo Carpentier.
portugueses
teñen un encontro marcado nesta
Anísia Miranda, Portela, Seoane e
grande alegoría ao paladar,
o me mo Carpentier. +
grácias a coñecimentos antigos
dos manxares da rexión norte
lusa, herdados de xeración
sucesivas e para consagración
dos paladares máis esixentes e
requintados.+
Odia 14 de Xaneiro terá lugar no

• Encontro da
Harpa Céltica

• Neira Vil as
traduce a
Carpentier ao
gal ego
O escritor Neira Vilas ven de
publicar, da man de Edicións do
Castro, unha versión en galega do
libro O camiño de Santiago de
Alejo Carpentier. A presentación
tivo lugar na sede da Fundación
Neira Vilas, en Gres-Cruces.
Neira explicou a complexidade de
traducir ao maestro do barroco e
do que el mesmo denominaba real
maravilloso, e como xa encetou
esta tradución en vida do escritor
cubano. O relato que agora se
publica en galego é, segundo
Neira, "o quemáis se axeitaba a
nós e o que máis me atraguia.
pero tamén un dos máis difíceis".
O libro está ilustrado por Xosé
Vizoso, e canta con apéndices de

Centro Cultural da Caixa Vigo (á
20,30 h.) o 11 Encentro da Harpa
Céltica, no que participarán o duo
formado por Rodrigo Romani
(Milladoiro) e Enrique Come aña
(Armeghin, Fia na Roca), a
irlande a Janet Harbi on e o grupo
venezolano Terra Brava.
A harpa céltica e tá relacionada
ca folclore daqueles paise que,
nalgun intre da ua história
receben unha forte influéncia da
civilización do povo celta . En
todos eles chega a desaparecer
practicamente <liante da chegada
das harpas cromáticas que se
foron aperfeizoando no que hoxe
chamamos harpa clásica ou de
pedais. A derradeira noticia do
seu uso data de 1792 en Belfast
(Irlanda). A recuperación
prodúcse na segunda metade deste
noso século, pero
desafortunadamente non se
conservan nen a música, nen a
técnica de execución que
caracterizaron ás amigas harpas,
agás contadas excepcións. •

BE~TAIHE @
DISTRIBUCIÓNS

MUSICAIS

ALTERNATIVAS

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc.
Zydeco cajun . Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk
FA! OTEU PEDIMENTO POR TELÉFONO OU
AMEDIO DESTA TARXETA

Enviará BELTAlNE
Apartado 8282 VIGO 36200. Tell. (986) 47 26 94

Desexo recibir gratuaitamente o catálogo
BELTAINE

O

NOME ........................................................APELIDOS ........................................ ............................. :.... .. ........................ .
ENDEREZO .................... ......................................................................................................... C.P . ............................... .
TELÉFONO ................................................. POVOACIÓN .................. ............... .................................... ......................... .
Título

Título

STORVAN, Digor'n Abadenn ............................... O

DAN AR BRAZ, Songs .... .. .. .... .............. .. ..... .. ...... O

BATTLERELD BAND, New Spring ..................... O

DOMJNIG BOUCHAUD, Harpe Ce/tique .............. O

ENRJQUE X. MACIAS .......................................... O

BARZAZ, Ec' honder ........ ..... .. .. ... ...... ... .. .. .......... O

D Ao recibo do pedimento
(Contrareembolso).

D Pago dcxniciliado. Para pagamento cbmiciliado en banco ou
caixa cobrir os seguintes dados:

STORVAN
Digor'n Abadenn. CD
Un dos mellores grupos da música tradicional bretona. Frank Le
Bloas, Hervé Guillo, Christian
Faucheur, Fréderic Samzun.

DOMINIG BOUCHAUD
Harpe Ce/tique. CD
Ao virtuosismo deste gran arpista
engódese a sutileza e a máxia .

DAN AR BRAZ
Songs. CD
Evocación intimista dunha das
mellores guitarras da folk europeo.

ENRIQUE X. MACIAS
Éun compositor galego,
considerada entre os m6is
importantes da música clásica
contemporánea e experimental.

BATILEFIELD BAND
New Spring. CD
Cl6sico do folk escocés. Alan
Reid, Austair Russell, John Me
Cusker, Ion Me Donald.

BARZAZ
Ec' honder. CD
Unha das propostas na
actualidacle, móis interesantes das
músicas de raices en Europa.

Título

Forma de Pagamento:
D Ingreso en Caixa Postal O.P. Vigo
Nº de Canta: 18.539.973
Enviar fotocopia do ingreso.

BANCO/CAIXA ........................................................... Nº CONTA/UBRETA .......... ................................................................ ... .

muI.AR DA CONTA/UBRETA............................... '........................................... ................................................................ ..... ..
Nº SUCURSAL .... ............ ............................................POVOACIÓN ........................................................................................ ..
PROVÍNCIA .................................................................DATA ................................................................................................... ..
Atentamente (sinatura)

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio
3 .600 pta.

dobre CD
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Leituras

Cando a
novela sai
un folletin
Culpable de
asasinato, de
Úrsula Heinze
Desque entrou en 1982 na literatura galega, Úrsula Heinze ten publicado tal cantidade de libros novelas, relato para nenos, traducións, documentais (?), etc.- que
re eñalo todos seria mái que
aborrecidí imo . Tampouco imo
re eñar os prémios cosque foi galardonada, tamén unha manchea.
Aqui querse flar do seu último libro narrativo por agora: Culpable
de asasinato( 1), novela coa que
obtivo outro galardón máis, o
Blanco Amor correspondente a
1993.
Mália o título, non é a presente
unha novela policial. Tampouco
e trata dunha novela de xuízo ,
ese ubxénero -narrativo e cinematográfico que tan ben dominan
o americanos. Non; estamos perante unha novela desas nas que a
temática é coñecida por todos: alcoo l, cama, fastio, personaxes
máis ou menos guapos, máis ou
menos ricos (ou, cando menos,
con bos traballos, quer dicer, ben
remunerados), que disfrutan de
moito tempo libre e que se ven
sen parar -<:áseque nunca miran
aos demais- para rematar dicéndose que sofren do mal de viver,
que están tristes e/ou baleiros,
etc. , e que, ademais, fan o amor
moitas veces.
Estase, xa que logo, perante dun
deses libros que se len sen consecuéncias. Isto, vén dado porque
estes libros on anémicos -<:orno
os personaxes, ainda auqe pareza
que deiten unha certa vitalidade
(falsa). Esta clae de libros (lembremo , e tamo a falar de Culpa-

ble de asasinato, de Ursula Heinze)
ás veces teñen
éxito:
producen (poden producir)
unha primeira
impresión
forte de durez a.
Cando
chega a palabra fin, se é
que aparece,
vese que non
deixan pegada negunha.
Ao final, esta
clase de libros -de novelas- son
os sustitutos
letrados, quer
dicer, "sérios" dos antig os folletins
do pasado século e comezos do presente. Os personaxes adoitan ser tópicos (sentirse
culpábel por
un accidente,
a narradadora
da novela),
mais, sen esq uecer que a
1i teratura básease en tópicos, que os
tópicos poden
ser reais, esta
clase de literatura é tópica porque a
sua forma de
expresión non
se axusta á
realidade que
intenta reflectir.

Como pode supór o leitor,
toda esa éxtase, todo se goce, irán desaparecendo aos
poucos, como era de prever,
a causa non acabará ben.

Úrsula Heinze.

Unha
novela onde
os
personaxes
deixan de
ser
interesantes
xusto cando
actuan. Son
personaxes
novelescos
no pior
sentido da
palabra.

Mais, contado, a autora parece saber todo isto, ainda que non escape das suas
redes. Sábeo. é evidente. E inícia

o intento de escapatória. Como? A
base de atrevimentos expresivos:
narrar tres historias ao tempo.
Usar da frese corta en ponto e
aparte, etc. Quer dicer, aplicar os
vellos achados da narrativa vangardista de comezos do século XX
ao folletín. Iso por unha parte. Pola outra, meter polo meio as consabidas frases tópicas sobre as
mulleres e os cargos laborais ocupados por estas, introducir cenas
eróticas cuxo atrevimento non escandaliza a ninguén (ou si, no entido de que despois de ler tales cenas, o leitor pode pensar como
aquel a quen lle explicaban secuéncias "eróticas" dos primeiros
filmes españois de destape: ou fan
maravillas -no acto amoroso-ou non saben do que falan), a pesar de que sempre que fan o amor
son presos "dunha grandiosa éxtase", teñen un "goce sublime",
"excítanse ao máximo'', os corpos
dos amantes "competen en sensualidade", etc.

Culpable de asasinato é unha
desas novelas nas que os personaxes son tópicos sen a autora
querelo, onde a trama -a historia- está completamente desestruturada (na segunda parte apareceu un personaxe secundário,
prendido polos pelos, que é decisivo durante un feixe de páxinas para logo converterse en nada, estamos a falar de Natividade), xa que
parece vencellada a episódios gratuítos que non a fan progresar (páxinas 145 a 175 e máis). É unha
novela onde os personaxes deixan
de ser interesantes precisamente
cando actuan, quer dicer, cando
ódian, aman, firen, golpexan, intentan matar ou morrea. En poucas
palabras, son personaxes novelescos no pior sentido da palabra, porque a psicoloxia é esquemática, reducida a níveis folletinescos. E, para máis, o texto está inzado de frases afectadas e ríxidas que se ben
ás veces gardan relación co diálogo
(ou non) e coa historia (ou non),
dan a total impresión de falsidade
e/ou gratuidade.
O tratamento de Culpable de asasinato, o tratamento literário expresivo-- foi formulado erroneamente desde o comezo. A autora
non acertou nen coa forma nen
cos tópicos adecuado. Quizá demasiado consciente da sua "arte",
non quix:o usar a forma que os temas e o ambiente tratados nesta
novela merecen. Quer dicer, usar
sinxelamente da novela "rosa".
Talvez este seria o atrevimento
que escandalizaría, de verdade, a
alguén. O outro, o intentar ser
rompedor sen coñecer os medios
utilizados, xa non escandaliza a
ninguén e adoitar dar produtos
que non paga a pena consumir.+

Prémios González Garcés
A Deputación de A Coruña, no seu
servizo de publicacións, ven de
publicar os poemários galardonados no
certame convocados pola institución
provincial. Memoria de Agosto de
Xúlio L. Valcárcel, que introduce nun
fermoso prólogo Ramiro Fonte, e
Manual de urxéncias e retornos de
Domingo M. Tabuyo Romero escritor
que aparece por primeira vez no
panorama literário. +

Historia
do pobo
de Xesús
Neste séptimo
libro da série,
subtitulado En
procura da

boa nova,
Xosé Chao
Rewgo recria
o clima no
que naceu a
primeira
literatura cristiá -epístolas e evanxeosco cometido de acompañar aos textos
bíblicos, ás veces tan sabidos, pero que
a moitos han sorprender por unha
interpretación crítica, segundo os
estudos máis actuais. Está en Ediciós
do Castro.+

XGG
1.) Edicións Xerais de Galicia, Vigo,
1993. 260 páx.

7

En salvaxe
,_
campana

Velaquí un novo texto dun dos nosos autores máis celebrados e populares.
A nova e agardada novela de Manuel Rivas, En salvaxe compaña.
Tradición e ruptura. Co alento profundo da terra inspirando cada páxina.

NA MESMA.. COLECCIÓN

O tren da escala
Dirixido aos máis pequenos Femando
Femández Picos elaborou para
Edicións Xerais un libro para pintar
acompañado dunha cinta de casete de
40 minutos de duración. Os debuxos do
libro son de Pepe Carreiro e as
cancións da cinta constituen unha viaxe
imaxinária cun fio narrativo que vai do
canon á balada, da pandeirada ao rock.
Para o profesorado ectitouse unha
proposta didáctica para concretar en
actividades musicais e de expresión
dinámica e corporal.+

Rapazas

EN SALVAXE COMPAÑA
Manuel Rivos

XERAIS

~"
~~

CULPABLE DE ASASINATO
Úrsula Heinze
Premio Blanco Amor 1993

TALEGO

Xosé Ballesteros
Premio García Barros 1993

As páxinas deste libro de Agustín
Femández Paz achégannos aos
problemas e as vivéncias da idade
fronteiriza na que comeza a
adolescéncia. Son vários relatos nos
que se mergullan histórias moi
diferentes, pero co fio comun de que
unha rapaza é a protagonista. As
ilustracións son de Miguelanxo Prado e
está editado na colección Merlín de
Xerais.t
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Cinema
111

Un castañazo
aos
televidentes

Cine europeu
con garantias
A casa dos
espíritos

[1

Despois de asistir á Academia
Sueca de Fotografía nos anos sesenta e estudiar na Académia de
Cine de Dinamarca, o seu país de
orixe, Bille August, fai televisión e
debuta no cine en 1978 con "Na
miña vida". En 1989 con "Pelle, o
conquistador", recibía a Palma de
Ouro en Cannes e o Osear á mellar
película extranxeira. Tres anos
mais tarde volvería a conquerir a
Palma de Ouro con "As mellores
intencións", convirténdose asi no
único realizador, xunto con Coppola, que foi quen de gañar por
duas veces o prezado galardón no
prestixioso festival francés. Seducido pala literatura de costumes e
de crítica social, August gasta do
emprego do soporte literário nas
suas produccións, case sempre, como é habitual no cine nórdico, en
rexime de coproducción. En "Pelle" era a novela de Martín Andersen Nexos e en "As mellares intencións" un relato autobiográfico
de Ingmar Bergman, onde o xenial
sueco pasaba revista á vida dos
seus país denantes do seu nacimento. En ambos casos a radiografía social de carga crítica, mesturábase co estudo das relacións humanas, convertendose ambos filmes nunha especie de epopeia sobre os múltiples e complicados
vieiros polos que esas relacións
transitan con frecuéncia. En certa
medida, a búsqueda desesperada
do amor esta presente tamén en "A
casa dos espiritus". De novo voltamos a atoparnos con boa parte das
constantes que definen o cine do
realizador danés. Agora sera a novela de Isabel Allende (1982) a
que serve de referente argumental.
O espiritu do texto está ben recollido polo cineasta nórdico, atopándonos diante dunha recriación
literária non adulterada, nen falsead. August é "legal" coas intencións do relato e adapta o seu universo literário sen interferéncias
alleas para compoñer un filme debedor pero autónomo, coas licéncias necesárias saidas dun soporte
novo (a imaxe), pero s·en agachar
nen distraer os contidos nen o discurso final da novela. As personaxes literarias están na película, ainda que as veces, pola mesma estrutura do guión, fose preciso comprimir a estrutura dramática-literária
dalgun deles para facelos funcionar cinematograficamente. Por outro lado a trama, desenvólvese sen
limitacións e as auséncias, non determinantes para a comprensión final, respostan ás mesmas singularidades do médio cinematográfico.

Tres territórios distintos
( J

Por unha banda August, retrata unha epoca histórica determinada e as
relacións sociais, de clase e políticas ao longo de case sesenta anos
de vida dunha república latinoamericana (Chile): desde os anos dez a
1973, ano do golpe de Estado de
Pinochet. Ao tempo, incursiona no
mundo máxico, de premonicións,
de obxectos que se moven, de soños e de realidades que marcan a
vida dunha das protagonistas (Clara, a clarividente). En último termo, como en "As mellares intencións", detense na analise das relacións humanas: amores, ódios, vinganzas, prexuícios, segredos e de-

Ágora, Agora
Os "telegalegos/as" que <liria algun membro da família mudanza,
xa ternos resposta a algunhas cuestións palpexantes, mercé a este novo espácio da TVG con títu}o pretendidamente enxeñoso: Agora,
Agora.

Jeremy lrons e Meryl Streep acadan certa desigualdade no logro da caracterización dos seus personaxes.

sexos irracionais. Os tres universos
non son alleos e están perfectamente imbricados entre si. En xeral, os tres planos están acertadamente expostos, se ben tanto pola
sua própria tradición cultural como
pola sua formación intelectual de
nórdico, non acertase o director en
transmitir con solvéncia esa variante "máxica" que o filme aponta e
que, sen dúbida, precisarla o pulso
e o estrutura mental doutros cineastas intelectualmente alimentados
por eses princípios estéticos (un
Buñuel redivivo, un Arau, un Cazals, un Babenco, un Aristarain,
mesmo un Gutierrez Aragón). A
exploración socio-histórica é meritória (un tanto plano e opaco o personaxe de Estaban Trueba, menos
referenciado políticamente que na
novela e escasamente matizado
desde a perspectiva da sua natureza
de clase). Mais con todo, merece
por si mesmo valor, o compromiso
que August asumiu a retratar de
xeito realista e sen matices polivalentes nen simbólicos toda a crueldade e o sadismo de que
son capaces
"os milicos" A 'variante
cando desatan máxica' que
toda a fúria da
dictadura pi- o filme
nochetista, no aponta,
último tércio precisaría o
do filme.
pulso
En canto as doutros
personaxes e cineastas
os actores que intelectualos encarnan, mente
están
ben
construidos e alimentados
seguen
as por eses
pautas preci- princípios
sas do relato.
estéticos.
Glenn Clase é
unha Férula
espléndida, a
médio camiño da Sra. Danvers que tan maxistralmente encamara J udith Andersen en "Rebeca" e calquera Bette
Davis dos 30/40; Meryl Streep, un
tanto choromiqueira e anglosaxona, compón desde a sua condición
dunha das mellores actrices do ci-

ne ianqui, unha Clara espiritual e
meiga, omnipresente no filme e na
novela; Winona Ryder, dá corpo a
Blanca, que comprime a sustáncia
da Alba da novela e amasa os atributos que farán dela unha boa actriz; Antonio Banderas oferece a
solidez e o magnetismo do seu
rostro diante da cámara e dá carpo
a un Pedro amante e revolucionário. Só Jeremy lrons amasa certas
feblezas na súa caracterización de
Estaban Trueba, estando aqui o
británico tan distante, envarado e
inexpresivo como sempre. Xunto
a eles Vanessa Redgrave e o alemán Armin Müller-Stahl, sobérbios nos seus breves cometidos,
dan nómina a unha chea de actores europeus, españois, britanicos
alemans e moitos secundarios extras e figurantes portugueses. En
Portugal rodouse o filme, que
constou 3.500 millóns de pesetas e
que é unha coproducción entre
Alemaña, Dinamarca e Portugal,
que o xermano Bernd Eichinger
(responsábel de "O nome da rosa") foi quen de armar e á que Bill
August convirtiu nunha narración
sóbria e ·funcional. A pesares das
súas feblezas, "A casa dos espíritus", respresenta, nos seus principais elementos, un evidente éxito
do cine europeu que compre defender frente á invasión dos produtos estadounidenses, tan xenerosamente publicitados polos medios
de comunicación. Convén lembrar
que nen foi nen é a fita de August
suxeito do desexo dos grandes
xomais e é curioso comprobar como a diferéncia dos productos ianquis non mereceu a cobertura publici tária que nestes grandes médios adican a esas produccións
(denantes mesmo das suas estreas)
nos seus suplementos especiais de
fin de semana. Poren, a fita do danés, europea en técnicos, en actores (agas as tres actrices), en cartas, en talante artístico, como espectáculo e como mercancía, está
funcionando nas nasas salas mellar que outros productos como
"Un mundo perfecto" ou "A tapadeira". +
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

Unha desas cuestións contestadas
é a de para que valia o custosísimo palacete chamado "Casa de
Galicia en Madrid". Serve para
facer programas en castelán dirixidos para unha audiéncia estrictamente galega. Por obra e grácia
deste programa das noites do
luns, o polémico edificio convértese máis ben na "Casa de Madrid
en Galicia", unha máis. E contéstase tamén outra curiosidade cuxa
solución tampouco solprende: a
solvéncia de Marina Castaño como apresentadora é nula, sen que
se adiviñe máis mérito para o cargo que o seu carácter de xomalista consorte e, segundo parece, tamén con sorte nos emolumentos
percebidos.

debate nen por suscitar cuestións
que poidesen levar a algunha conclusión,. por insuficiente que esta
fose.

Femininas e feministas
Marina Castaño só retomou a palabra para brindar a unha das invitadas a oportunidade de que contase un caso particular que ocupou
ben a derradeira metade do programa. Esta señora aproveitou a
ocasión para denunciar reiteradamente a non publicación dunha
novela sua premiada "nun claro
asunto de censura por parte de
grupos femministas'', que como na
novela en cuestión "non habia vítimas" alporizábanse todas. Instada
a dar máis detalle da uposta
proibición e da obra, a autora non
aclarou moito. Contou algo do argumento: unha nena que de perta
ao exo da man dun coronel de 68
ano , como algun eco da guerra civil por médio. Para ela e a 'falla
de prexuício " i que era po itiva e
non o "Pontelo-pónselo que no ha
olucionado nada".

Marina Castaño escomeza a sua
tertúlia ou debate cunha cuña en
galega, gravada aparte (non vaia
ser que a escoiten falar as suas finas convidadas); tamén conclue
cunha despedida en galego pregravada e inserida despois como se
fose parte da tertúlia, ainda que
supón un corte súpeto da conversa.
O último día, versando o espazo
sobre "Muller e literatura", repasou con ar de profes ora de bacher ala to, unha breve leción sobre
mulleres galegas literatas, coidadosamente lida na pantalla que tiña enfrente. Despois deste xeneroso tributo, de non máis de tres minutos, ao idioma, xa escomeza a
tertúlia propriamente dita, estrictamente mantida en castelán. Várias
escritoras dispóñense a realizar algunha reflexión interesante sobre
o amplo tema da muller e a produción literária. Polo menos, é o que
compre esperar a priori dun programa <leste tipo, por máis que algunhas das literatas sexan tan pouco prometedoras como Carmen
Rico-Godoy ou Carmen Posadas,
quen de feito
non dixo causa
até que non lle
quedou outra. A solvencia

da Castaño

A moderadora.,
presentadora como
permanece ca- presentadoladiña tras das ra é nula.
presentacións, e Os únicos
cando intervén
é para repetir méritos: ser
algun tópico so- xomalista
bre o tema ou consorte e
deixar algunha tamén con
frase sen rematar ao fío do sorte nos
que están falan- emolumendo as escritoras. tos.
Como era de
agardar o discurso das presentes foi derivando
á autopromoción dos seus libros,
ou en divagacións progresivas que
levaron a unha delas a propor que
se pagase ben a escritores de prestíxio patra que escrebesen guións
de culebróns. Entrementras, a Castaño non facia ren para reflotar o

Marina Castaf'lo.

Aí veuselle o plumeiro ao programa con fra e como e a e mái
ataques aos "grupo de feministas" tachado reiteradamente de
"censores". Agora, agora alinéase, segundo parece, na liña benpensante do feminino en contra do
feminista, como non podía ser menos. Para consolar á muller, que
non cansaba de apresentarse como
vítima, lembráronlle que "tamén
Garcia Márquez tivo problemas
para publicar Cien aft.os de soledad, nada menos. E daquela saiu a
Marina Castaño do seu sano para
apontar, con sorriso de complicidade cara ás convidadas que
"también le rechazaron una novela en varias editoriales a uno que
yo me sé... "
Ese mesmo que sabemos todos.
Deus nos libre <lestes galegas universais: a Julio Iglesias déuselle o
ouro e o mauro por facer nada. A
Marina Castaño, que xa só é coñecida por ser Señora de Cela, parece que tamén se lle retribue por
proporcionamos vergoña allea aos
televidentes, anovado opróbio para
a língua e un novo castañazo á televisión autonómica.+
GONZALO VILAS
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ULTIMAS NOVIDADES
DISCOG FICAS
1

Brath
N éboa infinda

Dhais

Dhais

Xocaloma
Quince anos

FoldeNiu/
Chouteira/Ker Cuez

Luar na lubre
Ara Solis

A música é un &on regalo
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ANXO IGLESIAS

A realidade virtual entretén aos visitantes.

Entre os dias 12 e 31
de Xaneiro estará en
marcha a quinta
edición do único
festival internacional
de vídeo de ámbito
galega, e un dos
poucos que se
celebran no Estado.
Xunto co concurso
dotado con un millón
de pesetas en prémios,
a actividade máis
atrainte está na
exposición sobre a
realidade virtual, na
que o público poderá
participar.

O Festival Internacional

de Video oterece unha ·
viaxe á terceira dimensión

J.

Cincuenta e oito vídeos a concurso
entre o 12 e o 31 de Xaneiro

•

•X.C.

O pátio de operacións do antigo
Banco de Espafía en Vigo (hoxe
Casa das Artes) é un rebúmbio de
ruidos electrónicos, músicas e
sons. Por todas partes ordenadores,
televisores de vários tamaños, con
imaxes convencionais e informatizadas. Ao pé dos aparatos uns trebellos achegan ao visitante á realida vitual. Visores aparatosos, cas-

Vicente Risco
,_

18 ESTUDOS SOBRE O INTELECTUAL SOBRANCEIRO DO GRUPO NOS

Arredor de Nós
• Carlos Casares

1(

• Manuel María
• Xosé Mª de Castro Erroteta
• Manuel Forcadela
• Antón Risco
• Francisco Carballo
• Antón Capelán
• X. Manuel Martínez Oca
• Claudia Rodríguez Fer
• Basilio Losada Castro
• Francisco Sampedro
• Carlos Paulo Martínez Pereiro
• Manuel Outeiriño
• Carlos López Bernárdez
• Xosé M. Millán Otero
• César Carlos Morám Fraga
• Ramiro Ponte

cos, auriculares, luvas sensíbeis ...
toda unha montaxe para meterse
dentro dunha nova dimensión. A
exposición, intitulada Vértigo virtual. Viaxe á terceira dimensión, é
a primeira vez que achega ao gran
público galego unha instalación na
.que pode participar.
O percorrido pola re.alidade virtual, que na edición do pasado
ano, de menor nível tecnolóxico,
non prendeu no público, está chamada a encher nesta edición po1o
desplegue e a espectacularidade
dos meios. Nun menor nível tamén
hai ordenadores con xogos, unidades de CD-ROM e paneis explicativos, nalgun dos cales pódese ler
como ainda quedan vários chanzos
para subir e abaratar os enormes
custes <leste servizo ante de
que cheguen a formar parte da
oferta da informática doméstica.

Sesenta traballos
a concurso
Desde que en Setembro pasado se
enviaron as bases que rexen a sección competitiva do Festival, recebéronse un total de 350 fitas seleccionándose para concurso cincuenta e oito. Todas elas serán
proxectadas ao público, en versión
orixinal e tradución simultánea, de
18 a 22 horas a partir do 22 de
Xaneiro, no Auditório do Centro
Cultural Caixavigo. O xúri que
evaluará os prémios (o primeiro
de 500.000 pesetas e dous accésits
de un cuarto de millón), está formado por Monika Funke S tern
(realizadora, produtora e ~scritora
sobre vídeo); Carlota Alvarez
Basso (do Centro de Arte Reina
Sofía); Jean Marie Duhard (Centro George Pompidou) e Eduardo
Galán (Televisión de Galicia).
A maiores apre éntan e vária elección de vídeo do Canadá, de
Art COM TV (Califómia), un monográfico da distribuidora alemá
235 Medja obre a obra de Marcel
Odembach, autor que e tará en Vigo para apre entar o eu traballos; obras de novo arti ta daneses, polacos e brasileiro , ademai
de materiais enviado polo Centro
Internacional de Criación de Vídeo de Montbeliard-Belfort (Franza) e de autores húngaros enviada
polo Festival Internacional de Artes Visuais de Gyür.
Durante os máis de quince dias de
Festival haberá proxeccións matinais co programa "Video e TV",
que compara a relación entre os
dous meios, especialmente dirixidas
a alunos de ensino médio. A TVG,
que copatrocina o Festival coa Concellaria de Cultura de Vigo, emitirá
todas as noites un espazo de un
cuarto de hora antes do peche da
emisión dedicado ao encontro. +

• X. Ramón Freixeiro Mato
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No libro "As precusoras" reivindica a obra esquecida das autoras galegas

Aurora Marco
'Nengunha escritora galega foi allea ao debate feminista'
rreu literariamente o século XIX
e tentou recuperar as escritoras
silenciadas. Marco recoñece as
dificuldades <leste proxecto e
cando fai unha leitura retrospectiva dos resultados do seu traballo
afirma que entre estas mulleres
existía un espírito común, "Nengunha delas permaneceu anea á
polémica feminista do século
XIX comezo do XX. Até agora
circulou cunha indea de que a
muller galega apenas participou
nesta polémica, agás Concepción
Arenal, Rosalia de Castro ou
Emília Pardo Bazán. Con este libro pretendín demostrar que babia outras mulleres que participaron neste debate através de conferéncias en circulas, ateneos e
asociacións aparte da própria
obra literária. Maria Vinyals é un
exemplo representativo <leste colectivo de mulleres. Ela era marquesa e ao enviuvar casou cun
sociólogo socialista cubano. Esta
parella foi a primeira en convertir
en Sanatório o Castelo de Soutomaior. Maria Vinyals ostentou a
vicepresidéncia dunha asociación
de mu11eres e participou activamente na loita das reivindicacións femeninas como queda reflexado nun seu discurso de 1906
escrito nun tono progresista apesar das hostilidades imperantes.
Tamén proporcionou as escolas
para mulleres e colaborou noutras iniciativas como xa fixeran
Maria Barbeito, Mercedes Tella
ou a conservadora Sofía Casanova, primeira corresponsal de
Guerra no conflito Mundial do
1914.

• AMANDA ÁLVAREZ

"As precusoras" é a
última obra de Aurora
Marco unha escritora
nada en Teruel no ano
1948. Doutora en
Filosofía e Letras exerce
como profesora da
Escola Universitária en
Santiago de
Compostela, sendo na
actualidade titular de
Didáctica da Língua e
Literatura. Desde hai
algún tempo xa o seu
labor céntrase na
investigación
publicando entre outros
traballos: Ramon Otero
Pedrayo, teatro
ignorado; Foula e
Ronsel, os anos xuvenis
de Carballo Calero.
A auotra de "As precusoras" lembra a miudo un Carballo Calero,
un profe or considerado figura
emblemática por todos/as os universitarios que tiveron a oportunidade de ser os seus alunas/as na
Facultade de Filoloxia. Con "As
precusoras' seguín a liña de investigación que comecei nos anos
70. Tiven un mestre sábio que me
ensinou a valorar as grandes e non
tan grandes figuras da literatura.
De Carvalho Calero aprendin a recuperar aos escritores/a que outro e tudo os de deñaban ou conideraban de egunda fila. De pois
de facer moitos traballos de investigación tirei unha conclusión que
me parece fundamental: todas estas persoas silenciadas e e quecidas por razón diferentes en cada
ca o, xogaron un importante papel
na recuperación do no o idioma."
Todo proce o de investigación é
laborío o cando e realiza con rigor científico. Probabelmente,
Aurora Marco de coñecía que o
xomai ian er o ponto de partida
do recente libro publicado por La
Voz de Galiciana ua coleción Biblioteca Galega.
Foi precisamente o rigor o que a levou a continuar unha investigación
que nun princípio non estaba prevista. "Nos anos 80 eu estaba enfrascada nun estudo de Marcial Vallad ares, o o que supuña unha
constante consulta de xornais e revistas. Curiosamente, ali aparecia
reflectido un grande número de
mulleres das que posteriormente
busquei informanción nas histórias
da literatura atopando só algunha
referéncia na de Carvalho Calero.
Pouco a pouco, atopeime con nemes que non existían nos diccionários enciclopédicos ou en catálogos
literários. Daquela empecei a interesarme por este feito perguntándome a razón pala que as figuras de
segunda liña estaban silenciadas e
se ademais eran mulleres o silenzo
era maior. Decidin recuperar o seu
traballo literário, e nesta actividade
atopei con poemas, referéncias a libros, artigas de opinión e material
que dia a dia fun enriquecendo gracias a unha constante consulta en
diferentes hemerotecas."

Outras das razóns nas que me baseo para dicer que estas muIIeres
non foron aneas á problemática
femenina, fundaméntase nos seus
próprios textos onde amiudo aparecen claras referéncias aos condicionamentos sociais que impedían
que unha escritora puidese realizar o seu traballo libremente sen
ser obxecto de todo tipo de críticas e insultos."

ANTONIO HERNANDEZ/VOZ NOTICIAS

'Tiven que
realizar
diferentes vi axes
á Biblioteca
Nacional e, para
a miña surpresa,
atopei bastante
máis bibliografía
que en Galiza'.

No ano 82, Aurora Marco compatibilizaba o seu labor docente
coa investigación e publicación
de diferentes artigas en La Voz
de Galicia. "Semanalmente publicaba a semblanza dunha muller escritora da que se descoñecia a súa existencia e por suposto
a sua obra. Esta batería de artigas

convertironse anos máis tarde
nun libro titulado "As precusoras". Na sua elaboración tiven
moitas dificultades porque nalguns casos só contaba cunha referéncia única, o nome. Partindo
desta primeira pista reconstruin
através de viaxes e contactos familiares a vida e obra das mulleres que aparecen neste libro.
Concretamente hai unha traductora que vive en New York que
verteu obras ao galega entre as
que figura "O médico a paus" de
Moliere. Esta muller de 89 anos
chamada Teruca Bouza Vila naceu en Fene. A sua irmá proporcionoume moitos dados pois eu
daquela só sabia que Teruca era
actriz de teatro porque lera en A
Nosa Terra unha reseña da representación da obra de Moliere.
Para investigar outras autoras visitei as bibliotecas, Penzol en Vigo, a Real Academia Galega, a
Biblioteca xeral e os arquivos
Sarmiento, tamén tiven que realizar diferentes viaxes á Biblioteca
Nacional onde curiosamente e
para a miña sorpresa atopei bastan te máis bibliografía que en
Galicia.

'Traballo na
Universidade e
podo asegurar
que somos
relegadas das
cátedras, dos
cargos e lugares
considerados
importantes'.

Ali, na Biblioteca Nacional, puiden investigar a obra de Manuela
Cambronero e mesmo facerme
cunha foto que reproducin posteriormente no libro".

Escritoras silenciadas
A autora de As precusoras perco-

Para Aurora Marco ainda que con
algúns matices segue desgraciadamente tendo vixéncia a frase de
que "O privado non ten historia".
"As mulleres seguimos silenciadas. Non como no XIX pero cada
día comprobamos que os postas
de decisión están ocupados e non
precisamente palas nasas conxéneres. Eu traballo na Universidade
e podo asegurar que somos relegadas das cátedras, dos cargos e lugagres considerados importantes.
Isto lévame a pensar naquela outra
frase na que se afirma que as mulleres debemos demostrar duas ou
tres veces, polo menos, que somos
válidas para ocupar un posto de
responsabilidade, cando este mesmo posto está en máns dun home
a ninguén se lle acorre cuestionar
a sua formación ou capacidade.
Coido que hai mulleres moi valiosas que seguen estando silenciadas nos cadros dos partidos, dos
sindicatos, nas organizacións políticas ou sociais, en resume seguimos pouco representadas na vida
pública cando é tan fundamental
para todas/os nós. Estou segura
que a vena frase mantense na xustiza, nos médios de comunicación,.
no aspecto laboral, na educación e
nos eidos máis significativos onde
nós as mulleres teriamos moito
que dicer e aportar.+
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Convocatórias
Prémio de narracións
breves A. Machado
Convocado pola Fundación dos Ferrocarris Españois. Poden participar
cantos autores o desexen, con unha ou
máis obras orixinais, que garden relación có ferrocarril e veñan escritas en
galego, catalán, euskera ou castellano.
A extensión máxima dos traballos é de
dez fólios ou DIN A4 mecanografados
a dobre espazo por unha soa face (cun
total máximo de 320 liñas). Os textos
remitiranse por triplicado, antes do 28
de Febreiro de 1994, acompañados de
nome, apelidos e enderezo do autor (no
caso de enviar a obra baixo seudónimo
seria necesária a correspondente plica
cos dados persoais) á Fundación dos
Ferrocarriles Españois (Estación Delicias. Pº de las Delicias, 61. 28045 Madrid), indicando no sobre XVlll Prémio
Antonio Machado. A Fundación designará un Comité de Leitura prévio para a
escolma de dez narracións finalistas. O
Xurado emitirá o seu fallo inapálabel
sobre as dez narracións e outorgará un
primeiro prémio de 1.000.000 pta., un
segundo de 400.000 pta. e 50.000 pta.
a cada un dos restantes escolleitos (todos os prémios están suxeitos a lexislación tributária). Todos os finalistas que
residan no Estado español poderán asistir, xunto cun acompañante, á entrega
de prémios xa que a Fundación farase
cargo dos gastos de viaxe e pousada.
As 1O narracións finalistas integrarán
un libro que será editado libremente
pola Fundación. Calquer dúbida ha ser
atendida no teléfono da Fundación:
(91) 527 79 94.

Certame de Narrativa
Breve Infantil Ólisbos
A Asociación Xuvenil Ólisbos convoca un certame de narrativa breve infantil
para traballos inéditos de non máis de
cinco fólios a dobre espazo. Os orixinais han ser entregados, antes do 15 de
Febreiro, nun sobre que inclua o titulo
do relato e o nome, enderezo e teléfono
do autor na conserxeria da Facultade de
Filoloxia de Santiago. No sobre debe
quedar indicado Revista Olisbos. Certame de Literatura Infantil. O xurado do
certame estará composto por alunos de
5º, 6º e 7º de EXB de distintos colexios
de Santiago, que elixirán un gañador e
máis un finalista. O prémio consistirá na
publicación do traballo na revista Olisbos e nun Olisboleiro. Maior información na Asociación Olisbos. Facultade
de Filoloxia. Burgo das Nacións s/n.
15.705 Santiago de Compostela. Teléfono (981) 57 53 40, extensión 512.

Certame de pintura
Castelao 1994
Convocado polo Concello de Rianxo,
estabelece duas categorias cun cadanseu único prémio: a Categoría A para
só para nacidos ou residentes en Rianxo e menores de l 6 anos, cun prémio
de 35.000 pta.; a Categoria B está dirixida aos maiores de 16 anos nados ou
residentes na Galiza, cun prémio de
150.000. Estabelecese, asemade, un
prémio especial de 75.00 pta., para a
mellor obra de pintor rianxeiro dentro

da categoria B. No caso de cair o primeiro prémio da Categoría B nun rianxeiro, o prémio especial pasa a converterse en segundo prémio da mesma categoría. Cada pintor poderá apresentar
un máximo de tres cadros, ao óleo sobre tela, que fagan referéncia a figura
ou a obra de A.D.R. Castelao, dun tamaño mínimo de 60x73 cm., enmarcados, cando menos, cun liston de madeira de 2 cm. Os cadros hanse apresentar
acompañados dunha plica cos dados
persoais do autor no interior e o título
do cadro e a categoria a que pertence
detallados no exterior, antes das 14 h.
do 14 de Xaneiro, no Concello de Rianxo. As obras apresentadas serán expostas do 22 ao 31 de Xaneiro na Casa do
Coxo de Rianxo, e as premiadas ficarán
en propriedade do Concello.

vários profesores, estexan matriculados
en calquer centro de ensino non universitário da Galiza. Só serán admitidos a
concurso os vídeos realizados en língua
galega, en calquer dos sistemas de vídeo
(VHS, Hl8, U-Matic, Betacam, etc) . Os
traballos, que non poderán exceder os
20 minutos de duración, haberán tratar
sobre calquer das matérias do currículo
escolar. Para participar hai que mandar
os videos, antes do 6 de Maio de 1994,
ao Centro de Recursos Didácticos. Rua
Yáñez Rebolo, 31. 27004 Lugo. Os prémios do concurso divídense en dous primeiros prémios de 150.000 pta., dous
segundos de 75.000 pta. e dous terceiros
de 25.000 pta. Un primeiro, un segundo
e máis un terceiro prémio serán para
centros de EXB e os restantes para centros de BUP, ESO ou FP. Os organizadores do concurso resérvanse o direito
de dispoñer dos traballos apresentados
para o seu posterior uso didáctico.

II Concurso
de Baile Galego
A Asociación cultural e Recreativa
C.P. Chan-Leirado convoca o seu II
concurso de Baile Galega que terá lugar
o 17 de Maio de 1994 no Colexio Público Chan Leirado. Poden participar neste
concurso todos os grupos 9e baile das
zonas do Condado e do Paranta que teñan como mínimo catro parellas e traxes galegos en calquera das suas variantes. O concurso está dotado 1Oprémios:
1º prémio 100.000 pta., 2º 50.000 pta.,
3º 25.000 pta., 4º e 5º prémios 10.000
pta., e do 6º ao 10º prérnios 5.000 pta.
cada un. A inscrición pódese facer até o
15 de Marzo de 1994, nun impreso especial, no Coléxio de Leirado (Leirado
s/n. Salvaterra do Miño. 36357 Pontevedra). Para maior información charnar
ao teléfono (986) 65 75 37 de 9,30 a 13
h. e de 15 a 17 h., de Luns a Venres.

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 Aforros
de Galicia (con locais en Lugo, A Coruña, Ferro!, Santiago, Ourense, Pontevedra e Madrid) ou no xomal El Progreso (R/do Progreso 12. Lugo). Otraballo premiado será publicado pola
Fundación Caixa Galicia Claudio San
Martin e os orixinais non premiados
non serán devoltos nen as entidades
que convocan o prémio manterán correspondéncia sobre eles.

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 12ao19 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, NlF 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.

Concurso
de vídeo escolar
A Consellaria de Educación e Ordenación Universitária convoca a segunda edición do Concurso Galego de Viíeo Escolar. Poden participar todos
aqueles alunos que, tras formar unha
equipa,e coa colaboración de un ou de

Monstra de Arte postal
para Escolares

b Instituto Municipal de Educación

~

(IME) de Vigo convoca o primeiro concurso de Arte Postal para escolares, ao
que poden concorrer todos os alunos
dos Coléxios inscritos no programa
educativo Escota e arte. Cada aluno pode apresentar unha postal, feita en técnica libre, con soporte de cartulina ríxida ou similar de entre 14x19 e
14,8x10,5 cm., no que se trate o tema A
paz, unha necesidad.e para o mundo actual. Os traballos remitiranse ao IME
(Camiño do Chouzo s/n. 36208 Vigo)
por correo sen sobre e cos dados referentes ao nome do aluno, colexio, curso,
idade e máis nome do profesor. A data
límite de admisións é o 25 de Xaneiro.
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. 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.+

Üiscos
No me hallo. Último disco
chegado a estas costas do
grupo mexicano El Personal.
Rock mestizo, con sabor a
salsa e a corrido. Letras
cotidianas e picantes.

Tamén ven de sair Ángelus,
de Milton Nascimento.
Acompañado de Herbie
Hancock, Wayne Shorter, Pat
Metheny, Peter Gabriel e
James Taylor, entre outros.

Anúnciós de balde
•Profesores titulados en filoloxia oferecen clases e traducións de bretón,
francés, galés, inglés e chinés, ao galego e ao castellano. Nativos da Grande Bretaña e da Bretaña. Interesados
entrar en contacto con Isabel e Neal.
R/Algália de Abaixo, 20-2º Santiago.
Teléfono (981) 56 07 69.
•Véndese revista Nós. Perfecto estado.
30.000 pta. Teléfono (986) 31 36 88.
•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 pousada individual ou en grupo a
prezos especiais para de cansar no entorno natural. Alimentación vexetariana e comodidade en ambiente rústico.
Teléfono (986) 66 64 13 (Crecente).
• Aulas de língua e literatura galega
ou española, latin, francés, portugués e História, meslre licenciado.
Nivéis de BUP, FP e COU. Teléfonos
(981) 20 1170e20 23 51.
• Desexo inter-cámbiar correspondéncia, revistas, tarxetas postais, selos
e almanaques de peto. Dirixirse a: Encarnación Duret Sotomayor. Caixa
Postal 3.134. Habana 3-10300.
• Cursos de iniciación ao idioma
ruso, na Asociación Máximo Gorki
de Vigo, en colaboración coa Universidade Estatal de San Petersburgo e
coa Escola Oficial de Idiomas de Vigo. Matriculas e infonnación no (986)
22 44 57, de 11 a 13 e de 17 a 21 h.
Asociación Máximo Gorki: R/Marqués de Valadares 14, Iº. Vigo.
• Bicis pola Paz distribue artesanías
maias dentro do comercio solidário,
bolsas, pulseiras, carteiras .. . co fin de
financiar o envio de bicicletas a proxectos de cooperación. Envios contrarrembolso. Pedidos ao Apartado 35.
Chantada (Lugo).
• Mestre de E.X.B. con experiéncia
busca traballo relacionado co ensino: librarias, editoriais ... Teléfono
(908) 98 21 48. A Coruña.
• 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 cascarón do grupo de rock
alicantino Badana, pódocho consegu ir asi como ourro material, adesi-

vos, prensa, cartazes e información .
Escrebe a Manoel Bello Salvado, Rua
da Igrexa, 9 - 15685 Xanceda - Mesia.
• Universitário de 21 anos oferécese
para taballar polas tardes na Coruña
ou perto. Calquer tipo de traballo.
Chamar ao (981) 67 06 46, perguntar
por Manolo.
•Véndese colección de moedas 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.
• 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.
• Véndense patins profisionais novos. Coiro e rodamentos italianos. Numero 36. Teléfono (986) 43 38 30.
Perguntar por Blanca.
• Clases de inglés a domicílio na zona de Vigo. Profe or nativo. E cocé
con experiéncia. Emprégase método
comunicativo. Todos os níveis. Teléfono (986) 22 81 59.
• Grande oferta de discos e cassettes.
Perguntar por Evéncio Baños, no (988)
21 05 85.
• Títeres & Gualtrapas. Organización de representacións teatrais e de
monicreques. Fabricación e manexo de
títeres . Fabricación e de eño de vestuários, decorados, teatrillos, ... Composición e adaptación de obras teatrais.
Composicións e gravacións musicai .
Interesados entrar en contacto con
Mauro Muñoz Martínez, no Taller
(986) 22 77 11.
• Aluga-se estúdio em Vigo. Com calefacc;om, água quente, oleado, céntrico, ideal para estudante. 36.000 pta.
Teléfono: (986) 49 06 88.
• Oferécese pintor económico a domicílio. Experiéncia e eriedade. Interiores e esteriore ; vernizado a brocha. Pre upo to gratuítos e en compromiso. Cario Pérez Vegue. Teléfono (986) 66 02 58, Pontearea .
• Restáuranse móbeis e figuras antigas. Intere ados dirixir e ao (986) 62
50 77. Perguntar por Carme Carreira. •

Música
Orquestra Sinfónica
da Galiza

Orquestra
de Cámara Eslovaca

Baixo a dirección de Gabriel Chmura e co pianista Valentin Gheorghiu, interpretarán obra de Moussorgsky, Rachmaninov e Prokofiev.
O Xoves 13, ás 8,30 do serán, no Pazo de Congresos da Coruña; e o Venres 14, á mesma hora, no C.C. Caixavigo. A Orquestra volta actuar do 18
ao 21, dentro do ciclo de Concertos
didácticos, no Pazo de Congresos da
Coruña, desta vez baixo a dirección
de Maximino Zumalave para interpretar a Sinfonia nº6 Pastoral de Beethoven.

Bohdan Warchal dirixe a Orquestra,
que interpretará pezas de G.P. Telemann, J.S. Bach, G. Rosini e A. Vivaldi, o dia l 9, ás 11 da mañá dentro do
ciclo Concertos didácticos para xóvenes do Auditório da Galiza.

Orquestra
Sinfónica Checa
A Orquestra Sinfónica Checa, dirixida
por Gerd Albrecht, en concerto o Xoves 20, ás 9 da noite, no Auditório da
Galiza (Santiago); o Venres 21 no
C.C. Caixavigo; e o dia 24, no Pazo de
Congresos da Coruña.

Banda
de Música
de Ourense
En concerto odia 16 de Xaneiro no
Teatro Principal de Ourense.

Zarzuela
Recital de zarzuela de Manuel Sirera
con Manuel Mateos Martin no piano.
O Venres 15, ás 20,30 h., no C.C. Caixavigo.

Encontros
de Harpa Céltica
O Venres 14 de Xaneiro, ás 8,30 do
serán, no Auditório Cidade de Vigo,
terá lugar a segunda edición dos Encontros de Harpa Céltica. A harpa
céltica estaba profundamente relacionada co folklore daqueles países que
receberon influéncias celtas, ainda que
desaparece coa chegada das harpas
cromáticas que dan lugar á harpa clásica. A derradeira referéncia do uso da
harpa céltica data de 1792 en Belfast.
No encontro do Auditório Cidade de
Vigo, que artella a Universidade Popular, participarán Rodrigo Romaní,

Enrique Comesaña, Janet Harbison
e máis o grupo Terra Brava.

Octeto Académico
de Caracas
Actua o Venres 14 no Teatro Jofre do
Ferro!, dentro do VII Ciclo Internacional de Música que patrocina a Fundación Caixagalicia.

Xesús Pimentel apresenta o seu último disco na compaña de Marcos Teira (guitarra) e Pedro Nieves (percusión). O Martes 18 no auditório do
C.C. Caixavigo, e o Venres 21 na NASA de Santiago. Na actuación de Santiago intervirá, amais do trio, un cantaor de Lugo, El Kiki.

Tres

Actuan o Xoves 13, ás 1O da noite, na
NASA de Santiago.

O grupo de folk-rock Tres, no que participan Marcos Legaspi, Diego Bouzón e máis Pancho Alvarado, actua o
Sábado 15, no clube de música Clavicémbalo de Lugo.

Yellow Pixoliñas

Triceratops

Concerto con entrada libre o Venres
21, ás 10,30 da noite, no pub Planta
Baixa de Vigo.

Actuan con entrada libre o 15 de Xaneiro, ás 10,30 da noite, no pub Planta
Baixa de Vigo.

Oceanic Rubbish

A. Josetxu

En concerto o Xoves 13, ás 10,30 da
noite, no Café Teatro Odeón de Vigo.

O que pertencera aos Bichos, actua o
Sábado 15 na Iguana Club de Vigo.•

Os Miserables
Orquestra Sinfónica de Galiza.

Pimentel Trio

axenda
Cinema

nosa da Caliza, exposta
no Museu
Carlos Maside
de Sada.

Produción galega

Malena
Baqueiro
Pintura expresionista, até o
27 de Xaneiro,
na Galeria
Sargadelos de
Vigo.

Santiago
Montes

O Xoves 13, ás 9 da noite, no Teatro
Principal de Pontevedra, dentro da programación do Cine clube Pontevedra,
pasan O ídolo de Barro , dirixida en
1949 por Mark Robson.

The Fruit Machine
O Mércores 19 de Xaneiro, ás 8,30 do
serán, no auditório do Concello de Vigo, o Cine clube Lumiere proxecta o
filme The Fruil Machine, Grande Bretaña 1989, de Philip Saville. O pase
cu la 300 pta.

Unha vida
independente
Dirixida en 1992 por Vitali Kanev ki
para o que contou co produclor Franyoise Carré. Unha l'ida independente é a
continuaci n do anterior filme de Vitali
Kanev 'ki, Para, marre, resucita. Pásana
o dia 13 de Xanciro, ás 20, 15 h., no ciclo adicado a Vitali Kanev ki do CenLro
Galego de Artes da lmaxe (Durán Loriga 1O. A Coruña).•

Televisión
O amante do amor
O Sábado 15 e n Butaca Especial da
TVG. Franza 1977. Director: Franyois
Truffaut. Intérpretes: Charle Denner,
Brigitte Fossey, Le lie Caron e Genevieve Fontanel.

O xove Winston
O Domingo 16 en Entrada Libre da
TVG. EUA 1973. Dirixida por Richard
Attenborough, e interpretada por Robert
Shaw, Anne Bancroft, Colín Blakely e
Ian Holm.•

Alex Vázquez
Expón as suas pinturas, até o 16 de Xaneiro, no Pazo Municipal da Coruña.

Estampas da Galiza
Pódese ver a Colección Carlos Martínez Barbeito de estampas da Galiza, até o 19 de Xaneiro, no Kiosco Alfonso da Coruña.
Na Sala de Arte de Caixavigo, exposición de Natália P. García.

Eloy Hernández
Vigo e o porto de Bouzas nos óleos de
Eloy Hemández. Até o 18 de Xaneiro
no café Ardora de Vigo (Afonso X).

Acuarelas e pasteis
Ruth Varela Rodnguez expón os seus
óleos e pasteis, até o 30 de Xaneiro, (de
9 a 13,30 e de 17 a 19,30 h. de Luns a
Venres) na Sala Hispano 20 (Alférez
Provisional 3 e 5) de Santiago.

Antiga Guatemala
A derradeira monstra do proxecto Património 2001 que patrocinan UNESCO e
máis a Fundación La Caixa. Koldo
Chamorro, asesorado por Vítor Sandoval, fai un percorrido fotográfico potas ruinas da Antiga Guatemala. Fundada polos colonos españois en 1524 e
abandoada por mor dos seísmos e inundacións que sufriu decote nos séculos
XVI, XVIl e XVIII. Até o 16 de Xaneiro no Museu Provincial de Lugo, e partires do 19 na Casa das Artes de Vigo.

O Ateneo Santa Cecilia de Mario está
a celebrar unhas xomadas de vídeo que
comprenden máis de trinta vídeos de artistas procedentes de Xapón, EUA, Holanda, Grande Bretaña, Austria e Canadá entroutros. A retrospectiva foi elaborada e presentada polo Festival Internacional de Vídeo Cidade de Vigo en colaboura có CGAI. Até o 15 de Xaneiro no
local do Ateneo. Maior información no
(986) 88 02 83 .•

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

14 e de 16 a 20 h., festivos de 10 a 14
h.), na Casa da Galiza en Madrid.

Natalia P. García
Expón a sua obra, baseada no collage
e técnicas mistas, até o 24 de Xaneiro,
na Sala de Arte Caixavigo.

Visión aguda e
vertixinosa da Galiza
O traballo de Xesus Campos foi xuntado e seleccionado na monstra Xesus
Campos. Unha visión aguda e vertixiCorrea Corredoira na Póvoa do C.

Obra de Lugris Vadillo, Sucasas,
Abelenda , Argüelles, Elena Gago,
Eva LLorens, R. Corredoira, Alfon o Costa e Gutiérrez de la Concha, entroutros, na galería Arte Terán
da Coruña.

( l 1

Santiago Montes na Nova Sala de Exposicións de Vigo.

Ro a Lorenzo Iglesias
Correa Corredoira
Debuxos de Correa Corredoira, até o
21 de Xaneiro, no Liceo da Pobra do
Caramiñal.

Contexto
Fotografías de Nancy Wilson-Pajic,
até o 16 de Xaneiro, na Casa da Cultu-

Teatro

Actividades

Todos
os homens

Autodefensa
para mulleres

De Roberto Cordovani e Adolfo Domínguez, interpretada pola compañia
Arte Livre do Brasil. Os días 13 e 16,
ás 8,30 do serán; e os días 14 e 15, ás
10,30 da noite, no auditório do e.e.
Caixavigo.

A coordenadora feminista Donicela organiza un cursiño de autodefensa para
mulleres que comezará a meiados de
mes no Pavillón das Travesas (Vigo).
As clases cairán nos Sábados ás 11 da
mañá. e a subscrición custa 1.000 pta.
Maior información no (986) 47 02 03.

Rua viva interpreta a obra O saco das
noces de Pires Cabra!, en beneficio da
recén criada asociación de axuda ao toxicómano Abeiro. Odia 15 no Teatro
Principal de Ourense.

Leoncio e
Helena
O Centro Dramático Galego pon en
cena a obra de George Büchner, baixo
a dirección de Anxeles Acuña. O dia
15, ás 9 da noite, e os dias 16 e 17, ás
20,30 h. , no Auditório Municipal de
Lalin.•

Xadrez ráRido
A Asociación áximo Gorki e maila
Federación Galega de Xadrez, artellan un torneo de xadrez rápido, a 13
voilas segundo o sistema suizo, único
na Galiza, para o Venres 4 de Febreiro
ás 6 do serán, no Club Mayeusis (Serafin Avendaño 2. Vigo). As prazas
son limitadas e a inscrición custa 500
pta. Máis información de 11 a 13 e de
17 a 21 h., no (986) 22 44 57.

Aulas do Mar
O 20 de Xaneiro, ás 7 do serán, na sala
de conferéncias do Castro (O Castro.

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.

O colectivo Vacunache-lo ten carneiro?
artella unha monstra
fotográfica sobre a
guerra civil española. Aberta até meiados de Febreiro, no
Bar Parrús (R/Arévalo, 18) da Coruña.

Até o 16 de Xaneiro, na galeria Trinta
de Compostela.

Angel Hernansaez expón as suas pinturas baixo o título Figuras dn tempo e
da vida, até o 30 da Xaneiro (de 10 a

Suite Olympic
Centennial

A Guerra
civil

António Murado

Figura do tempo e
da vida

A outra realidade
Pintura de Guerreiro, até o 15 de Xaneiro, na galeria Minotauro de Santiago.

O Pazo de Bendaña
garda a monstra sobre a Rehabilitación
do Casco histórico
de Compostela.
Aberta de 12 a 14 e
de 17 a 21 h. os dias
laborais e de 12 a 14
os Domingos e festivos.

Amosa a sua obra na galería Citania
de Santiago.

Amo a a ua pinturas, até o 31 de
Xaneiro, no Café Odeón de Vigo.

ra Salvador de Madariaga (A Coruña).

Casco
histórico
de Santiago

Miguel
Ángel Biazzi

Un intre para a arte

O saco
das noces
Retrospectiva do vídeo
dos oitenta

Ruth na Sala Hispano 20 de Santiago.

Pintura abstracta, até o 24 de Xaneiro, na Nueva sala
de exposiciones Caixavigo. ·

A Guerra dos sexos

O Idolo de Barro

27

Exposicións

O Centro Galego de Artes da Imaxe
oferece esta semana as tres últimas películas do seu ciclo adicado á produción
galega que comezou o mes pasado coa
Matanza canibal dos garrulos lisérgicos.
O Venres 14 pasan As xoias da Señora
Bianconero, dirixida por Xurxo Coira e
interpretada por Lui s Tosar, Mª Xosé
Bouzas, Anlonio Pereira, Sonia Balsa,
Quico Cadaval, Maria Pujalte, Víctor
Mosqueira e Evaristo Calvo, entroutros.
O Luns 17, proxectan unha Retrospectiva de Alfredo García Pinal, que inclue o curto Morrer no mar (1984) e a
longametraxe Urxa (1989), co-dirixida
con Carlos L. Piñeiro . O estreo de A
Barbeiria (1993), tamén de Alfredo
García Pina!, pecha o ciclo o Martes 18.
Todos os pases son ás 20,15 h., na sala
do CGAI (R/Durán Loriga 1O. A Coruña). O prezo da sesión vai a 150 pta.
(100 pta. con Carné Xove), agás a de A
Barbeiria que é de balde.

O Concello de Santiago propón un ciclo de cine. en versión orixinal sub-titulada en castellano, no Teatro Principal baixo o título A Guerra dos sexos.
Odia 13 pa an: A guerra dos Rose de
Danny de Vino, ás 18 h.; Un paraugas para tre de Felipe Vega, á 20,30
h., e Cando Harry atopou a Sally de
Rob Reiner, á 23 h. O dia 14. ás l 8 h.,
Un corazón en inverno de Claude
Sautet; ás 20,30 h. , Lua de mel para
tres de Andrew Bergman; e Cando
Harry atopou a Sal/y, ás 23 h. Para o
día 15: Lua de me! para tres (18 h.),
Ovos de ouro de Biga Luna, ás 20,30
h.; e Un corazón en inverno, á 23 h. O
Domingo 16, derradeiro diado ciclo,
pa an Cando Harry atopou a Sal/y á
18 h.; Mateina porque era miña (tango) de Patrice Leconte, ás 20,30 h: e
Un corazón en inverno á 23 h.
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Sada), e dentro da programación das ID
Xornadas de Meio Mariño e Acuicultura terá lugar unha mesa redonda coa
intervención de biólogos e economistas
relacionados có meio mariño. Na mesma sesión presentarase o material editado polas Aulas do Mar da Fundación
Caixagalicia.

Videoinstalación.
Lareira de San Lois
Revisada
Xoan Brión apresenta a sua última
criación Lareira de San Lois Revisada
(1994) na que se fai un estudo da relación da persoa có seu entorno. O autor
manipula o tempo a través de fotográfías e da lugar a unha nova figura (conxunto de catro fotos). Na Videoinstalación trátase a ínter-relación que as figuras Lare e l eader gardan entre sí e a
que a sua vez propoñen o estabelecemento de proporción entre o experimentador e a obra. Até o 15 de Xaneiro, das 17 ás 24 h., na Sala Galán de
Santiago ao prezo de 100 pta.

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

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

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

Uso de paEel reciclado
A Asociación evista Olisbos ten
programado un acto para a Promoción
da campaña de uso de papel reciclado que terá lugar o día 18 de Xaneiro,
ás 12 do meiodia, na Facultade de Filoloxia de Santiago.

Princípios
de antropoloxia teatral
A Sala Galán de Compostela organiza
un curso de antropoloxia teatral que
vai ser impartido por Etelvino Vázquez do 17 ao 22 de Xaneiro na própria sala. O programa do curso inclue
tres pontos básicos: princípios biolóxicos, princípios culturais e princípios
persoais. Tamén neste curso: os tres
fios da actuación (carpo, emoción e
voz), conflito e situación, o principio
da equivaléncia, traballo cunha secuéncia e có texto da Maquinahamlet,
e improvisación individual ou en grupo. Información na Sala Galán (Gómez de Ulla 7. 15702 Santiago). Tetéfono (981) 59 51 66. •

~
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TRES EN RAIA

Os brillos da solidariedade índia e campesiña e a inspiración de Emiliano Zapata

Lembranza dunha viaxe fugaz
por Chiapas
• PRIMITIVO CARBAJO

O

s dous representantes da organización campesiña Emiliano
Zapata, que daquela non asemellaba ser
outra cousa, foron os máis contundentes:
"Chiapas será ocupada por tropas gringas para dirixir dende aquí a agresión a
toda a rexión". A rexión era Centroamérica, que daquela, hai exactamente oito
anos, era o volcán que lembramos todos:
Nicarágua, El Salvador, Guatemala ... Eu
acompañaba, marcando xa distáncias, a
unha nutrida e pintoresca marcha internacional pola Paz que percorreu o itsmo
durante eses meses, desde Panamá a
México DF., coa sua mensaxe de boa
vontade. Foi unha aventura desgonzada
da que, xa de volta, non quixeron publicarme nada no meio no que traballaba.
Viñamos de Huehetenango, a terceira cidade de Guatemala, que estaba tomada
polo exército en campaña antiguerrilleira.
Daí gardo unha ingrata memória do medo,
a partida como un respiro. Ata chegar á
fronteira con México, o autobús, ateigado
de índios, corno corresponde, foi detido
várias veces polas patrullas civís, que facían baixar aos homes e, a punta de fuxís,
nos rexistaban, abertos de pes e máns,
perguntando con violéncia pola nosa orixe
e destino. Algúns foron ficando nestas paradas: os seus papeis non estaban en regra, a regra que entendian aqueles patrulleiros. Outra vez o autobús foi detido por
un río cuia
ponte volara aguerrilla a noite anterior.

{,)

Chiapas
marcaba a
primeira
porta de
esperanza
(xa estaban
en
México,
as anteriores fronteir as non
limpaban
a angúria)
para os
milleiros
de centroamericáns
que fuxían
das suas
guerras
percurando o dourado Norte . Avanzaban sorteando as
penúltimas pescudas da policía mexicana. Catro anos
antes comezaran as fuxidas masivas dos
viciños índios guatemaltecos, que non
seguian maís lonxe: ficaban en Chiapas
agardando a voltar á suas terras. Nese
mes de Xaneiro de 1986 xa pasaran
46.000, que eran atendidos en campos
de refuxiados ate que atopaban ocupación . A lgrexa era a sua grande benefactora, co mesmo bispo de agora, Samuel
Ruiz, como principal abandeirado da causa. Lembro a misa. A misa era un acto infalíbel nas recepcións que se facían á
Marcha Internacional pola Paz en Centro:imérica. A de San Cristobal das Casas,
oficiada polo bispo, foi particularmente
vistosa: unha chea de cores e cancións,

pancartas, bandeiras e proclamas con
guitarras a xeito de corridos.
-Desde a sua chegada a México, hai
máis de catro anos -dicia o bispo- non
houbo un só delito cometido por algúns
dos 46.000 refuxiados que teñen pasado
pola nosa diócese. Son a mellor xente.
Pero o povo indíxena guatemalteco nen
sequer no exílio se libra da persecución
feroz dos xenerais.
Sofrían -engadia o bispo- toda clase
de excesos: expulsións masivas e individuais, entregas aos milicos guatemaltecos, detencións arbitrárias, malleiras e
torturas, cercos de fame, destrucción dos
seus campamentos, violación das suas
mulleres, falta de atención médica ... Querian deportalos a Campeche e Quintana
Roo, na península de lucatán, onde non
había terras de labor, e reducirlles drásticamente a dieta alimentícia ... Para forzar
o seu traslado aducianse as frecuentes
incursións en Chiapas dos milicos guatemaltecos para atacar os campamentos.
Mais os próprios campesiños chiapanecos axudábanos, agochábanos, protexíanos contra repatriacións e deportacións.
En Chiapas todos os índios, dun e doutro
lado da fronteira, facían causa común de
resisténcia.
A devandita Marcha avanzaba cara a
Mexico DF entre misas e mitins. As intervencións, tanto en San Cristo6al das Casas como en Juchitán, dous días des-

comunidade un gringo que fai tarefas relixiosas. Trátase de acostumar aos nasos
irmáns á presenza do gringo ...
Tamén recollin deles os nomes das grandes famílias terratenentes (os Castellanos, Dominguez, Orantes, Pedrero, Ruiz,
Corzo, Fernández, Gutiérrez, Pineda ... )
que desde hai máis de 150 anos teñen
nas súas mans as terras e o poder político. E, se cadra pensando xa nas armas,
engadían aqueles "zapatistas".
-Os campesiños fumos desposuídos
das nasas terras e convertidos en peóns
"acasillados", dependentes só da lei do
patrón. Chiapas era hai dez anos (1976)
como unha grande finca onde se cometian todas as inxustizas. lsto obrigounos
a orgnaizarnos. Temos padecido persecución policial, encadeamentos, desaloxos, ameazas, desaparicións, asasiñatos
colectivos ... Namentras nos foros internacionais México condea a violación dos
dereitos humáns, aquí "se nos tortura e
se nos desaparece".
As estatísticas dan conta estes días do
grao de marxinación chiapaneca. Eu daqu ela, con amigos inesquecíbeis, emprendín outra viaxe paralela se cabe moito máis louca. Saíamos na meianoite de
San Cristóabal cara ás ruinas maias de
Palenque cunhas botellas de mezcal e
por un camiño que esgaza a selva. Había
que repostar, e lembro a todos petando
nas portas dun poblado dormido e escuro
á percura
de gasolina . O taxista, despois, pasounos o
coche, un
Dodge automático e
paquidérmico, para
durmir el,
detrás,
entre dúas
rapazas
alguén tivo entón o
capricho
de
ver
amencer
nas Cascadas de
A g u a
Azul, tiñamos que
desviara} nos, e asi
~remata-

8 mos todos
g perdidos.
~

No tuntún
da viaxe
~ buscamos
axuda na
luz dunha choupana a carón do camiño,
e dentro só habia unha índia que non talaba nen papa de español.
~

pois, facíanse en' tres língoas: español,
zapoteca e inglés, senda sempre de abriga dúas traduccións, sen simultaneidade ... Certamente irresistíbel. Aí xorderon
os dous representantes da organización
Emiliano Zapata, integrada na COCE
(Coordenadora de Obreiros, Campesiños
e Estudantes). Presentaban Chiapas como iminente campo de operacións USA
contra o movemento revolucionário centroamericano. E argumentaban.
-Xa fixeron moitos estúdios da rexión e
promoven a división das comunidades indíxenas através das sectas evanxélicas e
do Instituto Lingüístico de Verán. Hoxe
moitos grupos indíxenas teñen na sua

De México e
de revolucións
• CARLOS MELLA

¡M

éxico lindo y bonito! ¡No te
me arreches chingao, que
ahorita mismo te ultimo!
Pum, pum. ¡Un pelao menos, mi general! Moi ben Don Salinas. Así se fai para mante-la tranquilidade pública, a
paz da comunidade e a orde xurídica,
que estes revolucionarios son perigosos: empezan pedindo pan e cando
están mantidos piden escalas. E claro,
despois vai ti saber o que len ; ademais
o gobernador nonleu un libro en toda a
vida e xa vedes onde chegou .
O señor Salinas de Gortari, fino nome,
é hombe de boas maneiras pero a paciencia ten un límite. México ven de
firmar un acorde para facer un mercado común cos americanos, e claro , teñen que ser competitivos e non se pode perde-lo tempo en revolucións e
protestas. Hai que calle-lo sacho e
competir coa industria americana, que
eles non fa revolucións.
Claro que Don Salinas comprende
que foron enganados por revolucionarios profesionais extranxeiros. ¿Que
como o averiguou? Moi doado: o xefe
mide un metro setenta, ten os ollos
verdes e tala dous idiomas. Ten que
ser extranxeiro: os indíxenas esfameados dende nenes non chegan a un
metro cincuenta nin que os colguen
das orellas. E non poden te-los olios
verdes que os teñen comestos pelas
moscas e o único que teñen verde
son as legañas. E de talar idiomas nada: blasfeman en todos , isa si , pero
talar o que se di falar nada, que son
moi brutiños.
Mira ti si serán brutos que están a loitar contra tanques e armas do glorioso exército mexicano con escopetas e
fusiles de pau . E como non saben
mais, van e átanlle un coitelo o fusil
para facer que teñen baioneta.
Doulle a razón Don Salinas: con iste
persoal é inútil que un se esforce; o
pais non vai adiante. ¡Mecachis!•

VoLVER AO REGO

D

lcia Dolores lbarruri, La Pasionaria, que máis valia, morrer de pé que vivir axoellados. E unha frase que forma parte da épica esquerdista dos anos 30. En realidade,
a maioria das persoas opinaron sempre o contrário.

Dous días máis tarde, a Marcha foi recibiPero os labregos de Chiapas teñen
da na catedral de Tehuantepec polo bispo
outra eleición ante si: ou morrer de
Arturo Lona Reyes, de similar talante que
pé na guerrilla ou morrer de fame ou
Samuel Ruiz . Lona Reyes pasara unha
de cólera, como os peruanos ou cotempada en Nicarágua e laiábase de que
mo os salvadoreños, porque o andá"o proceso" nica non contase co apoio
cio vaise estendendo por toda latinodas xerarquias católicas. En México a xeamérica.
rarquia identificábase co povo máis oprimido e este bispo estaba publicamente
Mentres, os Estados Unidos boicoteameazado de morte polos terratenentes ~- an a exportación de vacinas cubanas'c:::"<?>Atra a hepatite B ao Brasil e a
da sua diócese, "por sandinista". Supoño
que agora tamén, por zapatista. De feitG, ' Chi'le. t
vén sendo a mesma guerra.•
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